
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี    

บริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ซึง่เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี แบ่งออกเป็น 
5 หมวด ดงันี ้

 
หมวดที่ 1 - สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
หมวดที่ 2 - กำรปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
หมวดที่ 3 – กำรค ำนงึถึงบทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี 
หมวดที่ 4 - กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
หมวดที่ 5 - ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร    

 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้มอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำร

ออกเป็นคู่มือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  ตัง้แต่ปี 2546 และปรับปรุงใหม่ตำมแนวทำงกำรก ำกับดแูลกิจกำร ปี 
2555 (ปรับปรุง) โดยฝ่ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทุน ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แจ้งให้
พนกังำนและผู้ เก่ียวข้องรับทรำบ และยดึถือเป็นแนวทำงปฏิบัติมำโดยตลอด สำระส ำคัญของกำรก ำกบัดูแล จะ
เน้นในเร่ืองจริยธรรมกำรท ำธุรกิจ และควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจ ข้อบังคับ มติที่ประชุม ตลอดจนข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ 
(กลต.) และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ก ำกบัดแูลและติดตำม
ให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรตำมวิสยัทัศน์ และนโยบำยธุรกิจ กลยทุธ์และเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ ตลอดจนกำรใช้
งบประมำณของบริษัทให้มีประสทิธิภำพและประสทิธิผล  

ส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท อยู่ภำยในอ ำนำจด ำเนินกำรของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำร
ระดบัจดักำร โดยมีกำรก ำหนดอ ำนำจกระท ำกำรที่เก่ียวข้องกบักิจกำรเอำไว้เป็นหลกัปฏิบัติของบริษัทฯ กรรมกำร
ผู้จดักำรมีกำรประชมุร่วมกบัผู้บริหำรระดบัฝ่ำยเป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อร่วมกนักลัน่กรองงำนของบริษัท ทบทวน
แผนงำน ตลอดจนติดตำมงำนตำมข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท   

ในส่วนกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อยทัง้หมดกระท ำโดยผ่ำนบุคลำกรของ
บริษัทฯที่ส่งเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทนัน้ๆขอบเขตอ ำนำจกำรควบคุมของบริษัท ขึน้อยู่กับจ ำนวนกรรมกำร
และเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัทนัน้โยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 
หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น   (Rights of Shareholders) 

 
บริษัทฯได้อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยได้รับสทิธิพืน้ฐำนต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรและมำตรฐำนที่เป็น

ที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในกำรซือ้ ขำย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่ำงเป็นอิสระ กำรได้รับส่วนแบ่ง
ก ำไรจำกบริษัท กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น กำรเสนอวำระประชุมล่วงหน้ำ กำรเสนอชื่อบุคลเพื่อเข้ำรับเลือกตัง้
เป็นกรรมกำรบริษัท กำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชมุอย่ำงเป็นอิสระ กำรร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส ำคัญของบริษัท 
เช่น กำรเลอืกตัง้กรรมกำร กำรอนมุติัธุรกรรมที่ส ำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรแก้ไข

https://www.uobkayhian.co.th/th/ir/corporate-governance#________1
https://www.uobkayhian.co.th/th/ir/corporate-governance#________2
https://www.uobkayhian.co.th/th/ir/corporate-governance#________3
https://www.uobkayhian.co.th/th/ir/corporate-governance#________4
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หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตำมจ ำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมี
สทิธิออกเสยีงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรำยอื่นนอกเหนือจำกสิทธิพืน้ฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้น
แล้ว บริษัทฯยงัได้ด ำเนินกำรในเร่ืองอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้
ถือหุ้น ดงันี ้

 
1. กำรก ำหนดกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯได้ก ำหนดให้มีกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ภำยในเวลำ

ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิน้รอบปีบัญชี และในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิ
เศษซึ่งเป็นเร่ืองที่กระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น หรือเก่ียวข้องกับเงื่อนไขหรือ
กฎเกณฑ์ กฎหมำยที่ใช้บงัคบัที่ต้องได้รับกำรอนุมติัจำกผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสำมัญผู้ ถือ
หุ้นเป็นกรณีไป  ทัง้นีใ้นปี 2562 ได้มีกำรจดักำรประชุมผู้ ถือหุ้นรวม 2 ครัง้ แบ่งเป็นกำรจดัประชมุสำมัญ
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัศกุร์ที่ 19 เมษำยน 2562 และประชมุวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ในวนั
อังคำรที่ 15 ตุลำคม 2562  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อำคำรส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 37/7 ถนนสทุธิสำร
วินิจฉยั แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง  กรุงเทพมหำนคร 

 
2. ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท มีสทิธิที่จะเสนอวำระในกำรประชุม
สำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 โดยบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำอีกครัง้หนึง่ โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวำระ
กำรประชมุบริษัทจะแจ้งในหนังสอืนัดประชุมว่ำเป็นวำระที่ก ำหนดโดยผู้ ถือหุ้น  ซึง่ไม่มีผู้ใดเสนอวำระเข้ำ
มำ ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดเผยผลกำรเสนอวำระกำรประชมุให้ทรำบโดยทัว่กนัแล้ว เมื่อวนัที่ 14 มกรำคม 2563 
ที่ผ่ำนมำ 
 

