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(3.4)  มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย  

ในกรณีที่พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับ

ฟงขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหา

มาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยาง

เหมาะสมตามเหตุและผลของเร่ืองเปนกรณีๆ ไป  

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ ดูแลการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และท่ีมิใชขอมูลทางการเงินตางๆ ตาม

ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ อยางถูกตองครบถวน 

ทันเวลา โปรงใส ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเช่ือถือ 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

(1) การเปดเผยขอมูล 
 

(1.1) บริษัทฯ มีนโยบายเร่ืองการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางถูกตอง ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการ

ตัดสินใจของนักลงทุน ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูใชขอมูลสามารถ

เขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(1.2) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยเปาหมายหรือกลยุทธของบริษัทฯ ไวในรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(1.3) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 

56-2) ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(1.4) บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ

รายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(1.5) บริษัทฯ กําหนดใหจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  (Management Discussion and 

Analysis หรือ  MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินแตละไตรมาส และประจําปทั้งนี้เพื่อใหนักลงทุน

ไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไดดีย่ิงขึ้น 

นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

(1.6) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยคาสอบบัญชีและคาใชจายอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป (แบบ 56-1) และในรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(1.7) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยจํานวน

คร้ังของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมาและความเห็นจากการ

ทําหนาที่ รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพในรายงานประจําป 

(1.8) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่สะทอนถึง

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน  รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ทั้งนี้รวมถึง

คาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอย (ถามี) 
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(1.9) ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) บริษัทฯ มีสํานักงานลงทุนสัมพันธ โดยมอบหมาย

ใหผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบในการส่ือสารใหขอมูลแกนักลงทุน นักวิเคราะห 

ผูถือหุน และผูที่สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-3622-4171 ถึง 8 หรือ E-Mail 

Address : Corpcenter@dbp.co.th 

 
(2) ขอมูลที่บริษัทฯ เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทฯ  

 

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก แบบ

แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวนโหลดได บริษัทฯ 

กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ดังนี้ 

(2.1) วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ 

(2.2) เปาหมาย / กลยุทธของบริษัทฯ 

(2.3) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

(2.4) รายช่ือ ประวัติของคณะกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ โดยระบุตําแหนงของกรรมการแตละ

คณะ รวมทั้งระบุกรรมการอิสระของบริษัทฯ และวันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 

(2.5) งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท้ังฉบับปจจุบันและของปกอนหนา 

(2.6) โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม 

(2.7) โครงสรางองคกร   

(2.8) โครงสรางกลุมบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special purpose enterprises / 

vehicles (SPEs/SPVs) 

(2.9) กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมที่ถือหุนต้ังแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

(2.10) การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ  ผูถือหุนรายใหญ  ผูบริหารระดับสูง 

(2.11) หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน 

(2.12) ขอบังคับบริษัทฯ  หนังสือบริคณหสนธิ  และขอตกลงของกลุมผูถือหุน  (ถามี)  

(2.13) นโยบายตางๆ ไดแก นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  นโยบายดานบริหารความเส่ียง 

นโยบายการจายเงินปนผล เปนตน  

(2.14) กฎบัตรของคณะกรรมการ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย ที่ระบุหนาที่ความรับผิดชอบ  คุณสมบัติ  

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ  รวมถึงเร่ืองที่ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เชน 

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนตน 
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(2.15) จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ สําหรับ กรรมการ ผูบริหาร และกรรมการของบริษัทฯ ใชเปนแนวทางใน

การดําเนินธุรกิจ 

(2.16) ขอมูลดานนักลงทุนสัมพันธ หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 

(2.17) ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นําเสนอตอนักวิเคราะห หรือส่ือตางๆ 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเปนหัวใจสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่มีความ

เช่ียวชาญ มีประสบการณ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอยางเต็มที่ในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน โดยกําหนดให

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบ ซึ่งบริษัทฯ ไดนําเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

(1)   คณะกรรมการบริษัทฯ 

(ก) องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) ประกอบดวย ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่เปนผูบริหาร 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน ไดรับแตงต้ังจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้

กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระ

จํานวนไมนอยกวา 1/3 ของจํานวนกรรมการท้ังคณะและตองไมนอยกวา 3 คน  

(2) ใหคณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการ   

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการ

บริษัทฯ ก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับบริษัทฯ ซึ่งประธานกรรมการบริษัทฯ เปน                

ผูมอบหมาย 

(3) กรรมการผูจัดการ ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตําแหนง ซึ่งตองไมเปนบุคคล

คนเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัทฯ 

(4) การแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ ตองเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ และขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของจากท่ี

ประชุมผูถือหุน โดยจะตองผานการสรรหาและคัดเลือกจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่มีการกําหนดหลักเกณฑ

ในการสรรหาอยางชัดเจนและโปรงใส   

(5) ใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังบุคคลท่ีเหมาะสมเปนเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการ  

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะแตงต้ังผูชวยเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการ

รายงานตอผูถือหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ (ถามี) 
 




