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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

นโยบายเก่ียวกับการก ากับดแูลกิจการที่ด ี(Corporate Governance) 

 บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัทฯ") มีกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยตระหนกัถึงควำมส ำคญัของสิทธิผู้ ถือหุ้นและ
ควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ อย่ำงต่อเน่ือง กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม กำรค ำนึงถึง
บทบำทของผู้ มีสว่นได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อกำรรับผิดชอบ
ต่อหน้ำท่ีและกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเพิ่มควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย 
ดงันัน้ นอกจำกบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตำมแนวปฏิบตัิท่ีดีซึ่งตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ก ำหนดเป็นหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำ รท่ีดี
ส ำหรับบริษัทจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร โดยรำยละเอียดของนโยบำยสำมำรถแบ่ง
ออกได้เป็น 5 หมวดดงันี ้

1.  สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

2.  กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

3.  บทบำทของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

4.  กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 

5.  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

หมวดที่ 1: สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นอนัดบัแรก โดยบริษัทฯ ด ำเนินกำรให้มัน่ใจได้ว่ำ ผู้ ถือหุ้นสำมำรถ
ใช้สิทธิพืน้ฐำนในฐำนะผู้ ถือหุ้นได้อย่ำงครบถ้วน เช่น (1) สิทธิในกำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น (2) สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งก ำไรของ
บริษัทฯ (3) สิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงเพียงพอผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใด (4) สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอด
ถอนกรรมกำร กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี กำรจ่ำยเงินปันผล กำรเพิ่มทนุและออกหุ้นใหม่ 
รวมทัง้ สิทธิในกำรตัง้ค ำถำมต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบัรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและเร่ืองอ่ืนใดท่ีน ำเสนอต่อท่ี
ประชมุเพ่ือพิจำรณำและอนมุตัิ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัสง่เสริมและก ำหนดนโยบำยที่เก่ียวข้องกบัสิทธิผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่ 1: สทิธิของผู้ถือหุ้น 

 (1)  นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเก่ียวกบักำรดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

(ก) คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีปกป้องและเคำรพสิทธิของผู้ ถือหุ้นขัน้พืน้ฐำน ได้แก่ สิทธิกำรซือ้ขำยหรือโอน
หุ้น สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งก ำไรของกิจกำร สิทธิในกำรได้รับข่ำวสำรข้อมลูกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเข้ำร่วม



ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแก้ไข
ข้อบงัคบัหรือหนงัสือบริคณห์สนธิ กำรลดทนุหรือเพิ่มทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

(ข) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่ำง ๆ ในกำรประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้นประจ ำปี ได้แก่ สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ สิทธิในกำรเสนอบคุคลเพ่ือ
คดัเลือกเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ สิทธิในกำรส่งค ำถำมต่อท่ีประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม สิทธิในกำรแสดงควำม
คิดเห็นและตัง้ค ำถำมตอ่ท่ีประชมุ เป็นต้น 
(ค) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำท่ีในกำรงดเว้นกำรกระท ำใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิด หรือจ ำกัดสิทธิ หรือกำร
ริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นในกำรเข้ำถึงข้อมลูสำรสนเทศของบริษัทฯ ท่ีต้องเปิดเผยตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ และกำรเข้ำ
ประชุมผู้ ถือหุ้ น เช่น ไม่น ำเสนอเอกสำรท่ีมีข้อมูลส ำคัญเพิ่มเติมอย่ำงกะทันหัน ไม่เพิ่ มวำระกำรประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมลูส ำคญัโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ เป็นต้น 
(ง) คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถึงนกัลงทนุสถำบนัเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือ
หุ้น อำทิเช่น เช่น เลือกสถำนท่ีจดัประชมุท่ีผู้ ถือหุ้นเดินทำงได้สะดวก เป็นต้น 

