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นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร

(

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
เป็ นการแสดงถึงการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่ อมัน่
และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย อันจะนาไปสู่ การเพิ่มมูลค่า
และส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการ เพื่อ
เป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ทุ่มเทและ

2.

3.
4.

5.

6.

รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และยึดมัน่ ในหลักการกากับ
ดู แลกิ จการที่ ดี เป็ นแนวทางด้วยความเข้าใจ เชื่ อมัน่ และ ศรั ทธา โดยถื อเป็ นกิ จวัตร จนเป็ น
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสาคัญร่ วมกับผูบ้ ริ หารในการกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย
และแผนงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ รวมทั้งจัดโครงสร้ างการบริ หารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กนั
อย่างเป็ นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุ ้น และมีการวางแนวทางการ
บริ หารจัดการ และการดาเนิ นธุ รกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดาเนิ นการเพื่อให้มน่ั ใจได้ว่า
ระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร จะต้องเป็ นผูน้ าในเรื่ องจริ ยธรรม และเป็ นตัว อย่างในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ยุติธรรม โปร่ งใสตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ ความเป็ นธรรมโดยปฏิ บตั ิต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียม พร้อมกับดูแลสอดส่ อง ควบคุม ป้ องกันการตัดสิ นใจหรื อการ
กระทาใด ๆ ที่มีความขัดแข้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องดาเนิ นการให้มีระบบที่ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่ อให้ม ่ัน ใจได้ว่า ฝ่ ายบริ หารได้ตระหนัก และให้ค วามส าคัญ และปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
การปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายการก ากับ ดู แ ละกิ จ การของบริ ษ ัท ถื อ เป็ นตัว ชี้ วัด ที่ ส าคัญ ในการ
ประเมินผลการบริ หารจัดการทางธุ รกิจของคณะกรรมการบริ ษทั กับผูบ้ ริ หาร และการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน

ทั้งนี้ กรอบการปฏิ บตั ิงานตามนโยบายการกากับดู แลกิ จการข้างต้น ปรากฏอยู่ในคู่มือการกากับ
ดูแลกิจการ ซึ่ งประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
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1. ข้ อแนะนำเกีย่ วกับคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี

(

1.1 ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก คน ท าความเข้า ใจเนื้ อ หาของคู่ มื อ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเรี ยนรู ้เนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเอง
1.2 ให้คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ทบทวนความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาของ
คู่มือหลักการกากับดูแลกิจการอย่างสม่าเสมอ
1.3 แจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ เมื่อพบเห็ นการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิตาม
จรรยาบรรณ
1.4 ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ กับหน่วยงานหรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
1.5 หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถาม ให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา
1.6 ผูบ้ งั คับ บัญ ชาทุ ก ระดับ ต้องเป็ นผูน้ าในการปฏิ บ ัติตามหลัก การก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี อย่า ง
เคร่ งครัด
2. กำรติดตำมดูแลให้ มีกำรปฏิบัติ
บริ ษทั ฯกาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อกาหนดที่มีอยูใ่ นคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริ ษทั อีกทั้ง ผูบ้ ริ หารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญในการส่ งเสริ มให้
พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้มีความรู ้ความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริ ษทั ฯอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั จะไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่ ผิดกฎหมาย หรื อขัดกับหลักการกากับดู แลกิ จการที่ดี หาก
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานกระทาผิดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กาหนดไว้จะได้รับโทษ
ทางวินยั และหากมีการกระทาที่เชื่ อได้ว่าทาผิดกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของภาครัฐ
บริ ษทั ฯจะส่ งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการต่อไป
หากพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ประสบปั ญหาในการตัดสิ นใจ หรื อปฏิ บตั ิงานเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณธุ รกิจที่มิได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั ให้ต้ งั คาถามเกี่ยวกับการกระทานั้น
กับตนเอง ดังนี้
2.1 การกระทานั้นขัดต่อกฎหมายหรื อไม่
2.2 การกระทานั้นส่ งผลเสี ยต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯอย่างร้ายแรงหรื อไม่
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2.3 การกระทานั้นขัดต่อนโยบาย หรื อจรรยาบรรณ หรื อส่ งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั หรื อไม่(
พนักงานทุกระดับสามารถแจ้งข้อร้องเรี ยน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการทา
ผิดกฎหมาย และ/หรื อ จรรยาบรรณตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ดี รวมถึ งพฤติ กรรมที่ อาจส่ อถึ งการ
ทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ให้แจ้งเบาะแสไปยังช่ องทาง
สื่ อสารของบริ ษทั ฯได้

แนวปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
หมวดที่ 1 : สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
หลักกำร
ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษ ัทฯผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาหน้าที่
แทนตนและมีสิทธิ ในการตัด สิ นใจเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั ฯจึงได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิ ของตน ได้แก่ สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้นโดยได้เผยแพร่
ผ่านช่องทางการสื่ อสารภายในบริ ษทั ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุ น้ ในฐานะเจ้าของกิจการซึ่ งสะท้อนถึงการเคารพในสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วย
1. สิ ทธิ ในการซื้ อขายหรื อการโอนหุ น
้
2. สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น
้
3. สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งหรื อถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล
4. สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
5. สิ ทธิ ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
6. สิ ทธิ ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
7. สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องที่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น
้
8. สิ ท ธิ ใ นการได้รั บ แจ้ง ข้อ มู ล และข่ า วสารที่ มี นัย ส าคัญ ของบริ ษ ัท ฯอย่า งถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น

เพียงพอ และทันเวลา ตรวจสอบได้โดยเท่าเที ยมกัน และให้ขอ้ มูลที่ สาคัญที่เป็ นปั จจุบนั ผ่าน
เว็บไซต์
9. สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผถู ้ ือ

หุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสี ยงแทน
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(

แนวปฏิบัติ

บริ ษทั ฯตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นจึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีเพื่อกากับดูแล
สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. กำรจัดประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นประจาทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน
นับตั้งแต่วนั สิ้ นรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ
ในเรื่ องที่อาจกระทบกระเทือน หรื อเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งจาเป็ นต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
ผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการ สามารถเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้เป็ นกรณี ไป ซึ่ งในการจัดการประชุมสามัญผู ้
ถื อหุ ้นนี้ บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิ ตามแนวทางของโครงการประเมิ นคุ ณภาพการจัดการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น
(AGM Checklist) ที่จดั ทาขึ้นโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย เพื่อให้การจัดงานมีมาตรฐานเป็ นไปตาม
หลักการ กากับดูแลกิจการ ดังนี้
1.1 บริ ษทั ฯ จะต้องส่ งเอกสารให้ผูถ้ ื อหุ ้นรับทราบข้อมู ล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุ ม
ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่ประชุ มให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนได้
ทราบเป็ นการล่ วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และต้องเผยแพร่ ไ ว้ใ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนมอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเอกสารประกอบให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
เป็ นการล่ ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุ ม อย่า งน้ อ ย 7 วัน ในบางกรณี เ ช่ น การจัด สรรหุ ้ น ให้ ก ับ
กรรมการและพนักงาน(ESOP) การทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์
1.2 บริ ษทั ฯ จะต้องเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ งคาถามเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุ มในช่ วงเดื อน
ตุล าคม – ธันวาคมของทุ ก ปี และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ บ ริ ษ ทั ฯก าหนด ซึ่ งได้เผยแพร่
รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯที่ www.muangthaicap.com
1.3 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการ อิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุ มแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบ
ฉัน ทะแบบ ข. ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้จ ัดส่ ง ไปพร้ อ มกับ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มทั้ง จะเสนอชื่ อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้
1.4 บริ ษทั ฯ ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ
ล่วงหน้า
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1.5 คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุ นให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการ

แต่งตั้ง กรรมการ เป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
1.6 บริ ษทั ฯ จะต้องอานวยความสะดวกให้ผถู ้ ื อหุ ้นได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยง
อย่างเต็มที่โดยจัดประชุ มในวันทาการ ณ โรงแรมซึ่ งอยู่ในเขตกรุ งเทพและ/หรื อห้องประชุ ม
ของบริ ษทั ฯ และจัดเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สาหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้มีอากร
แสตมป์ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่รับมอบฉันทะ
1.7 บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ท าใบลงคะแนนเสี ย งแยกแต่ ล ะวาระส าหรั บ การลงคะแนนเสี ย ง เพื่ อความ
สะดวกในการลงและนับคะแนน เสี ยง ซึ่ งเมื่อลงคะแนนเสี ยงเสร็ จสิ้ นจะนามารวมกับคะแนน
เสี ยงที่ได้ลงไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนน และ ประกาศคะแนนรวมทันทีในวัน
ประชุม
1.8 บริ ษทั ฯ ไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการกาจัดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มของผูถ้ ือหุ ้น ผู ้
ถือหุ น้ ทุกคนย่อมมีสิทธิ เข้า ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุ น้ ซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ อย่างอิสระ
1.9 เมื่อถึ งเวลาเริ่ มประชุ ม กรรมการเข้าร่ วมประชุ มอย่างพร้ อมเพรี ยง รวมทั้งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ตลอดจนผูส้ อบบัญชี และที่ ปรึ กษากฎหมายอิ สระ (ถ้ามี ) โดยก่ อนเริ่ มประชุ ม บริ ษทั ฯ จะ
ชี้ แจงหลัก เกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับ การประชุ มทั้งหมด อาทิ การเปิ ดประชุ ม และการออกเสี ย ง
ลงคะแนน รวมทั้ง วิ ธี ก ารนับ คะแนนเสี ย งของผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ จ ะต้อ งลงมติ ใ นแต่ ล ะวาระตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
1.10 บริ ษ ทั ฯ จะระบุ ก ารมี ส่วนได้ส่ วนเสี ย ของกรรมการไว้ในหนัง สื อเชิ ญประชุ ม และในการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อมีส่วนเกี่ ยวข้องในการพิจารณา
วาระใด ประธานที่ประชุม และ/หรื อ เลขานุ การบริ ษทั จะแจ้งให้ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทราบก่อน
การพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยนั้นจะไม่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้นๆ
1.11 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นอาสาทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยง เพื่อ
ความโปร่ งใสในการ ดาเนิ นการ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการ
และวิธีการลงคะแนนเสี ยง
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(
1.12 สนับสนุ นให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มสามารถใช้สิทธิ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการ

ซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะและออกเสี ยงร่ วมกันตัดสิ นใจในเรื่ องที่สาคัญต่างๆ
ที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เช่น การแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ การ
เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอิสระ การอนุ มตั ิแต่งตั้งและกาหนด ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
การจัดสรรเงิ นปั นผล การลดทุ นหรื อ เพิ่ ม ทุ น การก าหนดหรื อ การแก้ไ ขข้อ บัง คับ บริ ษ ทั ฯ
บริ คณห์สนธิ และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
1.13 จัดให้มีการประเมินคุ ณภาพการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นผ่านการตอบแบบประเมิ นจากผูถ้ ื อ
หุ น้ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ใน การพัฒนาการจัดประชุ มให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน โปร่ งใส และเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้
1.14 มีการจัดแสดงข้อมูลที่สาคัญของบริ ษทั ฯ บริ เวณโดยรอบงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้ น รวมทั้ง
จัดมุมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่ งมี เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่
ผูถ้ ือหุน้
2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น
2.1 บริ ษทั ฯจะต้องจัดทารายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ครอบคลุมรายละเอียดที่
สาคัญในเรื่ องต่างๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการนับคะแนนเสี ยงโดยใช้บตั รลงคะแนนให้ผูถ้ ื อหุ ้น
รับทราบก่อน การประชุ มบันทึกประเด็น คาถาม-คาตอบที่เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามใน
วาระต่างๆ ในที่ประชุ มบันทึกมติที่ประชุ มไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสี ยงในทุกๆ วาระที่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสี ยง บันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้า
ร่ วมประชุ ม เป็ นต้น และต้องเผยแพร่ รายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2 บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ ำงเท่ ำเทียมกัน