3. กำรแจ้งกำรเชิญประชมุล่วงหน้ำผู้ ถือหุ้นทุกรำยจะได้รับข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมเป็นกำรลว่งหน้ำ
ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัในเว็บไซต์ของบริษัท และ
จดัสง่เอกสำรลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่ำ 14 วนั (ส ำหรับปี 2562 บริษัทจดัสง่เอกสำรหนงัสือเชิญ
ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ในวันที่ 27 มีนำคม 2562 ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 23 วัน) และลงประกำศ
หนงัสอืพิมพ์ติดต่อกนัต่อเนื่อง 3 วนั นอกจำกนี ้ยงัได้ชีแ้จงพร้อมระบขุ้อมูลต่ำงๆ ไว้ในหนงัสอืนัดประชุม
ที่บริษัทจดัสง่ให้ ดงันี ้

 สทิธิของผู้ ถือหุ้นในกำรเข้ำประชมุ และสทิธิออกเสยีงลงมติของผู้ ถือหุ้นไว้อย่ำงชัดเจน 
 บริษัทได้ระบวุตัถปุระสงค์/เหตุผล รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจนในแต่ละ

วำระ 
 ส ำหรับกำรเสนอขออนุมัติจ่ำยเงินปันผล บริษัทได้แจ้งนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล , อัตรำเงิน

ปันผลที่เสนอจ่ำย ย้อนหลงั 5 ปี เพื่อเป็นข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำ 



 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถพิจำรณำควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี ซึง่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  บริษัทได้ให้รำยละเอียดชื่อผู้สอบบญัชี พร้อมประเด็นเก่ียวกบัควำม
เป็นอิสระของผู้สอบบญัชีและค่ำบริกำรของผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลงั 2 ปี 

 ในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
กรรมกำรเป็นรำยบคุคล อีกทัง้ระบชุื่อพร้อมประวติักรรมกำรที่ต้องกำรเสนอแต่งตัง้ให้ทรำบ 

4. ก่อนด ำเนินกำรประชุม บริษัทได้ชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนนและวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทรำบ รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรือซกัถำมที่เก่ียวข้องในแต่ละวำระ 

5. ในรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทได้บนัทกึ  กำรแจ้งวิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนน รำยชื่อ
กรรมกำรและผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม  มติที่ประชุมและจ ำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวำระไว้อย่ำง
ชัดเจน   ค ำถำมค ำตอบของผู้ ถือหุ้นในกำรซักถำมประเด็นต่ำงๆ   พร้อมทัง้เปิดเผยให้ทรำบถึงผลกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัเดียวกนั 

 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  (Equitable Treatment of Shareholders) 

 

กำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันให้เกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้ นทุกรำยทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ผู้ ถือ

หุ้นสว่นน้อย นกัลงทนุสถำบนัหรือผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติ เป็นเร่ืองที่บริษัทฯค ำนงึถึงและพยำยำมสร้ำงเคร่ืองมือที่ช่วย

ให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันอย่ำงแท้จริง  โดยเฉพำะกับผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อย  คือ  กำรก ำหนดให้กรรมกำรอิสระ 

(Independent Directors) เป็นผู้มีหน้ำที่ดแูลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย     ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสำมำรถเสนอแนะ แสดงควำม

คิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมกำรอิสระ ผ่ำนอีเมล์ ของบริษัทฯ ซึ่งกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้ พิจำรณำ

ด ำเนินกำรให้เหมำะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หำกเป็นข้อร้องเรียน กรรมกำรอิสระจะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

และหำวิธีเยียวยำที่เหมำะสม หรือกรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่กรรมกำรอิสระพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำเป็นเร่ือง

ส ำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมกำรอิสระจะเสนอเร่ือง

ดงักลำ่วต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯยังได้ด ำเนินกำรในเร่ืองอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิ

ของผู้ ถือหุ้น เชน่ 

2.1 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบ

ฉนัทะให้กรรมกำรอิสระ ซึง่บริษัทเสนอรำยชื่อไว้ 2 ท่ำน หรือบคุคลใดๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ

มอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้จัดท ำหนังสือมอบฉันทะใน

รูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรออกเสยีงลงคะแนนได้ตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด และผู้ ถือ

หุ้นยงัสำมำรถดำวน์โหลดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ของบริษัทได้   

2.2 ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีสทิธิเท่ำเทียมกันในกำรใช้สทิธิของตนในฐำนะผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัทได้จดัท ำเอกสำรที่

เก่ียวข้องกบักำรประชมุเป็นภำษำองักฤษเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติ 

 



หมวดที่ 3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 

บริษัทฯด ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำย  เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำกบัดแูลให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เชื่อมัน่ได้ว่ำสำมำรถรับรู้สทิธิของผู้มีส่วนได้