(2)  กำรเปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ก) บริษัทฯ มีนโยบำยให้ข้อมลูเก่ียวกบั วนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อมลูทัง้หมด
ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสินใจในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอและทนัเวลำส ำหรับ
กำรประชุมผู้ ถือหุ้นในแต่ละครัง้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นศึกษำข้อมลูก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีข้อมลูเหมือนกบัข้อมลูในรูปแบบเอกสำรท่ีบริษัทฯ จดัส่ง
ให้ผู้ ถือหุ้น 
(ข) หลงักำรประชมุผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะรวบรวมเนือ้หำกำรประชมุซึ่งประกอบด้วย รำยละเอียดวำระ
กำรประชุม มติท่ีประชุม กำรลงคะแนนเสียง ตลอดจนค ำถำมและควำมเห็นของผู้ ถือหุ้น จัดท ำเป็น “รำยงำนกำร
ประชุมผู้ ถือหุ้น” เผยแพร่ขึน้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุม ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
(ค) คณะกรรมกำรบริษัทฯ สง่เสริมกำรใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นและไมจ่ ำกดัสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจดัให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมลูสำรสนเทศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ำ และบริษัทฯ จะไม่น ำเสนอเอกสำรท่ีมีข้อมลูส ำคญัเพิ่มเติม
ระหว่ำงกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวำระกำรประชมุหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส ำคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือ
หุ้นทรำบลว่งหน้ำ 
(ง) บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่ำวสำรและสำรสนเทศท่ีเป็นข้อมลูปัจจบุนัผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ 

(3)  กำรด ำเนินกำรประชมุ 

(ก) บริษัทฯ มีนโยบำยอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสียงอย่ำงเต็มท่ี
ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นและจะละเว้นกำรกระท ำใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเข้ำประชมุของผู้ ถือหุ้น 



(ข) บริษัทฯ จะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทรำบในหนงัสือเชิญประชุม
และในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ด ำเนินกำรประชมุจะแจ้งกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประชมุ และขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมติให้
ผู้ ถือหุ้นทรำบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีกำรบนัทกึกำรแจ้งกฎเกณฑ์และขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมติดงักล่ำวลง
ในรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 
(ค) บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัวำระกำรประชมุหรือเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และ
แสดงควำมคิดเห็น โดยประธำนกรรมกำรบริษัทจะสอบถำมท่ีประชุมในแต่ละวำระ รวมทัง้จัดให้มีกำรบันทึกข้อ
ซกัถำมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัวำระกำรประชมุหรือเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และแสดงควำมคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ค ำ
ชีแ้จงของคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้บริหำรลงในรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 
(ง) คณะกรรมกำรบริษัทฯ เล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี และเคำรพสิทธิของ  
ผู้ ถือหุ้น จงึสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุคนเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

หมวดที่ 2: การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 

บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยรวมถึงผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติ และผู้ ถือหุ้นรำยย่ อย
อยำ่งเทำ่เทียม และเป็นธรรมตำมหลกักำรดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ด ำเนินกำรประชมุตำมล ำดบัวำระท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ และผู้บริหำรท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะ
ไม่น ำเสนอวำระกำรประชมุเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่จ ำเป็นต่อท่ีประชมุ โดยเฉพำะวำระกำรประชมุท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลำใน
กำรศกึษำอยำ่งเพียงพอก่อนกำรตดัสินใจ 
(ข) อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยในกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ
บริษัทฯ โดยส่งประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่ำวไปยังประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ภำยใต้หลกัเกณฑ์ 
ระเบียบ และขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 
(ค) คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศ
ทำงกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก แบบ ข และแบบ 
ค (แบบมอบฉนัทะเฉพำะส ำหรับ custodian) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(ง) นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง 
แตมี่ควำมประสงค์จะใช้สิทธิในกำรลงคะแนนเสียงโดยวิธีกำรมอบฉนัทะ โดยเสนอให้มีกรรมกำรอิสระเข้ำประชมุและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้ ถือหุ้น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นได้ 
(จ) ส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนส ำหรับวำระกำรประชุมท่ีส ำคญั เช่น รำยกำรระหว่ำงกัน
กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สินท่ีมีนยัส ำคญั 
(ฉ) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 

