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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ำกดั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ซึง่เป็นปัจจยัหลกัในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เสริมสร้ำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มีประสทิธิภำพ เพิ่มมลูคำ่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และสง่ผลให้บริษัท
เจริญเติบโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื  บริษัทจึงมุง่สง่เสริมให้กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ด ีโดยครอบคลมุหลกักำรส ำคญั ดงันี ้

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บริษัทตระหนกัถงึสทิธิอนัชอบธรรมตำมกฎหมำยของผู้ ถือหุ้น โดยให้คุ้มครองสทิธิ และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นใน

กำรใช้สทิธิในเร่ืองตำ่งๆ  ตลอดจนดแูลให้มัน่ใจวำ่สทิธิดงักลำ่วได้รับกำรคุ้มครอง และปฏิบตัิด้วยด ีบริษัทจะไมก่ระท ำกำรใดๆ 

อนัเป็นกำรละเมิดหรือลดิรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยก ำหนดหลกักำรและแนวปฏิบตัิไว้ ดงันี ้

1.1 บริษัทจะดแูลผู้ ถือหุ้นให้ได้รับกำรปฏิบตัิด้วยดีและเหมำะสมภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย 
1.2 บริษัทจะดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิขัน้พืน้ฐำน เช่น สทิธิ 

1) ซือ้ขำยหรือโอนหุ้น และกำรรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทท่ีเทำ่เทยีมกนั 
2) กำรมีสว่นแบง่ในผลก ำไรของกิจกำร อยำ่งเทำ่เทยีมกนั  
 
3) กำรได้รับขำ่วสำรข้อมลูของกิจกำร อยำ่งเพียงพอ 

4) กำรเข้ำร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุเพื่อลงมติ ดงันี ้

- เสนอช่ือ แตง่ตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำรรำยบคุคล เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิเลอืกกรรมกำรที่ต้องกำร 
- แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
- กำรจดัสรรเงินปันผล 
- กำรก ำหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ 
- กำรลดทนุหรือเพิ่มทนุ 
- กำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ 
- เร่ืองอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดเป็นต้น 

1.3 บริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวก และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำย เข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นโดยจดัสง่หนงัสอืนดัเชิญประชมุผู้
ถือหุ้น พร้อมทัง้ข้อมลูและเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 

1.4 บริษัทจะจดัให้มีช่องทำงกำรสือ่สำรกบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ เพื่อให้ข้อมลูและตอบค ำถำมตำ่งๆ 
1.5 กำรประชมุผู้ถือหุ้น  

1) บริษัทจะจดัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบกฎเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำร่วมประชมุ 
2) บริษัทจะจดัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบข้อมลูที่เพียงพอตอ่กำรพิจำรณำในแตล่ะวำระก่อนกำรประชมุตำมเวลำอนัควร 
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3) บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถำมกรรมกำรทัง้ในท่ีประชมุและสง่ค ำถำมลว่งหน้ำ 
4) กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุ และกำรเปิดเผยมติกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทตระหนกัถงึควำมเป็นเจ้ำของ ของผู้ ถือหุ้นทกุๆ รำย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำรบริษัท  และผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรบริษัท 
รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นตำ่งชำติ  โดยบริษัทจะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วอยำ่ง 
เทำ่เทยีมกนัและเป็นธรรม จงึก ำหนดหลกัและแนวปฏิบตัิไว้ ดงันี ้

2.1 บริษัทจะก ำกบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบตัิ และปกปอ้งสทิธิขัน้พืน้ฐำนที่ได้กลำ่วไว้แล้วในข้อ 2.1 อยำ่งเทำ่เทียม
กนั 

2.2 บริษัทจะจดัให้มีกระบวนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นในลกัษณะที่สนบัสนนุให้มีกำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
2.3 บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสว่นน้อยสำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรลว่งหน้ำในเวลำอนั

สมควร 
2.4 บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำประชมุด้วยตนเอง สำมำรถใช้สทิธิออกเสยีงโดยมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมำ

ประชมุและออกเสยีงลงมติแทน 
2.5 บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสว่นน้อยสำมำรถเสนอเพิม่วำระกำรประชมุลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
2.6 บริษัทจะจดัให้มีมำตรกำรปอ้งกนั กรณีที่กรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมลูภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ

ผู้อื่นในทำงมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึง่เป็นกำรเอำเปรียบผู้ ถือหุ้นอื่น เช่น กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลู
ภำยใน (Insider trading) กำรน ำข้อมลูภำยในไปเปิดเผยกบับคุคลที่เก่ียวข้องกบักรรมกำรและผู้บริหำร ซึง่ก่อให้เกิด
ควำมเสยีหำยตอ่ผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น 

2.7 บริษัทจะก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีของตนและผู้ เก่ียวข้อง เพื่อให้
คณะกรรมกำรสำมำรถพจิำรณำธุรกรรมของบริษัทท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และสำมำรถตดัสนิใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีสว่นได้เสยีกบัธุรกรรมที่ท ำกบับริษัทจะไมม่ีสว่นร่วมใน
กำรตดัสนิใจท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 
 

3. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีสว่นได้เสยีนบัวำ่มีบทบำทส ำคญัตอ่บริษัทเป็นอยำ่งยิง่ บริษัทจะจดัให้มีระบบก ำกบัดแูลผู้มีสว่นได้เสยีที่ส ำคญั เช่น ลกูค้ำ 
ลกูหนี ้เจ้ำหนี ้คูค้่ำ ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุ พนกังำน และชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู ่สงัคม ภำครัฐ ผู้มีสว่นได้เสยีอื่นได้แก่ คูแ่ขง่ และ
ผู้สอบบญัชี เป็นต้น  โดยก ำหนดหลกักำรและแนวปฏิบตัิไว้ ดงันี ้

3.1 บริษัทจะปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่โดยค ำนงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลำ่วตำมกฎหมำยหรือตข้อตกลงที่
มีกบับริษัท  

3.2 บริษัทจะไมก่ระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมดิสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลำ่นัน้ 
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3.3 บริษัทจะก ำหนดมำตรกำรชดเชย กรณีผู้มีสว่นได้เสยีได้รับควำมเสยีหำยจำกกำรละเมิดสทิธิ 
3.4 บริษัทจะพฒันำกลไกกำรมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยี ในกำรสร้ำงเสริมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพื่อสร้ำงควำม

มัน่คงอยำ่งยัง่ยืนให้กบักิจกำร 
3.5 บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูส ำคญัทีเ่ก่ียวข้องให้ผู้มีสว่นได้เสยีได้รับทรำบอยำ่งเพยีงพอ เพื่อให้สำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรมี

สว่นร่วมดงักลำ่วได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
3.6 บริษัทจะจดัให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสตอ่คณะกรรมกำรในประเด็นเก่ียวกบักำรท ำผิดกฎหมำย ควำมไม่

ถกูต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยในท่ีบกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณ และจดัให้มีกลไกคุ้มครอง
สทิธิของผู้แจ้งเบำะแสดงักลำ่วด้วย 

3.7 บริษัทจะจดัให้มีกำรดแูลรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยเฉพำะเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่กำรประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน 
เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องมัน่ใจวำ่ กำรประกอบธุรกิจของบริษัทได้ค ำนงึถงึปัจจยัด้ำนสิง่แวดล้อมและสงัคม เพื่อกำรพฒันำที่
ยัง่ยืน 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศที่มีสำระส ำคญัตอ่กำรตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุ และผู้มี
สว่นได้เสยี ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทำงกำรเงินตำ่งๆตำมข้อก ำหนดของทำงกำรอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลำ โปร่งใส ผำ่นช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมลูได้งำ่ย มคีวำม 
เทำ่เทยีมกนัและนำ่เช่ือถือ โดยก ำหนดหลกักำรและแนวปฏิบตัิไว้ ดงันี ้

4.1 บริษัทจะจดัให้มีกำรรำยงำนกำรท ำหน้ำที่ในรอบปีที่ผำ่นมำของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย และกำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยตำ่งๆ  

4.2 บริษัทจะจดัให้มีระบบกำรรำยงำนที่มีควำมนำ่เช่ือถือ ถกูต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ และมีคณุภำพ  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและ
บคุคลภำยนอกมัน่ใจวำ่ ข้อมลูทีแ่สดงในรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถกูต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรอง
โดยทัว่ไป และผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีทีเ่ป็นอิสระ 