เสียต่ำงๆ ทัง้ที่ได้ก ำหนดไว้ในกฎหมำย และที่ได้ก ำหนดแนวทำงไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจนในหลัก

บรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณ  รวมทัง้รับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่ำสิทธิดังกล่ำวได้รับกำรคุ้ มครองและปฏิบติั

ด้วยควำมเสมอภำคอย่ำงเคร่งครัดทัง้ผู้ ถือหุ้น  พนักงำน ผู้ ใช้สินค้ำและบริกำร และผู้มีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจ 

ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น นอกจำกสทิธิขัน้พืน้ฐำน สทิธิที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบังคบับริษัท เช่น สทิธิในกำรขอ

ตรวจสอบจ ำนวนหุ้น สิทธิในกำรได้รับใบหุ้น สิทธิในกำรเข้ำประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน  สิทธิในกำร

แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมแล้ว  ยังได้ให้

สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นต่ำงๆ เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในฐำนะเจ้ำของบริษัทผ่ำนกรรมกำร

อิสระ โดยทกุๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับกำรรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป 

พนักงาน บริษัทฯให้ควำมส ำคญักบัพนักงำนโดยถือว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ และมุ่งมัน่ที่จะให้พนกังำน

ทุกคนมีควำมภำคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทฯได้จัดท ำโครงกำรต่ำงๆ  เพื่อสนับสนุนและ

เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนร่วมกนัเพื่อสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมสร้ำงศกัยภำพของพนักงำนให้พร้อมส ำหรับ

กำรปฏิบติังำนในต่ำงประเทศ และรับมือกบัสภำวะเศรษฐกิจที่ผนัผวน นอกจำกนี ้ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรรักษำ

สขุภำพ ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน รวมถงึค่ำตอบแทนของพนกังำน 

ลูกค้า บริษัทฯมีควำมมุ่งมัน่ที่จะให้ผู้ใช้สนิค้ำและบริกำรได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้ำนคณุภำพและรำคำ  

ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนำและรักษำสมัพันธภำพที่ยั่งยืน รวมทัง้จัดให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรให้ข้อเสนอแนะ

สนิค้ำ ค ำปรึกษำ วิธีกำรแก้ปัญหำ และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลกูค้ำได้รับควำมพึงพอใจอย่ำงสงูสดุในสนิค้ำและ

บริกำร  

คู่ค้า บริษัทฯปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่สุจริตโดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมสัญญำ 

จรรยำบรรณ และค ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด และมีนโยบำยในกำรส่งมอบสินค้ำที่ได้คุณภำพและตรง

ตำมก ำหนดเวลำ 

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯปฏิบติัตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำที่สจุริต โดยยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจ

ด้วยควำมเป็นธรรมภำยใต้กรอบของกฎหมำยและจรรยำบรรณ โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัทไม่มีข้อพิพำทใดๆ ในเร่ือง

ที่เก่ียวกบัคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

เจ้าหนี ้บริษัทฯได้ปฏิบติัตำมเงื่อนไขและหน้ำที่ที่พึงมีรวมทัง้ข้อตกลงกำรกู้ ยืมเงินต่ำงๆ ต่อเจ้ำหนี ้เช่น 

เจ้ำหนีท้ำงธุรกิจ และสถำบนักำรเงิน เป็นต้น  

 



นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัท ไดนำสตี ้ เซรำมิค จ ำกดั(มหำชน)และบริษัทในเครือ มีอดุมกำรณ์ในกำรด ำเนินกิจกำรโดยใช้กล

ยทุธ์ในกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส ยดึมัน่คณุภำพที่ดีของสนิค้ำเป็นส ำคญั ปฏิบติัตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
อย่ำงเคร่งครัด พร้อมทัง้ยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มตำมหลกับรรษัทภิบำลที่ดี 
และ จรรยำบรรณของกลุม่บริษัทไดนำสตีฯ้  

บริษัทฯ จึงมีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และก ำหนดให้บริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ ด ำเนินกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่ อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ดงักลำ่ว ซึง่ครอบคลมุให้มีกำรปฏิบติัตำมในทกุหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 เพื่อให้มัน่ใจว่ำ กลุม่บริษัทไดนำสตีฯ้ มีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และข้อก ำหนด
ในกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรม และเพื่อให้กำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำร
ทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับกำรพิจำรณำและปฏิบัติอย่ำงรอบคอบ จึงได้จัดท ำ 
“นโยบำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่” เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบติังำนที่ชัดเจนและ
พฒันำสูอ่งค์กรแห่งควำมยัง่ยืน 
 
นิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ สญัญำ มอบให้ ให้ค ำมั่น เรียกร้อง 
หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสม อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ 
เป็นกำรกระท ำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย 
ระเบียบ ประกำศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท ำได้  
 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

1. สร้ำงจิตส ำนกึและสือ่สำรให้ทุกคนในองค์กร ทรำบถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและปฏิบติัตำม

นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ให้แก่

สำธำรณชนทรำบ 

 
2. ให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน่นีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และให้มีกำรทบทวน