หมวดที 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบทบำทของผู้ มีส่วนได้เสียและปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ ถือหุ้นลูกค้ำ  
คู่ค้ำ สำธำรณะและสังคมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม เสมอภำคและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดท ำนโยบำยและหลักเกณฑ์ใน  



กำรปฏิบตัิกบักลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมทำงธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

(1)  พนกังำน 

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนโดยยึดหลกัพิจำรณำผลงำนด้วยควำมเป็นธรรมและสำมำรถวัดผลได้ภำยใต้
หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด และมุ่งสง่เสริมและพฒันำบคุลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกนี ้
บริษัทฯ ยงัค ำนึงถึงสิทธิของพนกังำนเป็นส ำคญั และเปิดโอกำสให้พนกังำนร้องเรียนกรณีพนกังำนไมไ่ด้รับควำมเป็น
ธรรมผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ตู้ รับควำมคิดเห็น หรือผ่ำนหน่วยงำนฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลท่ีรับเร่ือง เป็นต้น บริษัทฯ มี
หน้ำท่ีดูแลจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอือ้ต่อกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิผล บริษัทฯ จะมีกำรตรวจสอบและทบทวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนักงำนให้อยู่ในมำตรฐำนของ
อตุสำหกรรม และยงัถือเป็นนโยบำยของบริษัทฯ ในกำรพฒันำควำมรู้ของพนกังำนท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรประกอบและ
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีประสทิธิภำพทัง้องค์กร 

 (2)  ลกูค้ำ 

บริษัทฯ มีหน้ำท่ีในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์และควำมร่วมมือในระยะยำวกับลกูค้ำ โดยยึดหลกัควำมซ่ือสตัย์สุจริต
ควำมเช่ือถือและไว้วำงใจซึง่กนัและกนั บริษัทฯ มีหน้ำท่ีในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้ำของบริษัทฯ ด้วย
กำรรับผิดชอบ เอำใจใส่ และให้ควำมส ำคญัต่อปัญหำและควำมต้องกำรของลกูค้ำเป็นอนัดบัแรก โดยให้ผู้บริหำร
และพนกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมมำตรกำรตำมนโยบำยนี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษัทฯ ยดึมัน่ในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์และ
ให้บริกำรท่ีดี มีคุณภำพ และไม่หยุดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ท่ีมีประสิทธิภำพแก่ลูกค้ำของบริษัทฯ 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิงำนและด ำเนินธุรกิจกบัลกูค้ำของบริษัทฯ โดยยึดหลกัจริยธรรมและส่งเสริมให้ลกูค้ำ
ของบริษัทฯ มีสขุภำพที่ดี 

(3)  เจ้ำหนี ้

บริษัทฯ มีหน้ำท่ีสร้ำงควำมสมัพนัธ์และปฏิบตัิต่อเจ้ำหนี ้โดยยึดหลกัควำมซ่ือสตัย์สจุริต ควำมเช่ือถือและไว้วำงใจ  
ซึ่งกันและกัน และมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ เอำใจใส่ และให้ควำมส ำคญัต่อเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีได้ท ำข้อตกลงไว้กับเจ้ำหนี ้
อยำ่งดีท่ีสดุ 

(4)  คูค้่ำ 

บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่ค้ำด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต และมีควำมเท่ำเทียมกนั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำ กำรประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ เหมำะสม เป็นธรรม และได้ประโยชน์ทัง้สองฝ่ำย มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และเป็นคู่ค้ำในระยะยำวกับ  
บริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเลือกท ำธุรกิจกบัคู่ค้ำจำกเง่ือนไขต่ำง ๆ เช่น เง่ือนไขด้ำนรำคำ คณุภำพ กำรควบคุมและ
ปอ้งกนัสิ่งแวดล้อม ควำมเช่ียวชำญด้ำนเทคนิคและกฎหมำย ควำมน่ำไว้วำงใจ และยดึมัน่ในสิง่ท่ีถกูต้อง 