(

หลักกำร
1. ผูถ้ ือหุ น
้ ทุกรายต้องได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
2. คณะกรรมการบริ ษทั ควรจัดกระบวนการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยสนับสนุ นให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ื อ

หุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
3. คณะกรรมการบริ ษทั ควรกากับดูแลให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับการปฏิบตั ิและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน ใน

หมวดที่ 1 อย่างเท่าเทียมกัน
4. คณะกรรมการบริ ษทั ควรมีมาตรการป้ องกันกรณี ที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในให้แก่

ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
แนวปฏิบัติ
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายซึ่ งรวมถึงผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
และผูถ้ ื อหุ ้นต่างชาติโดยมีแนวทางปฏิบตั ิในการคุม้ ครองป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียม
กันและเป็ นธรรมสร้างความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษทั ฯจึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีเพื่อการปฏิบตั ิ ต่อผู ้
ถือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. บริ ษทั ฯเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุ มการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้า ดารงตาแหน่ ง
กรรมการและส่ งคาถามเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุ มในช่ วงเดื อนตุลาคม–ธันวาคม และจะ
ปฏิบตั ิสืบเนื่ องไปทุกปี ทั้งนี้ การเสนอวาระการประชุ มหรื อเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
ต้องเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษัทฯ รวมถึ งหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด และ
เผยแพร่ รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.muangthaicap.com
2. บริ ษ ทั ฯก าหนดให้มี หนัง สื อมอบฉันทะส าหรั บ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่ ส ามารถเข้า ร่ วมประชุ มได้และ
กาหนดแนวทางการลงคะแนนเสี ยงให้แก่บุคคลอื่น และหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุ มโดยระบุชื่อประวัติขอ้ มูลการทางานของกรรมการอิสระ
ทั้งหมดให้พิจารณาเลือกหนึ่งคน สาหรับการเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
3. บริ ษทั ฯไม่เพิ่มวาระการประชุ ม หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทราบ
ล่วงหน้า
4. คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุ นให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุ กวาระ รวมทั้งวาระการ
แต่งตั้ง กรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
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5. บริ ษทั ฯ กาหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายใน และการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ( ฯ
เพื่อป้ องกันมิให้กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ ซึ่ งมีก ารแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และมีการ
ติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
6. คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ และรายงานต่อคณะ กรรมการบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการซื้ อขายหลักทรัพย์ และในการ
ประชุมคณะกรรมการ เลขานุการจะต้องรายงานสรุ ปการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่
ประชุมรับทราบทุกครั้ง

หมวดที่ 3 : บทบำทของบริษัทต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
หลักกำร
1. ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ควรได้รับการดูแลจากบริ ษทั ฯ ตามสิ ทธิ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
2. คณะกรรมการบริ ษทั ควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั
กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้างความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ
3. คณะกรรมการบริ ษทั ควรมีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็น เกี่ ยวกับ
การทาผิดกฎหมาย ความถู กต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุ มภายในที่บกพร่ องหรื อ
การผิดจรรยาบรรณ
4. คณะกรรมการบริ ษทั ควรกาหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ มาตรการป้ องกัน การทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรื อ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิในทางที่มิ
ชอบ ก่อให้เกิด ความขัดแย้ง โดยเปิ ดเผยถึงแนวทางการปฏิบตั ิให้กบั คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ รับทราบ
โดยทัว่ กัน กระบวนการประเมินความ เสี่ ยงจากการทุจริ ต การควบคุม การติดตาม ประเมินผล
การฝึ กอบรม
5. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อคู่คา้ และไม่มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญหาหรื อลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น
6. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข สัญญา และ ข้อผูกพันที่ตกลงกัน
ไว้กบั เจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด
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7. คณะกรรมการบริ ษทั ควรกาหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคานึ งถึ( ง
สิ่ งแวดล้อมและสังคม
แนวปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยในผลประโยชน์ของบริ ษทั ควรได้รับการดู แลจากบริ ษทั ฯตาม
สิ ทธิ ที่กาหนดโดยกฎหมายหรื อโดยข้อตกลงที่ ทาร่ วมกัน โดยคานึ งถึ งความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ ดี
ระหว่างกัน เพื่อสร้างความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้มี น โยบายและจรรยาบรรณต่ อผู ม้ ี ส่ วนได้เ สี ย อัน ได้แ ก่ ผู ถ้ ื อหุ ้ น ลู ก ค้า
พนักงาน คู่คา้ เจ้าหนี้ และคู่แข่งสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยประกาศให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน ทุกคนได้รับทราบและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งได้กาหนดโทษในการที่ไม่ปฏิบตั ิ
ตามไว้ใน คู่มือพนักงาน
2. บริ ษทั ฯ กาหนดกลไกคุ ม้ ครองสิ ทธิ ผูแ้ จ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในประเด็นเกี่ ยวกับ
การทาผิดกฎหมายความถูกต้องของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในที่บกพร่ องหรื อการ
ผิดจรรยาบรรณ ผ่านคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
3. บริ ษทั กาหนดให้มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษ ัท ฯ และตั้ง อยู่ บ นพื้ น ฐานที่ เ ป็ นธรรมต่ อ ทั้ง สองฝ่ าย หลี ก เลี่ ย ง
สถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูล
ที่เป็ นจริ ง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กบั คู่คา้ อย่างเคร่ งครัด ในกรณี
ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ตามเงื่ อ นไขข้อใดได้ ต้อ งรี บ แจ้ง ล่ วงหน้า เพื่ อ ร่ วมกันพิ จารณาหาแนว
ทางแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็ นคู่คา้ ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้
3.1 ความสามารถทางเทคนิค
3.2 สถานภาพทางการเงิน
3.3 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
3.4 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรี ยน
3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / รายการเกี่ยวโยง
3.6 นโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และนโยบายด้านคุณภาพ
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4. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข สัญญา และ ข้อผูกพันที่ตกลงกั(น
ไว้กบั เจ้า หนี้ อย่า งเคร่ งครั ด ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ องวัตถุ ประสงค์ก ารใช้เงิ น การช าระคื น การดู แล
คุณภาพ หลักทรัพย์ค้ าประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ได้ให้ขอ้ ตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถ
ปฏิ บ ัติต ามเงื่ อ นไขข้อ ใดข้อ หนึ่ ง ได้ บริ ษ ทั ฯจะรี บ แจ้ง ให้ เ จ้า หนี้ ทราบโดยเร็ ว เพื่ อ ร่ ว มกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลัก ความสมเหตุ ส มผล โดยบริ ษ ทั ฯมุ่ งมัน่ ในการรั ก ษา
สัมพันธภาพที่ ยงั่ ยืนกับเจ้า หนี้ และให้ความเชื่ อถื อซึ่ ง กันและกัน โดยกาหนดแนวทางในการ
บริ หารเงินทุน เพื่อสร้างความมัน่ คงที่แข็งแกร่ ง และป้ องกันมิให้บริ ษทั ฯอยูใ่ นฐานะที่ยากลาบาก
ต่อการชาระหนี้ คืนแก่เจ้าหนี้ และให้ความสาคัญต่อการบริ หารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการ
วางแผนชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างชัดเจนและตรงตามเวลาที่กาหนด
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการติดตาม วางแผนและควบคุมสภาพ
คล่องทางการเงิ นให้มีความ เหมาะสมกับกิ จกรรมทางการเงินของบริ ษทั ฯ โดยมีกระบวนการ
ประเมินความสามารถเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต
5. บริ ษทั ฯได้มีประกาศให้ทราบทัว่ กันว่ากรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ที่มีนยั สาคัญอาจส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้ อขายหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงหลังปิ ดงบการเงินจนกว่าจะมีการประกาศผลการดาเนินงาน หรื อ
ข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
อนึ่ ง กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ต้องแจ้งต่ อคณะกรรมการหรื อผูท้ ี่ ค ณะกรรมการ
มอบหมายเกี่ยวกับการซื้ อขายหุ น้ ของบริ ษทั อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้ อขาย
6. บริ ษทั ฯได้ส่งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า โดยมีการอบรมส่ งเสริ ม
ให้ความรู ้ ในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งกาหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่ และปฏิ บตั ิงานโดย
คานึงถึงความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการจัดให้มี มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ย นการกระท าผิดกฎหมาย
จรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลใน
องค์กร รวมถึงกรณี ที่ถูกละเมิดสิ ทธิ ทั้งจากพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น รวมถึงรายงานทาง
การเงิ นที่ไม่ถูกต้องหรื อระบบการควบคุ มภายในที่บกพร่ อง โดยมีกลไกในการคุ ม้ ครองผูแ้ จ้ง
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(
เบาะแสเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วนร่ วมในการสอดส่ องดูแลผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ได้อย่างมี

ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ช่ องทำงในกำรแจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
7.1 ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : whistleblower@muangthaicap.com)
7.2 ส่ งจดหมายส่ งทางไปรษณี ย ์ จ่าหน้าซอง และส่ งมาที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
8. คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่
รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย และจัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงาน
เพื่อให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ นโยบายและแนวปฏิ บ ตั ิ ในการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น และห้าม
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ฯ (รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั ฯ มี
อานาจในการควบคุม หุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็ นตัวกลางหรื อตัวแทนของ
บริ ษทั ) ดาเนินการหรื อยอมรับหรื อให้การสนับสนุ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทั้งทางตรง
และทางอ้อม และได้เปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ให้เป็ นที่ทราบทัว่ กัน
9. คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยเคารพต่อหลักสิ ทธิ
มนุ ษยชนทุกระดับ และมุ่งมัน่ ป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยปฏิ บตั ิต่อทุกคนอย่าง เท่า
เทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ สนับสนุน ส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทาที่เป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังตระหนักถึงความสาคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบตั ิต่อ
พนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรม
10. คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท
11. คณะกรรมการมุ่งมัน่ ที่จะสร้างการเติบโตทางธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน และสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยผ่านการดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างที่เป็ นเลิ ศ โปร่ งใส และเป็ นธรรมภายใต้กรอบการ
บริ หารจัดการ จึงได้กาหนดนโยบายในการจัดซื้ อจัดจ้างเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีมาตรฐานขั้นตอนที่ชดั เจน และดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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หมวดที่ 4 : กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส

(

หลักกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลาและมีความเท่าเทียมกันและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ในขณะเดี ยวกันการให้ขอ้ มูลของ
บริ ษทั ฯตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการรักษาความลับของธุ รกิจและกลยุทธ์ในการดาเนินงานที่สาคัญ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงิ นที่
ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศ
ไทย โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถื อปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิ น ซึ่ งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิ นและระบบควบคุ มภายใน รวมถึ งเปิ ดเผยข้อมู ลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ ที่จะเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุ ้นนักลงทุนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
บริ ษทั ฯตลอดจนสาธารณชนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยซึ่ งนอกจากจะเปิ ดเผยผ่านแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) แล้วบริ ษทั ฯได้มีการนาเสนอข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯทาให้ผถู ้ ือหุ น้ นักลงทุน
นักวิเคราะห์ผูม้ ีส่วนได้เสี ยตลอดจนผูท้ ี่สนใจสามารถเข้าถึ งข้อมูลได้ง่ายตลอดจนมีความเท่าเทียมกันและ
เชื่อถือได้ รวมถึงมีการกาหนดนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร ไว้อย่างชัดเจน
แนวปฏิบัติ
1. บริ ษทั ฯมีแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญโดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวก
และมีความน่ าเชื่ อถื อ ได้แก่ การเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆผ่านช่ องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย (www.set.or.th) ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.muangthaicap.com) เพื่อให้ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1.1 วิสัยทัศน์และพันธะกิจของบริ ษทั ฯ
1.2 ลักษณะการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
1.3 รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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1.4 งบการเงิ นและรายงานเกี่ ยวฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานทั้งฉบับปั จจุบนั และ
ของปี ก่อนหน้า
1.5 แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
1.6 ข้อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั ฯ นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อสื่ อ
ต่าง ๆ
1.7 โครงสร้างการถือหุ น้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
1.8 โครงสร้ า งกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ รวมถึ ง บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ วม บริ ษ ทั ร่ ว มค้า และ Special
Purpose Enterprises/Vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
1.9 กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิ ออกเสี ยง
1.10 การถือหุ น้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ผบู ้ ริ หารระดับสู ง
1.11 หนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
1.12 ข้อบังคับบริ ษทั ฯ หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี)
1.13 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
1.14 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ
1.15 นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงช่องทางการร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแส
1.16 กฎบั ต ร หรื อหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการ รวมถึงเรื่ องที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
1.17 กฎบัต ร หรื อหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1.18 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ
1.19 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่ อบุคคลที่
สามารถให้ขอ้ มูลได้ และหมายเลขโทรศัพท์
2. จัดส่ งรายงานทางการเงิ นต่ อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ กาหนด และไม่มีรายการที่ ผูส้ อบบัญชี
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
3. เปิ ดเผยข้อมู ล ในรายงานประจาปี และเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั ฯไว้อย่างครบถ้วน เช่ น งบการเงิ น
นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การและจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ นโยบายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม บท
วิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆ ลักษณะการประกอบธุ รกิจ รายงานประจาปี แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี การประชุ มผูถ้ ือหุ ้ น รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
และข่าวจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ ฯลฯ
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4. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อสื่ อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย
เช่น จัดให้มีการประชุ มนักวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศ
และต่างประเทศ
5. การซื้ อ-ขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ : กาหนดนโยบายให้กรรมการ และผู ้ บริ หาร ต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ
ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นเลขานุ การบริ ษทั ฯ และรายงาน
ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบเป็ นรายไตรมาส
6. เปิ ดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารไว้ในรายงานประจาปี อย่างชัดเจน
7. เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ ้นของกรรมการและผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจน และกาหนดนโยบาย
ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานเรื่ องดังต่อไปนี้
7.1 การซื้ อ-ขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ : กาหนดนโยบายให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และฝ่ ายจัดการทุก
ท่าน รวมถึงบุคคลใกล้ชิด (คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) งดการซื้ อ ขาย หรื อ
โอนหุ ้นบริ ษทั ฯ ในช่วงก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน กรณี งบการเงินได้แจ้งประกาศต่อ
สาธารณชนแล้ว หากมีการซื้ อ-ขาย ก็ตอ้ งแจ้งให้เลขานุ การทราบ เพื่อจัดทารายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (59-2) ต่อ กลต.ภายในเวลาที่กาหนดต่อไป และมี
การรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ทราบทุกไตรมาส
7.2 รายการเกี่ ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร เพื่อป้ องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร จึ งได้รายงานต่อประธาน
กรรมการ และบรรจุเป็ นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบทุกไตร
มาส
8. บริ ษทั ฯไม่มีประวัติการถู กสั่งให้แก้ไขงบการเงิ นจากตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่ผ่านความเห็ นชอบจากที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น โดยผูส้ อบ
บัญชีมีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชี ไม่ได้ให้บริ หารอื่นๆ
แก่บริ ษทั ฯและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อการมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
10. งบการเงินของบริ ษทั ฯได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชี
11. เปิ ดเผยข้อมู ล เกี่ ย วกับ กรรมการ และผู บ้ ริ หาร ไว้ใ นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั ฯ ประกอบด้วย ชื่ อ
ตาแหน่ง การศึกษา การถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ ประสบการณ์ทางาน และภาพถ่าย ระบุไว้อย่างชัดเจน
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12. ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯให้ความสาคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นอย่างมาก โดยมีส่ว(น
ร่ วมในการพบปะ ให้ขอ้ มูล และแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นกับผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
และนักข่าวอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผูส้ นใจทัว่ ไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั ฯที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างเท่า
เทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสาคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั และสามารถนา
ข้อมูลเหล่านั้น ไปประกอบการตัดสิ นใจการลงทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลต่อมูลค่าที่
แท้จริ งของบริ ษทั ฯในที่สุด บริ ษทั ฯได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆตาม
แนวทางและกฎเกณฑ์ที่สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนดผ่านช่องทางต่างๆอย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่ อสารและ
การเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย การเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุน หรื อ
นักวิเคราะห์ เข้า เยี่ยมกิ จการของบริ ษ ทั ฯ (Site Visit) หรื อพูดคุ ยกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
(Company Visit) การเปิ ดโอกาสให้นักข่าวเข้าพบและสัมภาษณ์ การออกเอกสารข่าวผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯ ให้แก่สาธารณะชนอย่างสม่าเสมอ การจัดประชุ มร่ วมกับนักวิเคราะห์
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯทุกไตรมาส
หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
หลักกำร
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ข องผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย เช่น การกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจ การ
พิจารณาตรวจสอบการดาเนินงาน ดูแลให้การดาเนิ นธุ รกิจเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด และมี ก ารติ ด ตามดู แ ลให้มี ก ารน ากลยุท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ไปปฏิ บ ัติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษ ท
ั ต้องมีบ ทบาทสาคัญในการกากับ ดู แลกิ จการเพื่ อประโยชน์ สูง สุ ดของ

บริ ษทั
2. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุ น
้
3. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของบริ ษทั
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แนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะตัวแทนผูถ้ ือหุ น้ ที่มีหน้าที่กากับดูแลการบริ หารจัดการงานของบริ ษทั ฯ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินธุ รกิจโดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ แผนธุ รกิจ กลยุทธ์และนโยบายของบริ ษทั โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. โครงสร้ ำงคณะกรรมกำร

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญใน
การกาหนดนโยบายและภาพรวมของ องค์กร แผนการดาเนิ นธุ รกิจ รวมทั้งมีบทบาทสาคัญใน
การก ากับดู แล ตรวจสอบ ประเมิ นผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ให้เป็ นไปตามแผนที่ วางไว้
ตลอดจนดาเนินกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ด้วย
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจ รวมทั้งการกากับดูแลให้
การบริ หารจัดการ ของฝ่ ายบริ หารเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่ได้กาหนดไว้ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ และมีท้ งั เพศชายและเพศหญิง โดยคณะ กรรมการจัดให้มี
การเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึง จานวนปี การ
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบน website ของ
บริ ษ ทั คณะกรรมการบริ ษ ัท มี จานวนกรรมการเพี ย งพอที่ จะก ากับ ดู แลธุ รกิ จของบริ ษ ทั ซึ่ ง
ประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย ซึ่ งต้องประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และต้อง
ประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อยกึ่ งหนึ่ งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการ
ถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารกับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยกรรมการอิสระต้องมี
ความเป็ นอิสระจากการควบคุ มของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อมี
ส่ วนได้เสี ย ในทางการเงิ นและการบริ หารกิ จการ และมี คุ ณสมบัติอย่างน้อยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2) โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษทั มีสัดส่ วนของกรรมการอิสระ 5 คน จากจานวนกรรมการ
ทั้งสิ้ น 7 คน ซึ่ งเป็ นจานวนที่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั กรรมการ
อิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็ นเกี่ ยวกับการทางาน ของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ ทาให้เกิ ด
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การถ่วงดุลในการออกเสี ยงในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริ หารงานของฝ่ าย

บริ หาร เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดต่อบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมการอิ สระของบริ ษทั ทั้ง 3 คน ดารง
ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่ งจานวนกรรมการอิสระและจานวนกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ จานวนกรรมการทั้งหมด และให้มีจานวน
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบทุกท่านมี
คุ ณ สมบัติเ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ข องประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ เ กี่ ย วข้องทุ ก
ประการ
3) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
จะต้องมีความโปร่ งใส และชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดาเนิ นการผ่านกระบวนการกากับ
ดู แลกิ จการและการพิจารณาจะต้องมีประวัติ การศึกษาและประสบการณ์ การประกอบวิชาชี พ
ของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการ ตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
และผูถ้ ือหุน้
4) ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งจะได้รับ
เลือกตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งอีกก็ได้ และในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
5) คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่ งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิ น 3 วาระ
และสามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั สามารถพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปี ที่กรรมการอิสระ
ดังกล่าวครบกาหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่ อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็ นกรรมการอิสระต่อไปได้
6) คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอานาจและความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแล
และการบริ หารงาน ประจาวันออกจากกันอย่า งชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริ ห ารถู ก เลื อ กตั้ง จากคณะกรรมการ บริ ษ ทั ซึ่ งประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารไม่ ไ ด้เป็ นบุ ค คลเดี ย วกัน เพื่ อให้เกิ ด ความชัดเจนในด้า นความ รั บ ผิ ดชอบ
ระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดู แลและการบริ หารงานประจา ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับผูบ้ ริ หารอย่างชัดเจนและมีการ
ถ่วงดุ ลอานาจการดาเนิ นงาน โดย คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ ในการกาหนดนโยบายและ
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(
กากับดูแลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารในระดับนโยบาย ขณะที่ผบู ้ ริ หารทาหน้าที่บริ หารงานของ

บริ ษ ัท ในด้า นต่ า งๆ ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายที่ ก าหนด ทั้ง นี้ ประธานกรรมการ ไม่ ไ ด้ร่ ว ม
บริ หารงานปกติประจาวัน แต่ให้การสนับสนุ นและคาแนะนาในการดาเนิ นธุ รกิจของฝ่ ายจัดการ
ผ่านทาง ประธานกรรมการบริ หารอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริ หารรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั ภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7) กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่กรรมการของบริ ษทั โดยกาหนดให้กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั
8) คณะกรรมการกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นของกรรมการบริ ษทั ตาม
ระเบียบข้อบังคับของ บริ ษทั ที่วา่ กรรมการบริ ษทั จะประกอบกิจการ หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนในห้าง
หุ ้นส่ วนสามัญหรื อหุ ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิด ในห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง เดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่ งผูบ้ ริ หารเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นนอก
กลุ่มบริ ษทั ในกรณี ที่ผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั จะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น ต้องได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารก่อน ยกเว้นการดารง ตาแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่
แสวงหากาไร ทั้งนี้ การดารงตาแหน่งต้องไม่ขดั กับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และต้องไม่ใช้ตาแหน่งงานในบริ ษทั ไปอ้างอิงเพื่อส่ งเสริ มธุ รกิ จ
ภายนอก
9) คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริ ษ ัท ที่ เ หมาะสม มี ห น้า ที่ แ ละความรั บ ผิดชอบตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
และปฏิ บตั ิ หน้าที่ในการดู แลกิ จกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิ บตั ิ
ตามมติ ค ณะกรรมการ โดยได้เ ปิ ดเผยคุ ณสมบัติแ ละประสบการณ์ ข องเลขานุ ก ารบริ ษ ทั ใน
รายงานประจาปี และบน website ของบริ ษทั
10) คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เลขานุการบริ ษทั ได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนา
ความรู ้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรื อการปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริ ษทั
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2. คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย

บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นไป
ตามข้อก าหนดของส านัก งาน คณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย 2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และ 4) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ อง
ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิหรื อรับทราบ คณะกรรมการชุ ดย่อยมีสิทธิ หน้าที่ตามที่ได้
กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต.
และ ตลท. กาหนด จานวน 3 คน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอในการ
สอบทานความน่ า เชื่ อถื อ ของงบการเงิ น

โดยมี ผู ช้ ่ ว ยผู จ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบเป็ นเลขานุ ก าร

คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1.1 วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับ
แต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจาก ตาแหน่ งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดารง
ตาแหน่งใหม่ได้ กรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั แต่ง ตั้งบุ ค คลที่ มี คุณสมบัติค รบถ้วนเป็ น กรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด โดย
บุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงวาระที่เหลื ออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบที่ลาออก
2.1.2 ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.)

สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงิ นทั้งรายไตรมาสและรายประจาปี อย่าง
ถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้

2.)

สอบทานให้บ ริ ษ ทั ฯ มี ระบบการก ากับ ดู แลกิ จการ ระบบการบริ หารความเสี่ ย ง
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านทุจริ ต
คอร์ รัปชั่น ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระของ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง
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โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบตั ิงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื( อ
หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.)

สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจบริ ษทั

4.)

พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั

5.)

สอบทานและพิจารณาความเสี่ ย งส าคัญที่ ตรวจพบร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร รวมทั้ง ให้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งแก้ไข

6.)

ในการปฏิบตั ิตามขอบเขต อานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิ ญ
หรื อสั่งการให้ฝ่ายบริ หารหรื อหัวหน้างานเข้าร่ วมประชุมเพื่อชี้แจ้งหรื อให้ส่งเอกสาร
ที่เกี่ ยวข้องได้ และมี อานาจว่าจ้างหรื อแสวงหาความเห็ นที่เป็ นอิ สระจากที่ปรึ กษา
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ น

7.)

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็ นเกี่ ยวกับความถู กต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่ อถื อได้ของรายงานทางการเงิ น

ของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
- ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็ นชอบหรื อข้อสัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการ

ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
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- รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8.)

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง นี้ ใน การปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายดัง กล่ า ว
คณะกรรมการตรวจสอบมี ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และ
กรรมการบริ ษัท ยัง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริ ษัท ฯ ต่ อ
บุคคลภายนอก

9.)

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ
หรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ ง อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อดาเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุ จ ริ ต หรื อ มี สิ่ ง ผิด ปกติ หรื อ มี ค วามบกพร่ อ งที่ ส าคัญ ในระบบการควบคุ ม

ภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลัก ทรั พ ย์ หรื อกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ ธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ หากคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนิ นการให้มีการปรั บปรุ งแก้ไขภายใน ระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่ามี รายการหรื อการ
กระท าตามวรรค หนึ่ ง ต่ อส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10.) พิจารณาและให้ความเห็ นต่อการติดตามการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ รวมถึงระบบการ บริ หารความเสี่ ยงที่เชื่ อมโยงกับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นงานของ บริ ษทั มีความโปร่ งใส
สุ จริ ต ยุติธรรม ตามหลักคุ ณธรรม จริ ยธรรม และดาเนิ นธุ รกิ จด้วยการต่อต้านการ
ทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
11.) รับเรื่ องร้ องเรี ยน แจ้งเบาะแส การกระท าอันทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น ทั้ง จากภายในและ
ภายนอก ที่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
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ตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามที่ได้รับแจ้ง และนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกั(น
พิจารณาโทษหรื อแก้ไขปั ญหาตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
12.) สรุ ปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
ทั้ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี อานาจในการดาเนิ นการต่ า งๆ ได้แก่ การเชิ ญ
กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ มาร่ วมประชุมหารื อ ชี้แจง หรื อตอบข้อซักถาม
ในเรื่ องที่ เ กี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
ปรึ กษาหารื อผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอก เป็ นครั้ งคราวในกรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ การขอให้
พนักงานของบริ ษทั ฯ ส่ งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ กิจการของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบหรื อสอบสวนในเรื่ องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่ความ รับผิดชอบ
สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
2.2 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่สนับสนุ น
การปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯในการกาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิ บตั ิ ในด้า น
ต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อให้มีการพัฒนาการกากับดู แลกิ จการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง สร้ างมาตรฐาน
จริ ยธรรมในการทางานที่ดี พร้อมทั้งเสริ มสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนมีความรู ้
ความเข้าใจ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้อย่างทัว่ ถึ งและต่อเนื่ อง เพื่อให้
การบริ หารกิ จการดาเนิ นไปบนพื้นฐานแห่ งคุ ณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับ
แนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดีอนั เป็ นสากลที่บริ ษทั จดทะเบียนพึงปฏิบตั ิ และเพื่อเป็ นการ
สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
2.2.1 วาระการดารงตาแหน่ง ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1)

ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
ที่พน้ ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

2)

กรรมการบรรษัทภิบาล จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
- ครบกาหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
- ตาย
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- ลาออก

(

- คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
3)

การลาออกของกรรมการบรรษัทภิบาล ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั
ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 วัน เว้ น แต่ มี เ หตุ จ าเป็ นอั น เป็ นเหตุ สุ ดวิ สั ย โดย
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ

4)

เมื่อกรรมการบรรษัทภิบาล พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลแทน โดยอยู่ใน
ตาแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการบรรษัทภิบาลที่พน้ จากตาแหน่ง

2.2.2 ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1)

เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริ ษทั

2)

กากับดู แลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบัน
ก ากับ เช่ น ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย, ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์

3)

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง
กับ แนว ทางปฏิ บ ัติ ข องสากล และข้อ เสนอแนะของสถาบัน หรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

4)

พิจารณาเสนอข้อพึ งปฏิ บ ตั ิ ที่ดีเกี่ ยวกับบรรษัทภิ บาล ส าหรั บ คณะกรรมการหรื อ
เสนอการกาหนดข้อบังคับคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว

5)

เสนอแนะข้อกาหนดเกี่ ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และข้อพึง
ปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั

6)

ส่ งเสริ มการเผยแพร่ วฒั นธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

7)

ติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการต่อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น เพื่อให้มนั่ ใจว่าการ
ดาเนิ นงานของ บริ ษทั มีความโปร่ งใส สุ จริ ต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
และดาเนินธุ รกิจด้วยการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ

8)

การอื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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2.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง

(

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้ ว ย กรรมการบริ ษั ท ประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และตัวแทนสายงานต่างๆ เป็ น กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงโดยตาแหน่ง ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธาน
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งต้อ งได้รั บ การแต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษ ทั โดยมี ผู ช้ ่ ว ย
กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงโดยตาแหน่ง
2.3.1 วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ว ยสมาชิ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 3

คน

ประกอบด้วย กรรมการอิ สระ และ/ หรื อ ผูบ้ ริ หารที่ มีความเหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า
ครอบคลุมความรับผิดชอบ ในการบริ หารความเสี่ ยง โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาคัดเลื อกจากกรรมการ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี สมาชิกที่พน้ จากตาแหน่งอาจได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดารงตาแหน่งต่อได้
2.3.2 ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
1.)

กาหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร

2.)

ก ากับ ดู แ ลและสนับ สนุ น ให้ มี ก ารด าเนิ นงานด้า นการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ก ร
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทางธุ รกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

3.)

พิจารณารายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร และให้ขอ้ คิดเห็นในความเสี่ ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกาหนดมาตรการควบคุม หรื อบรรเทา (Mitigation
Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้แก่คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control
Committee ) : RMCC เพื่อให้ระบบการจัดการมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง

4.)

รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบ และใน
กรณี ที่มีปัจจัย หรื อเหตุ การณ์ สาคัญ ซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมี นัยสาคัญ
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ วที่สุด

5.)

กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และขอบเขตความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ (Risk
Appetite) ของบริ ษทั เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่ องการบริ หารความ
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(
เสี่ ยงโดยรวม ทั้งนี้ ต้องครอบ คลุมความเสี่ ยงในเรื่ องต่าง ๆ เช่ น ความเสี่ ยงด้านกล

ยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านตลาด ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ
หรื อความเสี่ ยงอื่นๆ ที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษทั
6.)

กาหนดกลยุทธ์ โครงสร้ างองค์การและทรั พยากรที่ ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงให้
สอดคล้อ งกับ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท โดยสามารถวิ เ คราะห์
ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล

7.)

ก ากับ ดู แล ทบทวนและให้ ข ้อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการเกี่ ย วกับ นโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยง วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ ยงโดยรวม
เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงได้นาไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม

8.)

ติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน รวมถึ ง ระบบการ
บริ หารความเสี่ ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

9.)

ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

2.4 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และเป็ นกรรมการอิสระทั้งคณะ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดหลักเกณฑ์
และนโยบายในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย รวมทั้งสรรหา
คัดเลื อก และเสนอบุ ค คลที่ เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ ง กรรมการบริ ษ ทั และกาหนดค่า ตอบแทนส าหรั บ
กรรมการบริ ษทั ตลอดจนปฏิ บตั ิงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี
2.4.1 วาระการดารงตาแหน่ง ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1)
2)
3)

4)

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน อาจได้รับ การแต่ ง ตั้ง กลับ เข้า มาดารง
ตาแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
นอกเหนือจากการพ้นจากตาแหน่ง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพ้น
ตาแหน่งเมื่อ
3.1 ลาออก
3.2 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษัท มี อ านาจในการแต่ ง ตั้ง กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์หรื อเพื่อ
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(
ทดแทน กรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน ที่ พ น้ จากตาแหน่ ง ตามข้อ 3.1
หรื อ 3.2 ได้ โดยบุ คคลที่ ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็ น กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ทดแทนกรรมการที่ลาออก หรื อพ้นจากตาแหน่ง จะอยูใ่ นตาแหน่ งได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งตนแทน
เท่านั้น

2.4.2 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
การสรรหา
1) กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย
โดยพิ จ ารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้ า ง และองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการ กาหนดคุ ณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี
2) พิจารณาสรรหา คัดเลื อก และเสนอบุ คคลที่ เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ ง กรรมการ
บริ ษทั ที่ครบวาระ และ/หรื อ มีตาแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
3) ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4) ประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การกาหนดค่ าตอบแทน
1) จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุ มตั ิต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี
2) ก าหนดค่ า ตอบแทนที่ จ าเป็ นและเหมาะสมทั้ง ที่ เ ป็ นตัว เงิ น และมิ ใ ช่ ต ัว เงิ น ของ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล โดยการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ให้ พิ จารณาความเหมาะสมกับ ภาระหน้า ที่ ความรั บ ผิ ดชอบ ผลงาน และ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุ รกิ จที่คล้ายคลึ งกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อ
หุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3) รั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษัท และมี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าชี้ แจง ตอบค าถามกั บ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
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4)

5)