4.3 บริษัทจะจดัให้มีผู้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้ข้อมลู ขำ่วสำร ประชำสมัพนัธ์ ตอบข้อซกัถำมของผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ 
และบคุคลภำยนอก ซึง่จะท ำหน้ำที่ด้วยควำมระมดัระวงั รอบคอบ 

4.4 บริษัทจะจดัให้มีหนว่ยงำนหรือผู้ รับผิดชอบงำนเก่ียวกบั “ผู้ลงทนุสมัพนัธ์” เพื่อสือ่สำรกบับคุคลภำยนอก เช่น ผู้ ถือหุ้น ผู้
ลงทนุสถำบนั ผู้ลงทนุทัว่ไป นกัวิเครำะห์ และภำครัฐที่เก่ียวข้องอยำ่งเทำ่เทียมและเป็นธรรม 

4.5 บริษัทจะเปิดโอกำสให้สำมำรถเข้ำพบผู้บริหำรของบริษัทได้ตำมควำมเหมำะสม ภำยใต้หลกัเกณฑ์วำ่ข้อมลูที่ให้เป็น
ข้อมลูที่ได้เปิดเผยตอ่สำธำรณะแล้ว 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบริษัท และรับผิดชอบตอ่ผลกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ตอ่ผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมระมดัระวงั และรอบคอบ บริษัทจึงก ำหนดหลกักำรและแนวปฏิบตัิไว้ ดงันี ้

5.1 คณะกรรมกำรพงึมีภำวะผู้น ำ วิสยัทศัน์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือ
หุ้นโดยรวม 

5.2 คณะกรรมกำรจะจดัให้มีระบบแบง่แยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรท่ีชดัเจน 
5.3 คณะกรรมกำรจะดแูลให้บริษัทมีระบบงำนที่ให้ควำมเช่ือมัน่ได้วำ่กิจกรรมตำ่งๆ ของบริษัทได้ด ำเนินไปในลกัษณะที่

ถกูต้องตำมกฎหมำยและมีจรรยำบรรณ 
5.4 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมคีณุสมบตัิหลำกหลำย ทัง้ในด้ำนทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะ

ด้ำนท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท รวมทัง้กำรอทุิศเวลำและควำมพยำยำมในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ เพื่อเสริมสร้ำงให้บริษัทมี
คณะกรรมกำรท่ีเข้มแข็ง 

5.5 กระบวนกำรสรรหำผู้มำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้มีควำมโปร่งใส ปรำศจำก
อิทธิพลของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคมุหรือฝ่ำยจดักำร และสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบับคุคลภำยนอก 

5.6 คณะกรรมกำรจะจดัให้มีคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ เพื่อช่วยศกึษำและกลัน่กรองงำนตำมควำมจ ำเป็น โดยเฉพำะ
ในกรณีที่ต้องอำศยัควำมเป็นกลำงในกำรวินิจฉยั และก ำหนดนโยบำย บทบำท หน้ำที่รับผิดชอบ กระบวนกำรท ำงำน 
เช่น กำรด ำเนินกำรประชมุ และกำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรไว้อยำ่งชดัเจน เป็นต้น 

5.7 คณะกรรมกำรพงึเข้ำใจถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอยำ่งดี 
พร้อมที่จะแสดงควำมคิดเห็นของตนอยำ่งเป็นอิสระ 

5.8 คณะกรรมกำรพงึปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลำ  
5.9 คณะกรรมกำรพงึปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค ำนงึถงึประโยชน์สงูสดุของ

บริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน โดยได้รับข้อมลูที่ถกูต้องและครบถ้วน 
5.10  คณะกรรมกำรพงึอทุิศเวลำให้เพยีงพอเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบได้อยำ่งเตม็ที่ และเป็นหน้ำที่ของ

กรรมกำรท่ีต้องเข้ำประชมุคณะกรรมกำรทกุครัง้ ยกเว้นกรณีที่มีเหตผุลพิเศษ 

 คณะกรรมกำรจะไมอ่นมุตัิคำ่ตอบแทนของกรรมกำรเอง แตจ่ะจดัให้มีกระบวนกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนที่โปร่งใสและขอควำม

เห็นชอบจำกผู้ ถือหุ้น โดยระดบัและองค์ประกอบของคำ่ตอบแทนเหมำะสม เพียงพอที่จะจงูใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีคณุภำพ

ตำมทีต้่องกำร และจะหลกีเลีย่งกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนทีเ่กินสมควร 