แนวทำงปฏิบัติและข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำย 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีระบบที่

สนบัสนนุกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ที่มีประสทิธิภำพ ตลอดจนปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมขององค์กร 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและ

บญัชี ระบบกำรควบคมุภำยใน และระบบบริหำรควำมเสีย่งเพื่อให้มัน่ใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด มีควำมรัดกมุเหมำะสม และมีประสทิธิภำพ 



3. กรรมกำรผู้จดักำร คณะจดักำร และผู้บริหำร มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนด และ ทบทวนให้
มีระบบและให้กำรส่งเสริมสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสำรไปยังพนักงำนและ
ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย 

 
แนวทางปฏิบัติ 
 

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และ พนักงำนในองค์กรทุกระดับ ต้องน ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นไปปฏิบติั
ตำม เพื่อเป็นตัวอย่ำงที่ดี รวมทัง้ ยกย่องและเชิดชูคนดี มีควำมซื่อสตัย์ โดยให้ยึดถือเป็นค่ำนิยม
ขององค์กร 

2. พนักงำนในองค์กรทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยคอร์รัปชัน่
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ ต้องมีส่วนร่วมในกำรติดตำม ตรวจสอบ
กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ประพฤติมิชอบในองค์กร 

3. กลุ่มบริษัทไดนำสตีฯ้ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังำนที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ 
จะไม่ถกูลดต ำแหน่ง ลงโทษ แม้กำรกระท ำนัน้จะท ำให้บริษัทฯสญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจ 

4. ผู้ที่กระท ำคอร์รัปชัน่ เป็นกำรท ำผิดจรรยำบรรณของกลุ่มบริษัทฯไดนำสตี ้ ซึง่จะต้องได้รับโทษทำง
วินัยตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ ซึ่งอำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดตำม
กฎหมำย 

5. ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงแรงจูงใจ ดูแล จัดฝึกอบรม พัฒนำศักยภำพให้กับพนกังำนในหน่วยงำน 
รวมทัง้ เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรในกำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงสม ่ำเสมอ   

 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  (Disclosure and Transparency) 

 
บริษัทฯให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรเปิดเผยสำรสนเทศ เนื่องจำกเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อกำรตดัสนิใจของ

ผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยี จงึมีควำมจ ำเป็นที่ต้องมีกำรควบคุมและก ำหนดมำตรกำรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทัง้
ที่เป็นสำรสนเทศทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีสำระส ำคัญครบถ้วน 
เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลำ ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศผ่ำน เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และเพื่อให้พนักงำนยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่ำงๆ  ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
อย่ำงเคร่งครัดและติดตำมกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ  เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกฎหมำยกฎเกณฑ์ ข้อง
บังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินัน้มีควำมถูกต้องและเป็นหลกัประกันให้ผู้ ถือหุ้นเชื่อมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
ถกูต้องตรงไปตรงมำ เช่น 

1. เปิดเผยข้อมลูกำรเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูกำรเงินอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ 
2. จัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคระกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน  และแสดงไว้คู่กับรำยงำน

ผู้สอบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี 



3. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้ บริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มีควำม
เก่ียวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้บริษัททรำบผ่ำน
เลขำนุกำรบริษัท เพื่อท ำกำรเก็บรักษำและรวบรวมเสนอให้ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่บริษัทได้รับรำยงำนนัน้ 

4. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรต้องเปิดเผย /รำยงำนกำรซือ้-ขำยหุ้น/ ถือครอง
หลกัทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรทรำบทกุครัง้ 

5. เปิดเผยวิธีกำรสรรหำกรรมกำรและวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร 
6. เปิดเผยข้อมลูกำรปฏิบติัหน้ำที่ในคณะอนกุรรมกำรและจ ำนวนครัง้กำรเข้ำประชมุเป็นรำยบคุคล 
7. เปิดเผยโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนและกำรลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่ำงชัดเจน 
8. เปิดเผยข้อมูลค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรในคณะอนกุรรมกำรเป็น

รำยบคุคล 
9. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และ

จ ำนวนค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรในคณะอนกุรรมกำรชดุต่ำงๆ 
10.เปิดเผยนโยบำยกำรดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม และผลกำรปฏิบติังำนตำมนโยบำย 
11.รำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและผลกำรปฏิบติังำนตำมนโยบำย 
12.เปิดเผยโครงกำรลงทุนที่ส ำคัญต่ำงๆ  และผลกระทบที่มีต่อโครงกำรลงทุน  โดยเปิดเผยข้อมูล

สำรสนเทศผ่ำนระบบ SET Community Portal ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรบริษัทยงัคงยึดมัน่แนวปฏิบติัเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบริษัท เพื่อเป็นกำรจัด

ระเบียบกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ ให้เป็นระบบ  และป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้จำกกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงไม่ถูกต้องรวมทัง้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น  นักลงทุน สำธำรณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ มั่นใจได้ว่ำ
กำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯมีควำมถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมำย  และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันตำม
นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) โดยก ำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส ำคัญที่ยังไม่ได้
เปิดเผยสู่สำธำรณะ ก ำหนดช่วงเวลำที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนก ำหนดเวลำที่จะเปิดเผยข้อมูล
ส ำคัญออกสู่สำธำรณะ ซึ่งรำยละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้ มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทรำบบน
เว็บไซต์บริษัทฯ 

นักลงทุนสัมพันธ์    

บริษัทฯมุ่งสร้ำงควำมสมัพันธ์กับนกัลงทุนและรักษำระดับมำตรฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ ถือหุ้นและ
กลุม่นกัลงทนุต่ำงๆ โดยอยู่บนหลกักำรของควำมเท่ำเทียม ถกูต้องและครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ทัว่ถงึ โปร่งใส 
และทนัเวลำ จงึได้จดัตัง้ ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อดแูลในเร่ืองนีโ้ดยเฉพำะ 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดท ำ  http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-

news/ เว็บไซต์นกัลงทนุสมัพนัธ์และมีกำรปรับปรุงดแูลอย่ำงสม ่ำเสมอโดยเว็บไซต์จะประกอบด้วยข้อมูลบริษัทที่
เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนและนักวิเครำะห์  อำทิเช่น ผลประกอบกำรย้อนหลัง งบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี 

http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-news/
http://www.dynastyceramic.com/th/investor-relations/investor-news/


ข่ำวสำรแจ้งตลำดหลกัทรัพย์ แจ้งก ำหนดกำรจดักำรประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อมลูหุ้น กำรจ่ำยเงินปันผล หลกักำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดี กิจกรรมช่วยเหลอืสงัคม เป็นต้น 
 

ในส่วนของกำรเปิดเผยข้อมูลต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) บริษัทฯมีกำรก ำกับและตรวจสอบเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตำมระเบียบ 
ข้อบังคับของกฎหมำยที่เก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วน  และดูแลกำรแจ้งสำรสนเทศที่ส ำคัญของบริษัทต่อตลำด
หลกัทรัพย์อย่ำงทนัท่วงที นอกจำกที่บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลตำมสือ่ต่ำงๆ ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก ำหนดแล้ว บริษัทฯได้มีกำรจดักิจกรรมต่ำงๆ ซึง่เข้ำร่วมโดยผู้บริหำรของบริษัทให้แก่นักลงทนุ 

ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้ท ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกบันักลงทนุสถำบนั นกัลงทนุรำยย่อย ผู้ ถือ
หุ้น รวมทัง้นกัวิเครำะห์และหน่วยงำนภำครัฐที่เก่ียวข้องอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม  

ในปี 2562 ได้มีกำรจดักิจกรรมต่ำงๆ สรุปได้ดงันี ้

1.      กำรประชุมนักวิเครำะห์เพื่อชีแ้จงผลงำนกำรด ำเนินงำน งบกำรเงิน ฐำนะกำรเงินค ำอธิบำยและ
วิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion & Analyst) ตลอดจนแนวโน้มในอนำคตจ ำนวน 1 ครัง้ มี
ผู้ เข้ำร่วมประมำณ 30 คน และประชมุนกัวิเครำะห์กลุม่ย่อยจ ำนวน 2 ครัง้ มีผู้ เข้ำร่วมประมำณ 5 คนต่อครัง้ 

2.      กำรเข้ำร่วมกิจกรรม Roadshow ประเทศมำเลเซีย ช่วงวนัที่ 12 กนัยำยน 2562 จดัโดยหลกัทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จ ำนวน 1 ครัง้ มีนกัวิเครำะห์และนกัลงทนุเข้ำร่วมประมำณ 30 รำย ต่อครัง้กำรประชมุ 

3.      กำรเข้ำพบและให้ข้อมลู (Company Visit) จ ำนวน 19 ครัง้ 

4.      กำรให้ข้อมูลทำงโทรศัพท์ (Conference Call) จ ำนวน 10 ครัง้ แก่นักลงทุนและนักวิเครำะห์ทัง้
จำกในประเทศและต่ำงประเทศ 

โดยหำกผู้ ถือหุ้นต้องกำรข้อมลูเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์  

 

 

 
ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง 

(1) ธุรกรรมที่อำจท ำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งหรืออำจมีธุรกรรมซึ่งอำจน ำไปสู่กำรขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกบัคู่สญัญำที่เก่ียวข้องจะต้องได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตำม
กฎและระเบียบที่เก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจำกนี ้ธุรกรรมดังกล่ำวจะต้องท ำใน
ลกัษณะเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอกที่ไม่มีควำมสมัพันธ์กับบริษัทฯและด ำเนินกำรโดยให้เกิดประโยชน์
อย่ำงเต็มที่กบับริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