(5)  ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ลงทนุ 



บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเสมอภำค และเท่ำเทียมกนั และจดัให้ได้รับข้อมลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องและ
ส่งผลต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็น
ส ำคญั และรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น ในกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมยดึมัน่ในสิง่ท่ีถกูต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีหน้ำท่ีในกำรงดเว้นกำรกระท ำใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิด หรือจ ำกดัสิทธิ หรือกำรลิดรอนสิทธิพืน้ฐำนของผู้ ถือ
หุ้นเช่น (1) สิทธิในกำรซือ้ขำย หรือโอนหุ้น (2) สิทธิในกำรได้รับเงินปันผลของบริษัทฯ (3) สิทธิในกำรได้รับข้อมลู
ข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ (4) สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียง
ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
กำรจ่ำยเงินปันผล กำรจดัสรรผลก ำไรของบริษัทฯ กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ 
กำรเพิ่มทนุและออกหุ้นใหม ่และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

ในกำรศึกษำข้อมลูสำรสนเทศของบริษัทฯ ท่ีต้องเปิดเผยตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ และกำรเข้ำประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น ไม่
น ำเสนอเอกสำรท่ีมีข้อมลูส ำคญัเพิ่มเติมอย่ำงกะทนัหนั ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส ำคญัโดย
ไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ เป็นต้น 

บริษัทฯ สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองตำ่ง ๆ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ได้แก่ สิทธิในกำร
เสนอวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำ สิทธิในกำรเสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ สิทธิในกำรส่ง
ค ำถำมตอ่ท่ีประชมุลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุ สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตัง้ค ำถำมตอ่ท่ีประชมุ เป็นต้น 

บริษัทฯ มีหน้ำท่ีในกำรงดเว้นกำรกระท ำใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิด หรือจ ำกดัสิทธิ หรือกำรลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นใน
กำรศึกษำข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทฯ ท่ีต้องเปิดเผยตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ และกำรเข้ำประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น ไม่
น ำเสนอเอกสำรท่ีมีข้อมลูส ำคญัเพิ่มเติมอย่ำงกะทนัหนั ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส ำคญัโดย
ไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ เป็นต้น 

(6)  ชมุชน 

บริษัทฯ และพนกังำนจะยึดมัน่ปฏิบตัิตนในกำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์แก่สงัคมและชมุชน 
และมีหน้ำท่ีประพฤติปฏิบตัิต่อชมุชนท่ีอำศยัอยู่ใกล้เคียงด้วยควำมเป็นมิตร ให้ควำมช่วยเหลือ และสนบัสนนุพฒันำ
ชมุชนให้มีควำมเป็นอยู่ท่ีดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงเป็นธรรมและมีควำมเท่ำเทียม
กนั นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัใช้เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือสง่เสริมกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

(7)  หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทฯ มีหน้ำท่ีปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้ก ำหนดไว้ และบริษัทฯ จะสนับสนุน
กิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร ในโอกำสต่ำง ๆ ที่เหมำะสม นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะยดึมัน่ในกำรให้บริกำรและ
จ ำหน่ำยสนิค้ำผลิตภณัฑ์ท่ีดี มีคณุภำพมำตรฐำน และเป็นไปตำมกฎหมำย 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทำงรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงควำมคิดเห็น และเพิ่มช่องทำงในกำรอีเมล์ถึงผู้บริหำรระดับสูง
โดยตรงท่ี BOD@thg.co.th คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสโดยกำรไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมลู



ตำ่ง ๆ ของผู้แจ้งเบำะแสเป็นควำมลบั โดยในเบือ้งต้นฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะท ำกำรรวบรวมสรุปเร่ืองดงักลำ่วแล้วน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำพิสูจน์หำข้อเท็จจริง หำกพบว่ำเป็นข้อมูลท่ีกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำตอ่ไป 