(
รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ล
ประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
ปฏิ บตั ิ การอื่ นใดที่เกี่ ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมาย

โดยฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรื อนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของคณะ กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ในการด าเนิ นการของบริ ษ ทั กรรมการบริ ษ ทั ต้องปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ด้ว ยความรั บผิด ชอบความ
ระมัด ระวัง และรอบคอบ และความซื่ อสัต ย์สุ จริ ต รวมทั้ง ต้อ งปฏิ บ ัติใ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น การเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่างถู กต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา และให้คณะกรรมการบริ ษทั มี
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
3.1 หน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็ นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ ยวกับการ
ดาเนินงานของบริ ษทั เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนการดาเนิ นธุ รกิจ งบประมาณ
ประจาปี การควบคุมภายใน และการบริ หาร ความเสี่ ยง รวมทั้งกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงาน
ตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ ประสิ ทธิ ผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท โดยได้
มอบหมายให้คณะกรรมการ ตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการ
จัดท ารายงานทางการเงิ น อย่า งมี คุ ณภาพและถู ก ต้อง ตามมาตรฐานทางบัญ ชี ที่ เป็ นที่ ย อมรั บ
โดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริ ษทั อย่างโปร่ งใสและเพียงพอ โดย มีฝ่ายบัญชี และ/
หรื อผู ้ส อบบัญ ชี ม าประชุ ม ร่ วมกั น และน าเสนอรายงานทางการเงิ น ต่ อ คณะกรรมการ/
คณะกรรมการ ตรวจสอบของบริ ษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบ
การเงินของบริ ษทั รวมทั้งสารสนเทศ ทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วย
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กฎหมายด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวัง ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยรวมถึ งอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญ ดังนี้
1. กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนการดาเนิ นธุ รกิ จ งบประมาณประจาปี
โครงสร้างการ บริ หารงาน และอานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งนโยบายกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
2. บริ หารงานให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ื อหุ ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถื อแนว
ปฏิบตั ิสาคัญ 4 ประการ คือ
1) การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2) การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty)
3) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Duty
of Obedience)
4) การเปิ ดเผยข้อมู ล ต่ อผูถ้ ื อหุ ้นอย่า งถู ก ต้อง ครบถ้ว น และโปร่ ง ใส (Duty of
Disclose)
3. กากับดู แลกระบวนการแต่งตั้งและเลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั ให้มีความโปร่ งใสและชัดเจน

และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งานตามความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจาเป็ น โดยมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ
4. กากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่ งรวมถึงการกาหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบตั ิในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่ อถือ (Integrity) และ
ความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ ยวข้องในการปฏิ บตั ิตามระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลด้วย
5. ควบคุมกากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หาร
หรื อบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ตลอดจนดูแลให้บริ ษทั
ฯ มีการบริ หารจัดการตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี
6. ก ากับ ดู แลให้มี ก ระบวนการและช่ องทางในการรั บ และจัด การกับ ข้อร้ อ งเรี ย นของผู ท้ ี่
ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างมีประสิ ทธิ ผล
7. กากับดู แลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายและมาตรการการต่ อต้า นการทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่นของบริ ษ ทั อย่า ง
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(
เคร่ งครัด เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริ ษทั ตลอดจนสนับสนุ นให้มีการสื่ อสาร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
8. กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่ องจานวนกรรมการ สัดส่ วนกรรมการ
อิ ส ระ รวมทั้ง คุ ณสมบัติที่ หลากหลายเพื่ อให้เหมาะสมกับ การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ัท
ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อยอย่างเหมาะสม โดย
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
9. จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มี

ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
10. จัดให้มีเลขานุ การบริ ษทั เพื่อช่ วยดู แลกิ จกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่ วยให้คณะ
กรรมการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
11. จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ มีการ
ติดตามและประเมินการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
12. จัดให้มีจรรยาบรรณธุ รกิ จสาหรั บกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษ ทั เพื่ อเป็ น
มาตรฐานแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุก
คน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างมีจริ ยธรรม และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั
อย่างเคร่ งครัด
13. ปฏิ บ ัติ ต ามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษ ัท อย่ า งเคร่ ง ครั ด และจัด ให้ มี ก าร
ดาเนิ นงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุ นให้มีการสื่ อสารไปสู่ พนักงาน
ทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบและยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
14. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะและรายบุคคลเป็ นประจาทุก
ปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่อ
พิจารณาร่ วมกันในคณะกรรมการบริ ษทั
15. พัฒนาความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่ อง โดยเข้าอบรมหรื อเข้าร่ วมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการหรื อกิจกรรมใดๆที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง
16. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุ
สุ ดวิสัย โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ จะต้องแจ้งให้กรรมการบริ ษทั หรื อ
เลขานุการบริ ษทั ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
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(
17. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิ น และการสอบบัญชี ที่มีความน่ าเชื่ อถื อได้

รวมทั้งดูแลให้มีระบบ การจัดเก็บเอกสารที่ทาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ได้ในภายหลัง
18. จัดให้มีการทางบการเงินของบริ ษทั ฯ ให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานในรอบ บัญชีที่ผา่ นมาได้ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป โดยงบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
ต้อ งตรวจสอบโดยผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ ก่ อ นที่ จ ะน าเสนอ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น
ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทารายงานทางการ
เงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
19. ดู แ ลให้บ ริ ษ ทั ฯ มี ระบบควบคุ มภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล มีระบบบริ หาร ความเสี่ ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยง การรายงานและการติดตามผลที่มี ประสิ ทธิ ภาพ และกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยน
และการดาเนิ นการกรณี มีการชี้ เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการตาม
นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี
3.2 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมี
การสื่ อสารให้ทุกคนใน องค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ทุ ก คนในองค์ก รปฏิ บ ตั ิ ตาม นโยบายที่ ก าหนด ทั้ง นี้ คณะกรรมการมี ก ารทบทวน
นโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาอย่าง น้อยปี ละ 1 ครั้ง
3.3 จรรยำบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัท ยึ ด มั่น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ นธรรม โดยก าหนด
จรรยาบรรณธุ รกิจ (Code of Conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้าน จริ ยธรรมที่บริ ษทั ใช้ในการดาเนิน
ธุ รกิ จ และเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการที่จะดาเนิ นธุ รกิ จอย่าง โปร่ งใส มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย คานึ งถึงสังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม
และการสื่ อสารภายในองค์กรในรู ปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่ าวจะสะท้อนให้เห็ นถึ ง
ค่ า นิ ย ม และแนวทางปฏิ บ ัติ ง านที่ พนัก งานทุ ก คนพึ ง ปฏิ บ ัติ ต น และปฏิ บ ัติ ง านตามกรอบ
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(
จรรยาบรรณที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริ ษทั ได้มีการประกาศ และแจ้งให้ทุกคนรับทราบและ

ยึดปฏิ บ ตั ิ อย่า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ให้มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ตามแนวทางดังกล่ า ว ทั้ง นี้ คณะกรรมการ ได้
ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจัง
3.4 นโยบำยต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นลาย
ลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่ อ ให้เ กิ ดความ มัน่ ใจว่า การปฏิ บ ัติ ง านของบริ ษ ัท เป็ นไปตามข้อ ก าหนดของ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ การต่ อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น รวมถึ ง มี ก ารสื่ อสารและจัดให้มี ก าร
ฝึ กอบรมแก่ คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กระดับ รวมถึ งบุ คคลภายนอกอื่ นที่
เกี่ ยวข้อง และ ส่ งเสริ มให้เป็ นวัฒนธรรมและค่านิ ยมหนึ่ งในบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มี
การสอบทานและทบทวนนโยบายและ มาตรการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น เป็ นประจาทุ กปี
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดาเนินธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
3.5 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้พิจารณาเรื่ องความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ อย่างรอบคอบการ
พิจารณาการทารายการที่อาจมี ความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชดั เจน และเป็ นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ โดยกาหนดนโยบายที่ ไม่ให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าว แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัว
ที่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั และควรหลี กเลี่ ยงการกระทาที่ ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง หรื อมีส่วนได้เสี ย หรื อเกี่ ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้อง
แจ้ง ให้บ ริ ษ ทั ทราบถึ ง ความสั ม พันธ์ หรื อการเกี่ ย วโยงของตนในรายการดัง กล่ า ว โดยบุ ค คล
ดังกล่าวไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใดๆ ใน ธุ รกรรมดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับรายการที่เกี่ ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้มีก ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
รวมทั้งบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ของ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด ใน เรื่ องการกาหนดราคาและ
เงื่ อ นไขต่ า งๆ กั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ด้ า นผลประโยชน์ ใ ห้ เ สมื อ นท ารายการกั บ
บุคคลภายนอก
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(
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะได้กากับดู แลให้มีการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับขั้นตอน

การดาเนินการ และการ เปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนโดยจะเปิ ดเผยการทารายการไว้ในงบ การเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
3.6 ระบบกำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการกากับดู แลและการควบคุ มภายในทั้งในระดับ
บริ หาร และระดับปฏิบตั ิงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะ
สร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายจัดการในการช่วยลดความ เสี่ ยงทางธุ รกิจ ช่วยให้การดาเนิ นธุ รกิจเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุ เป้ าหมายตามที่ต้ งั ไว้
ช่ วยปกป้ องคุ ม้ ครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สู ญหายหรื อจากการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ช่ วยให้
รายงานทางการเงิ นมี ความถู กต้องน่ า เชื่ อถื อ ช่ วยให้บุ คลากรปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและ ช่วยคุม้ ครองเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ น้ ดังนั้นบริ ษทั จึงได้กาหนดภาระหน้าที่
อานาจการดาเนิ นการของผูป้ ฏิ บตั ิงานและ ผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่าง ๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคุมดู แลการใช้สินทรัพย์ของบริ ษทั ให้เกิ ด ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผูป้ ฏิ บตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุ ม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทาน
ความเหมาะสมและความมี ประสิ ทธิ ภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริ หารจัดให้มีข้ ึน รวมทั้ง
ได้จดั ทาและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้าน การดาเนิ นงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิ บตั ิงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ ยง และ
ยังให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผดิ ปกติ
ทั้งนี้บริ ษทั ได้วา่ จ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการควบคุ มภายในของ บริ ษทั ทาหน้าที่ ตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุ ม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผูต้ รวจสอบ ภายในดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ สามารถทา
หน้ า ที่ ต รวจสอบและถ่ ว งดุ ล ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ผู ้ต รวจสอบภายในจะรายงานผล โดยตรงต่ อ
ํ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริ ษทั มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ความมัน่ ใจว่า
ระบบที่วาง ไว้สามารถดาเนิ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของ
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(
ระบบควบคุมภายใน และทบทวน ระบบที่สาคัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และเปิ ดเผยไว้ในรายงาน