IR@dynastyceramic.com  
โทรศพัท:์ 02-2769275 ต่อ 251 

โทรสาร : 02-2760313 
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บริษัทฯก ำหนดให้กรรมกำรและผู้ บริหำรของบริษัทฯ ส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนือ้หำสรุป
เก่ียวกบักำรถือครองหุ้นและกำรเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ และของบคุคลที่
เก่ียวข้องกับกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนีจ้ะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตำมรำยกำรเก่ียวโยง
หรือรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวข้องที่อำจเกิดขึน้ กรรมกำรและผู้บริหำรที่เข้ำใหม่ของบริษัทฯ จะสง่รำยงำนนีภ้ำยใน 
30 วนัหลงัจำกวนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงของบุคคลเก่ียวโยงและญำติสนิท กรรมกำรและผู้บริหำรจะส่งรำยงำนที่
แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภำยใน  3 วนัหลงัจำกวนัที่มีกำรเปลีย่นแปลง 

นอกจำกนี ้กรรมกำรต้องรำยงำนกำรถือหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบผ่ำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทุกสิน้ไตรมำส โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำกำรถือครองหุ้นของกรรมกำรและรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบทกุไตรมำส 

คณะกรรมกำรยงัคอยดแูลติดตำมกำรปฏิบติัตำมระเบียบว่ำด้วยเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยธุรกรรม
ดังกล่ำวด้วย บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่ำวอย่ำงละเอียด ซึ่งรวมถึงจ ำนวนเงิน 
คู่สญัญำในธุรกรรม 

เหตุผลของกำรท ำธุรกรรม และควำมจ ำเป็นของธุรกรรมในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ และในหมำย
เหตปุระกอบงบกำรเงินที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯมีนโยบำยที่จะป้องกันไม่ให้กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนใช้สถำนภำพของตนเพื่อหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัว ดงันัน้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนจะต้องละเว้นจำกกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวเนื่องใดๆ ที่
อำจน ำไปสูก่ำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจำกนี ้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนใดที่มีสว่นได้เสีย
จะไม่ได้รับอนญุำตให้เข้ำร่วมในกระบวนกำรตัดสนิใจ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกรรมกำรจะถูกห้ำมไม่ให้พิจำรณำหรือ
ลงคะแนนเสยีงในเร่ืองที่อำจมีกำรขดักนัระหว่ำงผลประโยชน์ของกรรมกำรเหลำ่นัน้กบับริษัทฯ 

คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรยังได้เน้นย ำ้กำรพิจำรณำธุรกรรมระหว่ำงบริษัท ซึ่งหมำยถึงธุรกรรม
ระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่ำงรอบคอบและไม่มีอคติ 

 
(2) กำรก ำกบัดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยใน 
คณะกรรมกำรของบริษัทได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider 

Trading) ของบุคคลที่เก่ียวข้องซึ่งหมำยถึงคณะกรรมกำรบริษัท  ฝ่ำยจัดกำร  และพนักงำนในหน่วยงำนที่

เก่ียวข้องกบัข้อมลู รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของบุคคลดงักลำ่ว  

คณะกรรมกำรห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนไม่ให้ใช้โอกำสหรือข้อมูลที่ได้รับ  ขณะท ำงำนใน
ต ำแหน่งของตนเพื่อหำผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตัง้ธุรกิจที่แข่งหรือเก่ียวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่ง
รวมถงึกำรห้ำมใช้ข้อมูลภำยในที่ส ำคญัเพื่อซือ้หรือขำยหุ้นและหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคล
เหลำ่นัน้อย่ำงเด็ดขำด และห้ำมกำรให้ข้อมูลภำยในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซือ้หรือขำยหุ้นและหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ 

 
 
 



การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯได้ก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ดงันี ้
• บริษัทฯมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุ้นไขว้กบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ จงึไม่ท ำให้เกิด

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้ำงทำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัท
ย่อยไว้ในรำยงำนประจ ำปีอย่ำงละเอียด รวมถึงกำรเปิดเผยกำรถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำง
ครบถ้วน 

• มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชดัเจนระหว่ำง คณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยบริหำร และผู้ ถือ
หุ้น จงึท ำให้ปรำศจำกกำรก้ำวก่ำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรคนใดคนหนึ่งมี
ส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเร่ืองที่ก ำลังพิจำรณำ ผู้มีส่วนได้เสียนัน้ก็จะไม่เข้ำร่วมประชุม หรืองดออกเสียง
เพื่อให้กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรเป็นไปอย่ำงยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่ำง
แท้จริง 

• กำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำรใช้ข้อมูลภำยในไว้ในอ ำนำจด ำเนินกำรและข้อบังคับ
พนักงำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมีบทก ำหนดลงโทษชัดเจนที่ผู้บริหำรหรือพนักงำนน ำข้อมูลไปเปิดเผย
ต่อสำธำรณะ หรือน ำไปใช้ประโยชน์สว่นตน 

• จรรยำบรรณบริษัทฯได้ก ำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมส ำหรับกำรห้ำมพนักงำนใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
หรือใช้เวลำท ำงำนในกำรค้นหำข้อมูล ติดต่อ หรือซือ้ขำยหลกัทรัพย์อย่ำงเป็นประจ ำเพื่อประโยชน์ส ำหรับตนเอง
หรือบคุคลอื่น โดยไม่มีเหตอุนัควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