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบำยเปิดเผยข้อมลูส ำคญัท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทำงกำรเงิน และ
ข้อมลูอ่ืนใดท่ีอำจมีผลกระทบต่อรำคำของหลกัทรัพย์หรือกำรตดัสินใจของผู้ลงทนุหรือผู้ มีส่วนได้เสีย อย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลำ โปร่งใส ตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือส ำนกังำน ก.ล.ต. เพ่ือให้ทกุฝ่ำยมีโอกำสได้รับข้อมลูอย่ำง 
เทำ่เทียมกนั โดยสำมำรถดขู้อมลูดงักลำ่วได้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.thg.co.th  

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรป้องกันและขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคต และเพ่ือพิจำรณำกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและ
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจท่ีคล้ำยคลงึ
หรือแข่งขนั ซึง่สง่ผลให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษัทฯ ลดลง หรือมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัโดยกรรมกำร ผู้บริหำร 
และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอำจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทฯ แล้วแต่
กรณีจะต้องรำยงำนต่อบริษัทฯ หำกกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่เข้ำไปถือหุ้นบริษัทฯ ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในกำร
ด ำเนินงำนคล้ำยคลงึกบับริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำว่ำกำรถือหุ้นดงักลำ่วขดัต่อผลประโยชน์
ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ยงัให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และได้จดัให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำน
ของแตล่ะสำยงำน เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลำดและปฏิบตัิงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส โดยมีกำรตรวจสอบเป็นระยะและ
จดัท ำรำยงำนสง่ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ 

  



หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ โดยค ำนึงถึงปัจจยัต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซึ่งรวมถึงควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำร โดยมีแนวนโยบำยส ำคญัที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

(1)  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 

(ก) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรของบริษัทฯ โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ทัง้นี ้
กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกตัง้ใหมจ่ำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้ 
(ข) กรรมกำรบริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
(ค) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด และไมน้่อยกวำ่ 
3 คน กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด ซึง่
มีควำมเข้มงวดไมน้่อยกวำ่คณุสมบตัิท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 
(ง) บริษัทฯ มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรผู้ จัดกำรไว้อย่ำง
ชดัเจนโดยก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมกำรผู้จดักำร เพ่ือเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำร
ก ำกบัดแูลปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำร และหน้ำท่ีในกำรบริหำรกำรปฏิบตัิงำนบริษัทฯ 
(จ) บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้ำท่ีรำยงำนข้อมูลกำรเป็นกรรมกำร
ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุในบริษัทจ ำกดั หรือบริษัทมหำชนจ ำกดัอ่ืน กำรเป็นหุ้นสว่นผู้จดักำรในห้ำงหุ้นสว่นสำมญั 
หรือกำรเป็นหุ้นส่วนจ ำพวกจ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัควำมรับผิด ให้บริษัทฯ ทรำบตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

(2)  คณะกรรมกำรชดุย่อยของบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุด
ย่อยเพ่ือท ำหน้ำท่ีพิเศษ โดยคณะกรรมกำรชดุย่อยแต่ละคณะจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเช่นเดียวกบัคณะกรรมกำร
บริษัท และปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมท่ีกฎบตัรของคณะกรรมกำรแตล่ะชดุก ำหนด 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(3)  กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย 

ภำยหลงัจำกบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัให้มีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนด้วยตนเองเป็นประจ ำทกุปี เพ่ือประเมินผลงำนในปีท่ีผ่ำนมำ และหำแนวทำงในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อยในปีตอ่ ๆ ไป 

(4)  กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ี
ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 



โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบตัิสม ่ำเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่ำงระมดัระวงัในกำรจดัท ำ รวมทัง้
ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรบริษัท 
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดแูลเก่ียวกบัคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็นผู้ให้ควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 
 

********************************************************** 

 

 