ประจาปี ของบริ ษทั
3.7

นโยบำยด้ ำนกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้

ครอบคลุ มทั้งองค์กร และ ให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิตามนโยบาย รวมทั้งติดตามและรายงานให้
คณะกรรมการทราบเป็ นประจา และจะจัดให้มีการทบทวน ระบบหรื อประเมินประสิ ทธิ ผลของ
การจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ บริ ษทั และใน
ทุ ก ๆ ระยะเวลาที่ พ บว่า ระดับความเสี่ ย งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ค วามส าคัญกับ
สัญญาณ เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ งั หลาย
- คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสี่ ยงไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
- คณะกรรมการจัดให้มี แนวทางดาเนิ นการที่ ชัดเจนกับผูท้ ี่ ประสงค์จะร้ องเรี ย น หรื อแจ้ง
เบาะแส หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่าน ทาง website หรื อรายงานตรงต่อบริ ษทั โดยให้แจ้งเบาะแส
ผ่านกรรมการอิ ส ระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เพื่อ สั่ งการให้มีก ารตรวจสอบ
ข้อมูลตามกระบวนการที่บริ ษทั กาหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. การประชุ มคณะกรรมการบริษัท
4.1 การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมี กรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึ งเป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานกรรมการ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้ใ ห้ก รรมการซึ่ งมาประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ นประธานที่
ประชุม
4.2 การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือเสี ยงข้างมากโดยกรรมการ
คนหนึ่ งมีหนึ่ งเสี ยงในการลง คะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุ ม
ออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
4.3 การประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ตามปกติ ให้จดั ขึ้ นอย่า งน้อย 3 เดื อนต่ อครั้ ง ให้
ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ย กประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั หรื อในกรณี จาเป็ น ถ้า
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(
กรรมการตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรี ยกประชุ มกรรมการให้
ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ

4.4 ให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู ้
กาหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งสถานที่ที่ประชุ มนั้น
อาจก าหนดเป็ นอย่า งอื่ น นอกเหนื อไปจากท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ของ
บริ ษ ัท ฯหรื อ จัง หวัด ใกล้เ คี ย งก็ ไ ด้ห ากประธานกรรมการหรื อ กรรมการที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการมิ ได้ก าหนดสถานที่ ๆ ประชุ มให้ใช้ส ถานที่ ต้ งั
สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ นสถานที่ประชุม
4.5 ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ ป ระธานกรรมการ หรื อ ผู ้ซ่ ึ งได้รั บ
มอบหมายส่ ง หนัง สื อ นัดประชุ ม โดยทางไปรษณี ย ์ล งทะเบี ย น หรื อส่ ง มอบให้แ ก่
กรรมการ หรื อผูแ้ ทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะ
ประชุมไปยังกรรมการ ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อ
รักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวัน
ประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
4.6 กาหนดจานวนองค์ประชุ มขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมี
กรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
4.7 ประธานกรรมการ เป็ นผูใ้ ช้ความเห็ นชอบในการจัดเรื่ องที่ จะเข้าวาระการประชุ ม
คณะกรรมการโดยมี การปรึ กษา หารื อกับ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การร่ วมกันกาหนดขอบเขตระดับความสาคัญและเรื่ องที่จะกาหนดเป็ นวาระการ
ประชุ ม และพิ จารณาค าขอของกรรมการที่ จะบรรจุ เรื่ องอื่ นที่ ส าคัญเป็ นวาระการ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4.8 ประธานกรรมการบริ ษทั จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอสาหรับการนาเสนอเอกสารและ
ข้อมูลของผูบ้ ริ หาร และสาหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นที่สาคัญ
ของคณะกรรมการบริ ษทั
4.9 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารสามารถประชุ มระหว่าง
กันตามความจาเป็ น โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้อภิ ปรายปั ญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ ยวกับธุ รกิ จ ของบริ ษทั และเรื่ องที่ อยู่ในความสนใจ
โดยแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึ งผลการประชุ มรวมทั้งรายงานผลการประชุ มให้
ประธานกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษ ัททราบด้ว ย ในการประชุ มให้
ประธานกรรมการเป็ น ประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้า
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4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

(
ร่ วมการประชุมได้ให้ที่ประชุ มคัดเลือกกรรมการหนึ่ ง ท่าน เพื่อทาหน้าที่เป็ นประธาน
ในที่ประชุมแทน และให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการของการประชุมของกรรมการ
ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่และ
พร้ อมที่จะเข้าร่ วมการประชุ มอย่างสม่ าเสมอหากภารกิ จสาคัญที่ไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ น เพื่อขอเอกสารและข้อมูล ควร
ปรึ กษาและบริ การต่างๆ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จากผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และอาจขอความเห็ นที่ เป็ นอิส ระจากที่ ปรึ ก ษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พ ภายนอกเมื่ อ
จาเป็ นเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
คณะกรรมการสนับ สนุ นให้ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง หรื อฝ่ ายบริ หารที่ เกี่ ย วข้อง เข้า ร่ ว ม
ประชุ ม คณะกรรมการตามความจ าเป็ นและเห็ น สมควร และน าเสนอสารสนเทศ
รายละเอียดข้อมู ลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติ มในฐานะผุท้ ี่เกี่ ยวข้องอีกทั้งจะได้รับทราบ
นโยบายโดยตรงเพื่ อ สามารถน าไปปฏิ บ ัติ ไ ด้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ง เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมี
โอกาสรู ้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู งและสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดงาน
ในอนาคต
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละครั้งเลขานุ การบริ ษทั ได้เข้าร่ วมประชุ มด้วย
โดยมี การจดบันทึกการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปผลการประชุ ม และความ
คิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมีความชัดเจนเพื่อใช้อา้ งอิง โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับ
การประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสื บค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริ ษทั จะเข้า
ร่ วมการประชุ มทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็ น ซึ่ งจะแจ้งเป็ นการล่วงหน้าก่อน
การประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดตารางการประชุ มไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยการ
ประชุมแต่ละ ครั้งได้มีการกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่ งหนังสื อ
นัดประชุ ม พร้ อมรายละเอี ยดล่ วงหน้า 7 วัน เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทุ กท่านได้
รับทราบและวางแผนการเข้าร่ วมประชุม
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญ
อื่นๆ และหากกรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ
และฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ต้องดาเนิ นการตอบข้อสงสั ย ดัง กล่ า วอย่า งรวดเร็ วและ
ครบถ้วนเท่าที่จะเป็ นไปได้
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4.16 ในกรณี ที่กรรมการไม่เห็ นด้วยกับมติที่ประชุ ม กรรมการสามารถของให้เลขานุ การ
บริ ษทั บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรื อยื่นหนังสื อแสดงการคัดค้านต่อ
ประธานกรรมการได้

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริ ษทั มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
เป็ นประจาทุกปี เพื่อช่ วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ
ในระหว่างปี ที่ผา่ นมา และเพิ่มประสิ ทธิ ผลการทางานของคณะกรรมการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
3) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการรายบุคคล
เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็ นกรอบในการกาหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ และนา
ผลที่ ไ ด้เ ปรี ย บเที ย บกับ ผลการปฏิ บ ัติ ง านตามกฎบัต รจองคณะกรรมการสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
รั บ ผิดชอบในผลการปฏิ บ ตั ิ ง านให้มีป ระสิ ทธิ ภาพอย่า งแท้จริ ง และเพื่อปรั บปรุ งการปฏิ บตั ิ งานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กาหนดไว้ และเพื่อทบทวนปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
รอบปี ที่ผ่านมา โดยเลขานุ การบริ ษทั จะนาส่ งแบบประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการ ส่ งให้
คณะกรรมการทุ ก คนประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านประจ าปี ทั้ง แบบคณะและรายบุ ค คลซึ่ งภายหลัง ที่
คณะกรรมการแต่ ล ะคนประเมิ น เสร็ จ เรี ยบร้ อ ยแล้ ว จะน าส่ ง แบบประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง านของ
คณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี
กระบวนกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะ/คณะกรรมกำรชุ ดย่ อย/รำยบุคคล มีดงั นี้
1. เลขานุ การบริ ษทั จัดส่ งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริ ษทั ภายในต้น
เดือนธันวาคมของทุกปี
2. กรรมการบริ ษทั ทาแบบประเมินผลและส่ งคืนเลขานุการบริ ษทั ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
3. เลขานุ ก ารบริ ษ ทั เป็ นผูส้ รุ ป และวิเคราะห์ ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการบริ ษ ทั และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริ ษ ทั
รับทราบ

38

คูม่ ือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ
( ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 )
(
4. เลขานุ การบริ ษทั นาผลวิเคราะห์และความเห็ นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริ ษทั ไปจัดทาแผน

เพื่อดาเนินปรับปรุ ง
6. ค่ ำตอบแทนของกรรมกำร และผู้บริหำร
6.1 คณะกรรมการบริ ษทั จะส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้
แก่ ผู เ้ กี่ ย วข้องในระบบการก ากับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษ ัท เช่ น กรรมการบริ ห าร กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการ
บรรษัทภิบาล เลขานุการบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
6.2 คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสารการแนะนาเกี่ ยวกับ
บริ ษทั และข้อมู ลประกอบการปฐมนิ เทศส าหรั บ กรรมการที่ ได้รับการแต่ง ตั้งใหม่ เพื่อให้
รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ กฎระเบียบและข้อมูลธุ รกิ จของบริ ษทั ฯที่เกี่ ยวข้องอย่างเพียงพอ
ก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่ องเพื่อช่วยให้
กรรมการสามารถทาหน้าที่และกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
7.1 คณะกรรมการบริ ษทั จะส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้
แก่ ผู เ้ กี่ ย วข้องในระบบการก ากับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษ ัท เช่ น กรรมการบริ ห าร กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการ
บรรษัทภิบาล ผูบ้ ริ หาร เลขานุ การบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง
7.2 คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสารการแนะนาเกี่ ยวกับ
บริ ษทั และข้อมู ลประกอบการปฐมนิ เทศส าหรั บ กรรมการที่ ได้รับการแต่ง ตั้งใหม่ เพื่อให้
รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ กฎระเบียบและข้อมูลธุ รกิ จของบริ ษทั ฯที่เกี่ ยวข้องอย่างเพียงพอ
ก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่ องเพื่อช่วยให้
กรรมการสามารถทาหน้าที่และกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7.3 คณะกรรมการกาหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารรายงานเพื่อทราบเป็ นประจาถึ งแผนการ
พัฒนาและสื บทอดงานซึ่ งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งมี
การเตรี ยมให้พร้อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่องถึงผูส้ ื บทอดงานในกรณี ที่ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้

39

คูม่ ือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ
( ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 )
(
7.4 คณะกรรมการจัด ให้มี โ ครงการส าหรั บ พัฒ นาผูบ้ ริ ห ารโดยให้ป ระธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร
รายงานเป็ นประจาทุกปี ถึ งสิ่ งที่ได้ทาไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กนั ไปเมื่อพิจารณา
แผนสื บทอดงาน

8. กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ และกำรฝึ กอบรมกรรมกำร
บุคคลที่ได้รับเลือกมาทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั คนใหม่ จะได้รับการฝึ กอบรมในเรื่ องที่
เกี่ ย วข้องกับธุ รกิ จของบริ ษ ทั รวมถึ ง หน้าที่ และความรั บ ผิดชอบของกรรมการบริ ษทั ข้อมู ล ที่ ใ ช้
ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น(Orientation)ได้แก่ เรื่ องที่จะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหนังสื อบริ ค ณห์ ส นธิ ข้อบังคับของบริ ษทั ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย รายงานการประชุ มคณะ กรรมการบริ ษทั ย้อนหลัง 1
ปี คู่ มื อ กรรมการบริ ษ ัท จดทะเบี ย น หลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จัด ท าโดยตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ
นโยบายการก ากับ ดู แลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
ประกอบธุ ร กิ จของบริ ษ ัท ตลอดจนกฎระเบี ย บต่ า งๆที่ ส าคัญ ของบริ ษ ทั รวมทั้ง หลัก สู ตรอบรม
กรรมการ และข้อ มู ล อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษ ัท เป็ นต้น ในการฝึ กอบรมนี้
เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูท้ ี่ ให้ขอ้ มูลต่อกรรมการคนใหม่ โดยคณะ กรรมการมีนโยบายส่ งเสริ มให้
กรรมการมีความรู ้ อย่างต่อเนื่ องและสนับสนุ นให้กรรมการเข้าร่ วมในการฝึ กอบรมในหลักสู ตรหรื อ
เข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ
9. กำรเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษ ทั ดู แลให้มี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ลและสารสนเทศของบริ ษ ทั ฯ ทั้ง ที่ เกี่ ย วกับ ทาง
การเงิ นและที่ไม่ใช่ ทางการเงิน ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่ อถื อได้สม่ าเสมอ
และทันเวลา ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ และเป็ นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่ งครัด