 
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 
 
คณะกรรมกำรจะต้องประพฤติตนตำมมำตรฐำนพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสงูสดุ และปฏิบติัตำมกฎหมำย 

กฎและระเบียบทัง้หมด คณะกรรมกำรมีหน้ำที่หลักในกำรก ำกับและก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯทัง้นี ้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยตรงหรือผ่ำนคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น คณะกรรมกำร
พงึมีหน้ำที่ดงัต่อไปนี ้

1. ดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประเมินว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมหรือไม่ และ
เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรมทัง้หมดเป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่เก่ียวข้อง โดยได้จดัท ำและ
ก ำหนดไว้ในคู่มือจรรยำบรรณ (Code of Conduct) 

2. บริหำรกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย วัตถุประสงค์และกฎ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. จดัท ำและให้ควำมเห็นชอบ แผนงำน กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตลอดจนแผนงำนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
4. ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบกำรเปลีย่นแปลงส ำคัญๆ ในหลกักำรและแนวปฏิบติัด้ำนกำรตรวจสอบ

บญัชีและกำรบญัชีที่ใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินของบริษัทฯ 
5. ประเมินปัจจยัควำมเสี่ยงส ำคัญ ที่เก่ียวข้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และทบทวนมำตรกำร

เพื่อน ำมำแก้ไขและบรรเทำควำมเสีย่งดงักลำ่ว 



6. ประเมินผลกำรท ำงำนและควำมสำมำรถของตน และกำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนตำมควำมจ ำเป็น  
ตำมแบบประเมินตนเอง เร่ือง กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance Self- 
Assessment) เป็นประจ ำทกุปี 

7. ให้ควำมเห็นชอบค่ำตอบแทนของพนกังำน 
8. แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยที่ เหมำะสมเพื่อบริหำรธุรกิจของบริษัทฯ ตำมที่คณะกรรมกำร

มอบหมำย 
 
คณะกรรมกำรได้มอบหมำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบให้กรรมกำรบริหำรซึ่งจะท ำงำนร่วมกับ

เจ้ำหน้ำที่บริหำรอื่นๆ ในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตำม
แผน ค ำสัง่หรือทิศทำงอย่ำงหนึง่อย่ำงใดของคณะกรรมกำร 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังให้ควำมส ำคัญต่อระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ รวมทัง้ก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นที่เหมำะสมกับบริษัทฯ ที่ด ำเนินอยู่ในปัจจบุนั 
โดยคณะกรรมกำรจะท ำงำนร่วมกบัฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกล้ชิดในลกัษณะที่สอดคล้องกบักรอบค่ำนิยมหลกั พนัธกิจ 
และวิสยัทศัน์ ของบริษัทฯ รวมทัง้จรรยำบรรณทำงธุรกิจ   โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัท ได้ท ำกำรทบทวน ค่ำนิยมหลกั 
พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ไปแล้ว และมีกำรน ำกลยทุธ์ที่ได้มีกำรทบทวนไปปฏิบติัแล้ว อย่ำงเช่นกำรสะท้อนออกมำใน
รูปของกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  
 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้สือ่สำรนโยบำยดงักลำ่วให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนรับทรำบผ่ำน

ช่องทำงที่หลำกหลำย พร้อมทัง้ก ำหนดให้มีช่องทำงส ำหรับบคุคลทัง้ภำยในและภำยนอกเพื่อแจ้งเร่ืองกำรพบเห็น

กำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร ซึง่ครอบคลมุถงึมำตรกำร

คุ้มครองผู้ ให้เบำะแส (Whistle Blower Policy) ด้วย 

 

การประเมินของคณะกรรมการ  
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้มีกำรพิจำรณำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

คณะกรรมกำร เพื่อใช้ในกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท โดยได้แยกเป็น
กำร ประเมินตนเองของคณะกรรมกำร และกำรประเมินคณะกรรมกำรทัง้คณะ และเมื่อพิจำรณำเป็นที่เรียบร้อย 
แล้วได้เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
 
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ที่ใช้เพื่อ
กำรประเมินกำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อย ประจ ำปี 2562 ภำยใต้หวัข้อ กำร
ประเมินเก่ียวกบัโครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรม 
กำรกำรประชมุคณะกรรมกำร กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร และกำร พฒันำ
ตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร  
 
ที่ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 11 กมุภำพนัธ์ 2563 ได้พิจำรณำ
สรุปผลประเมินกำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปรียบเทียบกบัผลกำรประเมิน 



ย้อนหลงั 3 ปี ที่ผ่ำนมำและน ำเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 18 กมุภำพนัธ์ 2563 
เพื่อพิจำรณำข้อดี ข้อเสยี รวมทัง้แนวทำงกำรแก้ไข ปรับปรุง โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ คณะกรรมกำร
ดงักลำ่วมุ่งเน้นกำรน ำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรปรับปรุงกำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้ดีย่ิงขึน้ 
ซึง่โดยภำพรวมในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรสว่นใหญ่ได้ด ำเนินกำรหรือจัดท ำเร่ือง
ดงักลำ่วนัน้ได้ดีแล้ว 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำร 
และผู้ บริหำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 
รวมทัง้บริษัทได้จัดให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่เป็น ประจ ำทุกครัง้ที่มีกำรแต่งตัง้กรรมกำร
ใหม่ โดยจะจัดให้มีกำรแสดงภำพรวมเพื่อแนะน ำธุรกิจและข้อมูลที่เ ก่ียวข้องของบริษัท รำยชื่อ
คณะกรรมกำรบริษัทและโครงสร้ำงกำรบริหำร เอกสำรคู่มือเก่ียวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง บทบำท อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร แนวทำงกำรก ำกับดูแล
กิจกำร หนงัสอืรับรอง หนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัระเบียบบริษัท วิสยัทศัน์ เป้ำหมำย ข้อมลูกำร
ด ำเนินงำนและกิจกรรมของบริษัท รวมทัง้จดัให้กรรมกำรเข้ำเย่ียมชมกิจกำรและร่วม ประชมุที่เก่ียวข้อง
กบักำรก ำหนดวิสยัทศัน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท 

 แผนสืบทอดงาน บริษัทฯได้มีกำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร เพื่อทดแทนผู้บริหำรระดับสงูที่
จะเกษียณอำยุ พร้อมทัง้ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพของผู้ บริหำรในกำรเข้ำรับ
ต ำแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกนั  โดยพิจำรณำจำกพนักงำนในระดบัผู้บริหำรของบริษัทฯและบริษัทใน
เครือที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น สำมำรถพฒันำให้รับผิดชอบในต ำแหน่งหน้ำที่ที่สงูขึน้ได้ รวมทัง้มีกำร
ก ำหนดผู้ที่จะทดแทนต ำแหน่งชัว่ครำว ในกรณีที่เกิดเหตฉุกุเฉินอย่ำงกะทนัหนั 

นอกจำกนี ้ บริษัทฯยงัสนบัสนนุให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมสมัมนำหลกัสตูรที่เป็น

ประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำที่  ทัง้หลกัสตูรที่จดัโดยบริษัทฯและหลกัสตูรที่จดัโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลองค์กรของ

รัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลกัสตูรกรรมกำรบริษัทของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ที่ส ำนักงำน 

ก.ล.ต. ก ำหนดให้กรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่ำนกำรอบรม อย่ำงน้อยหนึง่หลกัสตูร ซึง่ได้แก่ Directors 

Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program 

(ACP) ทัง้นีเ้พื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพฒันำองค์กรต่อไป 

 

 

 

 

 

 



การอบรมของกรรมการ 
ช่ือหลักสูตร รายชื่อ 

1 .หลักสูตร  IAASB’s work plan and value of the 
audit to the users of financial statements จัดโดย 
ส ำนกังำน กลต.ร่วมกบัสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรม
รำชปูถมัภ์ 

1.นำงสำวคทัลียำ แสงศำสตรำ 
2.นำยศิริพงษ์ ทิณรัตน์ 

2.CFO’s Orientation Course รุ่นที่ 4 จดัโดยตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.นำยมำรุต แสงศำสตรำ 

 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 

1. สง่เสริมให้บริษัทย่อยน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีมำปฏิบติั 
2. ก ำกบัดแูลโดยผ่ำนกรรมกำรตวัแทนและผู้บริหำร และนโยบำยที่ก ำหนดโดยบริษัทใหญ่ 
3. พิจำรณำเร่ืองที่มีควำมส ำคญั เช่น กลยทุธ์ แผนธุรกิจ กำรเพิ่มทนุ หรือลดทุน กำรเลกิบริษัท รวมทัง้

นโยบำยที่ส ำคัญต่ำงๆ  
4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท 
5. ดแูลให้บริษัทย่อย ปฏิบติัตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของหน่วยงำนก ำกบัดแูล ได้แก่ กำรท ำรำยกำร

ระหว่ำงกนั กำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ กำรเปิดเผย ข้อมลูอย่ำงเพียงพอและทนัเวลำ รวมทัง้ดแูลให้มี
กำรจัดท ำบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินถกูต้องตำมที่ควร ตำมกฎหมำย ที่เก่ียวข้องและมำตรฐำนกำรบัญชีที่
รับรองทั่วไป 

6. กำรพิจำรณำท ำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยที่มีนยัส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจหรือฐำนะกำรเงินของ
บริษัท ได้ก ำหนดให้ธุรกรรม ดงักลำ่วต้องได้รับอนมุัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทใหญ่ทกุครัง้ 

7.ตรวจสอบโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำรควบคมุภำยในที่ก ำหนดไว้เพียงพอ
และมีประสทิธิภำพ 

8.กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้สอบบญัชีจำก
ส ำนกังำนสอบบัญชีเดียวกนักบับริษัทเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินและที่มิใช่ทำงกำร
เงินมำเปิดเผยในงบกำรเงินรวมของบริษัท 