มำตรกำรกำรแจ้ งเบำะแส และกลไกคุ้มครองสิ ทธิผู้แจ้ งเบำะแส
บริ ษทั เมื องไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ได้กาหนดให้มีช่ องทางการร้ องเรี ยนหรื อการแจ้ง
เบาะแสจากการกระท าผิด กฎหมายหรื อ จรรยาบรรณ หรื อ นโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น หรื อ
พฤติกรรมที่อาจส่ งถึงการทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่ งรวมถึงพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรี ยน
เป็ นความลับ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูร้ ้องเรี ยน
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แนวปฏิบัติกำรแจ้ งข้ อร้ องเรียน และกลไกคุ้มครองสิ ทธิผ้ แู จ้ งเบำะแส
1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
ของบริ ษทั โดยบริ ษ ทั ฯคาดหวังให้ทุ ก คนรายงานโดยสุ จริ ตถึ งการปฏิ บตั ิ ที่ขดั หรื อ
สงสัยว่าจะขัดต่อเรื่ องดังกล่าวให้บริ ษทั ฯรับทราบ ทางบริ ษทั ฯจะได้ปรับปรุ งแก้ไข หรื อ
ดาเนิ นการให้เกิ ดความถู กต้อง เหมาะสม โปร่ งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ที่มีการให้ความคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
โดยสุ จริ ตแก่หน่วยงานกากับดูแลด้วย ซึ่ งเป็ นหลักการที่บริ ษทั ฯนามาปฏิบตั ิ
1.2 เพื่อให้มน่ั ใจว่า ผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล
จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่ ดูแล และให้คาแนะนา ตลอดจนสอดส่ องพฤติ กรรม ความ
ประพฤติ และการกระท าต่ า งๆของพนัก งานให้เป็ นไปโดยถู ก ต้อ ง และผูแ้ จ้งเรื่ อ ง
ดังกล่าวจะได้รับความคุม้ ครองหากเป็ นการกระทาด้วยความสุ จริ ตใจ
2. ขอบเขตกำรแจ้ งเบำะแส หรื อข้ อร้ องเรียน

หากผูใ้ ดมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิด ซึ่ งเข้าเงื่อนไขในเรื่ องต่อไปนี้
1. การกระทาผิดกฎหมาย นโยบาย/หลักการกากับดูแลกิจการ หรื อจรรยาบรรณธุ รกิจ
2. พฤติ กรรมที่อาจส่ อถึ งการทุจริ ตหรื อประพฤติ ไม่ชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น เช่น การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การยักยอกทรัพย์ การ
ฉ้อโกง เป็ นต้น
3. การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั
4. การได้รับ ความไม่ เป็ นธรรมในการปฏิ บ ตั ิ ง าน หรื อพบเห็ นระบบการควบคุ ม ภายในที่
บกพร่ องของบริ ษทั ฯ จนทาให้สงสัยได้วา่ อาจเป็ นช่องทางในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อทา
ให้สงสัยได้วา่ อาจเป็ นช่องทางในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์
การกาหนดช่ องทางการแจ้งข้อร้ องเรี ยนและข้อเสนอแนะในเรื่ องต่างๆ รวมถึ งการแจ้ง
เบาะแสการกระท าผิด โดยเปิ ดโอกาสให้พ นักงานและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยมี ช่ องทางการแสดง
ความเห็ นได้อย่างอิสระ เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการ และสามารถร้ องเรี ยนผ่าน
อีเมล์ของกรรมการอิสระ โดยตรงหรื อส่ งจดหมายร้องเรี ยนผ่านช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรื อ ข้อ
ร้องเรี ยน ดังนี้
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1. ส่ งจดมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email : whistleblower@muangthaicap.com)
2. ส่ งจดหมายส่ งทางไปรษณี ย ์ จ่าหน้าซอง และส่ งมาที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
3. เงื่อนไขและกำรพิจำรณำเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรียน

3.1 ข้อมูลที่ได้รับ จะถือเป็ นความลับ และไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน
ต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอม
3.2 รายละเอียดของเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน ต้องเป็ นความจริ ง มีความชัดเจน หรื อพอที่จะ
นาสื บหาข้อเท็จจริ งเพื่อดาเนินการต่อไปได้
3.3 ระยะเวลาตอบกลับผูร้ ้องเรี ยนไม่ควรเกิน 3 วัน หลังจากได้รับข้อร้องเรี ยน
3.4 ระยะเวลาในการดาเนินการร้องเรี ยน ขึ้นอยูก่ บั ความซับซ้อนของเรื่ อง ความเพียงพอของ
เอกสาร หลักฐานที่ได้รับจากผูร้ ้องเรี ยน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และคาชี้ แจงของผูถ้ ู ก
ร้องเรี ยน แต่ไม่เกิน 30 วันทาการ
3.5 ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน จะได้รับความคุม้ ครองสิ ทธิ ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน หรื อ
บุคคลภายนอก
3.6 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง ต้องเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ ยวข้องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึ งความปลอดภัย และ
ความเสี ยหายของผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง หรื อ
แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแสหรื อผู้ร้องเรียน
4.1 บริ ษทั ฯจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยนเป็ น
ความลับ
4.2 บริ ษทั ฯจะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของ
ผูร้ ายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเสี ยหาย จะได้รับการ
บรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
4.3 บริ ษทั ฯจะไม่กระทาการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแสผูร้ ้องเรี ยน ไม่วา่ จะโดยการ
เปลี่ ย นแปลงตาแหน่ ง งาน ลัก ษณะงาน สถานที่ ท างาน สั่ง พักงาน ข่ม ขู่ รบกวนการ
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ปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อกระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่( อ
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
4.4 กรณี ผูท้ ี่ ร้องเรี ย น หรื อผูท้ ี่ ใ ห้ค วามร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สามารถร้ อง
ขอให้ บ ริ ษัท ฯก าหนดมาตรการคุ ้ม ครองที่ เ หมาะสมได้ หรื อ บริ ษ ัท ฯอาจก าหนด
มาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งไม่
ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็ นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิ ดความเดื อดร้ อนเสี ยหาย หรื อ
ความไม่ปลอดภัย

43

คูม่ ือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ
( ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 )
(

จรรยำบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ บริ หารงานและดาเนิ นธุ รกิ จโดยคานึ งถึ งความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ได้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คูค่ า้ พนักงาน ชุ มชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความยัง่ ยืนในการดาเนิ นธุ รกิจ และ
สามารถบริ หารกิจการให้เติบโตได้อย่างมัง่ คงและเป็ นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้ง สามารถสร้างผลตอบแทน
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการดาเนิ นธุ รกิจที่มีต่อผูท้ ี่
มีส่วนเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีนโยบายในการดาเนิ นงาน โดยมุ่งเน้นความรั บผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 8 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. นโยบำยควำมรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
- บริ ษทั ฯ ได้เน้นย้ าให้พนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตรงไปตรงมา อยูภ่ ายใต้กรอบ
ของกฎหมายและระเบียบของบริ ษทั ฯ โดยยืดถือจรรยาบรรณนี้ ในการกระทาในทุกกิจกรรม การ
ตัดสิ นใจ และการทาธุ รกรรมต่างๆ เราจะดาเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์เป็ นที่ต้ งั และดาเนินการ
ใดๆ ด้วยความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย
- บริ ษทั ฯมีความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุ รกิจเพื่อให้ผลตอบแทนที่เติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่ผถู ้ ือหุ ้น และจัด
ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถ
เข้าถึ งข้อมู ลอย่างเท่าเที ยมกัน และระมัดระวังไม่ให้ผูถ้ ื อหุ ้นเกิ ดความสาคัญผิด หรื อสับสนใน
ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการแจ้งข่าวสาร และความคืบหน้าในการดาเนิ นธุ รกิจผ่านสื่ อต่างๆ เช่น
หนังสื อพิมพ์ , เวปไซต์บริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน และห้ามผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
หรื อมีส่วนได้เสี ย ทาการซื้ อ/ขายหุ น้ ก่อนกาหนด
2. กำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมเป็ นธรรม
- บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิต่อลู กค้าทุกรายโดยมีการแจ้งเงื่ อนไขให้รับทราบ
อย่างชัดเจน และเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขที่เป็ นธรรม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมุ่งมัน่ ในการให้การ
บริ การลูกค้า และให้คาแนะนาช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยความสุ ภาพ อ่อนโยน พร้อมรับฟั งปั ญหาและ
แนะนาวิธีแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้า โดยไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้า
- บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค ้าและเจ้าหนี้ อย่างเป็ นธรรม เสมอภาค ไม่เอารั ดเอาเปรี ยบ โดยปฏิ บตั ิตาม
เงื่ อนไขทางการค้า และ/หรื อข้อตกลงตามสัญญาที่ทาร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่ าย
- บริ ษทั ฯปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการโจมตี ให้ร้ายหรื อ
ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งขัน รวมถึงการติดป้ ายประชาสัมพันธ์ ก็จะดาเนิ นการภายใต้การแข่งขันที่ดี
ไม่มีการติดป้ ายทาลายคู่แข่ง
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(
- การดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ จะต้องบริ หารงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง ภายใต้การ

ดาเนินงานด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
- ไม่แสวงหาข้อมู ลที่ เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่ น การจ่าย
สิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง
3. กำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน
- บริ ษ ท
ั ฯ ให้ค วามส าคัญและเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และไม่ ก ระท าการใดที่ เป็ นการละเมิ ดสิ ท ธิ
เสรี ภาพของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่
ว่าจะมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรื อด้านสภาพร่ างกาย
- บริ ษทั ฯ มี วฒ
ั นธรรมองค์กรที่ให้พนักงานทุกคนยึดถื อปฏิ บตั ิเป็ นแนวทางในการทางานเพื่อให้
พนักงานมีความเป็ นอยูร่ ่ วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทางานที่มีความสุ ขและยอมรับซึ่ งกันและ
กัน การปฏิบตั ิต่อพนักงาน บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกๆ คน และทุกระดับ
- ส่ งเสริ มและปฏิบตั ิตามสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา ลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร สิ ทธิ ทางศีลธรรมอย่าง
เคร่ งครัด รวมถึ งส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันและการให้บริ การที่ดีแก่ลูกค้า และใช้สินค้า
และบริ การที่มีลิขสิ ทธิ์ ถู กต้อง ไม่สนับสนุ นสิ นค้าหรื อการกระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา
4. กำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ตระหนักดี วา่ การที่บริ ษทั ฯ สามารถขยายธุ รกิจมาอย่างต่อเนื่ อง และมีความมัน่ คงมา
กว่า 23 ปี ได้น้ นั เกิดจากความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ซึ่ งมีความมุ่งมัน่
ตั้งใจในการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้ผลงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ วางไว้ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับพนักงาน และได้ถือปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ดังนี้
- บริ ษ ท
ั ฯ ให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถของพนักงานแต่ ละคน และสามารถ
เทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จเดี ยวกัน ตลอดจนการดู แลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน
โดยคานึงถึงคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการทางาน อีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการ
ให้พนักงานอย่างเหมาะสม รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุ รกิจ
และการเติบโตของบริ ษทั ในระยะยาว
- บริ ษ ท
ั ฯ มี การพัฒนาบุ ค ลากรของบริ ษทั ฯ ทุ ก ตาแหน่ งและทุ ก ระดับ อย่า งต่อเนื่ อง เน้นการจัด
ฝึ กอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี โดยเชิ ญวิทยากรที่มีความรู ้และชื่อเสี ยงมาอบรม
เพื่อให้พนักงานได้เกิดการเรี ยนรู ้ พัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่ อง
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( ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 )
(
- บริ ษทั จัดให้มีการอบรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง ในส่ วนของการ

อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบั พนักงานและผูบ้ ริ หาร โดยกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
และแนวปฏิบตั ิ และเปิ ดเผยตัวเลขจานวนชัว่ โมงเฉลี่ยของการฝึ กอบรมของพนักงานต่อปี ดังนี้
ระดับพนักงำน
ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ

จำนวนชั่วโมงกำรฝึ กอบรม

เป้ำหมำยของหลักสู ตร

เฉลีย่ ทั้งหมด/คน*
22

มุ่งเน้นให้ผบู ้ ริ หารฯมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และเทคนิ ค
ในการเป็ นผูน้ า และการโค้ชชิ่ งผูใ้ ต้บังคับบัญชาที่ มีความแตกต่างกัน

ผู้จดั กำร

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
หัวหน้ ำงำน

22

มุ่งเน้นให้ทราบแนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านภาวะผูน้ าของ
ตนเอง เช่นความสามารถด้านการสื่ อสาร การจู งใจ การสอนงาน การ
กาหนดเป้ าหมายในการทางาน และการทางานเป็ นทีม

พนั ก งำนระดั บ
ปฏิบัตกิ ำร

16

มุ่งเน้นเทคนิ คการปฏิ บตั ิงานที่ถูกต้อง การให้บริ การที่เป็ นเลิศต่อลูกค้า
วัฒนธรรมองค์กรที่ ใช้เป็ นกรอบในการทางาน และการให้ความเคารพ
หัวหน้างาน

*เฉพาะการฝึ กอบรมมาตรฐานของบริ ษทั ไม่รวมการฝึ กอบรมสายงานเฉพาะ
- บริ ษทั ฯ มีระบบการประเมินความดีความชอบที่เป็ นธรรม โดยเปิ ดเผยเกณฑ์การประเมินให้

พนักงานทุกระดับได้รับทราบ
- บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มพนักงานแต่ละระดับให้มีความเจริ ญก้าวหน้าและสามารถเติบโต
ไปในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- บริ ษ ท
ั ฯ เปิ ดโอกาสให้พ นัก งานทุ ก ระดับ ได้มี ส่ ว นร่ ว มในการซัก ถามหรื อ แสดงความ
คิดเห็นทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะนามาซึ่ งประโยชน์ในการแก้ปัญหาร่ วมกัน
5. ควำมรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
- เนื่ องจากการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นธุ รกิจที่เกี่ ยวข้องกับการบริ การซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญที่จะ
ทาให้ธุรกิ จประสบความสาเร็ จก้าวหน้าและยัง่ ยืนตลอดไป บริ ษทั ฯจึงได้มีการกาหนดเรื่ องการ
บริ การเป็ นพันธะกิ จข้อที่ 5 ว่า “บริ ษัทฯจะให้ บริ กำรที่เป็ นเลิศ และสร้ ำงควำมพึงพอใจให้ ลูกค้ ำ
สู งสุ ด” อันสอดคล้องกับสโลแกนของบริ ษทั ฯ คื อ “บริ กำรใกล้ ชิด ดุ จญำติมิตรที่ร้ ู ใจ” เพื่อให้
พนักงานทุกคนปฏิบตั ิกบั ลูกค้าดังพันธะกิจและสโลแกนที่ได้กาหนดไว้
- ในการนาเสนอเงื่ อ นไขการอนุ ม ัติ สิ น เชื่ อ บริ ษ ทั ฯ จะมี ก ารนาเสนอเงื่ อ นไข และ/หรื อสิ ท ธิ
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างโปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์กบั ลูกค้าให้มากที่สุด
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- บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ลูกค้าได้ร้องเรี ยนเรื่ องการบริ การของพนักงานได้โดยตรงถึ งฝ่ ายร้องเรี ย(น
สานักงานใหญ่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-880-1033 หรื อร้ องเรี ยนผ่านทางจดหมายในรู ปของ
แบบสอบถามที่สานักงานใหญ่ส่งถึงลูกค้า
- บริ ษทั ฯ จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส การติดตาม และการคุม้ ครองสิ ทธิผแู ้ จ้งเบาะแส
- กรณี ลูกค้าประสบปั ญหาวิกฤติทางการเงินอันเกิดจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อส่ วนรวม เช่น
ภัยน้ าท่วม ความล่าช้าในการจ่ายเงินค่าขายข้าวให้กบั ชาวนา ฯลฯ บริ ษทั ฯ จะมีมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสม
6. กำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้ อม
ถึงแม้ว่าการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่ งแวดล้อมก็ตาม แต่
บริ ษ ัท ฯ ก็ มี ค วามตระหนัก และปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ พ นัก งานให้ ค วามส าคัญ และช่ ว ยกัน ดู แ ลรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อม โดยเริ่ มจากสิ่ งแวดล้อมภายในบริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการทากิจกรรม 5 ส. เป็ นประจาทุกปี
อี กทั้งมี ก ารควบคุ มการใช้อุปกรณ์ ส านัก งานภายใต้งบประมาณที่ ไ ด้รับ บริ ษ ทั ฯจัดให้มีก ารอบรม
ส่ ง เสริ มให้ความรู ้ ในเรื่ องของสิ่ ง แวดล้อม และส่ งเสริ ม ให้มี การใช้ทรั พ ยากรอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
โดยรณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้ า น้ าประปาอย่างประหยัด และลดการใช้อุปกรณ์ที่มีผลก่อให้เกิดมลภาวะ
ลดปริ มาณการใช้กระดาษ โดยการนากระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารใน
รู ปแบบสื่ อทางอีเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
7. กำรร่ วมพัฒนำชุ มชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ได้มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการร่ วมพัฒนาชุ มชนเพื่อยึดมัน่ ในประเพณี
ท้องถิ่นที่บริ ษทั ฯ ตั้งอยูแ่ ละดาเนินกิจกรรมร่ วมกับชุมชนอย่างสม่าเสมอทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
- ด้ ำนศำสนำ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการทอดกฐิ นสามัคคีเป็ นประจาทุกปี ๆ อย่างน้อยปี ละ 2 วัด โดย
บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าภาพ ซึ่ งมีการรวบรวมจตุปัจจัยเพื่อถวายวัด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิจนเป็ นประเพณี
สื บเนื่องกันมาเป็ นเวลากว่า 25 ปี จนถึงปัจจุบนั โดยหมุนเวียนกันไปตามเขตพื้นที่บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ เพื่อ
เป็ นการสื บสานขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สืบทอดกันมา และเป็ นการสร้างความสามัคคีให้กบั คนใน
ชุมชนนั้น
- ด้ ำนกำรศึ กษำ บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ จาคทุนการศึกษาให้กบั นักเรี ยนและเงิ นสนับสนุ นทางการศึกษา
ให้กบั โรงเรี ยนที่อยูใ่ นชุ มชนเดียวกับวัด ตั้งแต่ปี 2555 เป็ นต้นมา บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มโครงการจัดสร้าง
อาคารศูนย์เด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ “โครงกำรบ้ ำนใหม่ ของหนู” โดยสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กเป็ นประจา
ทุกปี อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะหมุนเวียนไปตามเขตพื้นที่ของสาขา โครงการดังกล่าวเริ่ มตั้งแต่ปี 2555 มี
รายละเอียด ดังนี้
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ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กหลังแรกที่ อบต. คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ. ตาก
สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กหลังที่ 2 ที่ อบต. นาแขม อ.เมือง จ. เลย
สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 3 ที่ อบต.ป่ ากลาง อ.ปั ว จ.น่าน
สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 4 ให้กบั โรงเรี ยนบ้านมะขามเอน
และหลังที่ 5 ให้กบั โรงเรี ยนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ที่ อบต.ท่าเคย
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 ปี 2559 สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 6 ให้กบั ศูนย์เด็กเล็ก “บ้านปฏิรูปที่ดิน
ตาบลไทยสามัคคี” และหลังที่ 7 ให้กบั “โรงเรี ยนบ้านซับไทรทอง
ตาบลวังน้ าเขียว” อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสี มา
 ปี 2560 สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 8 ให้กบั โรงเรี ยนบ้านดงน้อย ต.นิยมชัย
อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี และหลังที่ 9 ให้กบั โรงเรี ยนบ้านคลองสมุย
ต.โป่ งน้ าร้อน อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
 ปี 2561 สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 10 ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านกองวะ
ต.โป่ งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ , หลังที่ 11 มอบให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โรงเรี ยนอนุบาลศรี บรรพต ต.เขาย่า อ.ศรี บรรพต จ.พัทลุง
และหลังที่ 12 มอบให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น ต.ทัพราช
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
- ด้ ำนสั งคม ในเดื อนมิถุนายนของทุกปี บริ ษทั ฯ ได้มีการเชิ ญชวนพนักงานของบริ ษทั ร่ วมกันบริ จาค
โลหิ ตให้กบั สภากาชาด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิ เป็ นประเพณี สืบเนื่ องกันมาเป็ นเวลากว่า 25 ปี
รวมถึงการให้การสนับสนุนงานประเพณี ทอ้ งถิ่น เช่น ประเพณี การแข่งขันเรื อยาว , ประเพณี การไหว้
เจ้า ประเพณี การแห่สิงโต เป็ นต้น อีกทั้งบริ ษทั ฯ มีนโยบายห้ามพนักงานทุกระดับข้องเกี่ยวกับยาเสพ
ติดทุกชนิ ดทั้งในฐานะผูค้ า้ หรื อผูเ้ สพ โดยมีการตรวจสารเสพติดจากพนักงานปี ละ 1 ครั้ง ภายใต้
โครงการ “บริษัทสี ขำว”
8. กำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้มีการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่
เกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไว้ในจรรยาบรรณธุ รกิ จ โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
บริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าโครงการสร้างแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริ ตในภาคเอกชนกับสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย หอการค้าไทย สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย และยื่นต่อ
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สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ซึ่ งบริ ษทั อยูร่ ะหว่(าง
การดาเนิ นการเข้าร่ วมกระบวนการรับรอง โดยคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Council) โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ได้ประกาศใช้นโยบายดังกล่าวให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย
โดยทัว่ กัน โดยสื่ อสารไปยังพนักงานทุกคนผ่านวารสารภายใน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือการ
กากับดู แลกิ จการที่ดี รวมถึ งการบรรจุหัวข้อดังกล่าวลงในการอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้ตะหนักถึ ง
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดยบริ ษทั ฯห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ไม่ให้เรี ยกร้ อง ดาเนิ นการ หรื อ
ยอมรั บการคอร์ รัปชั่นในทุ กรู ป แบบทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งที่ เป็ นตัวเงิ นหรื อไม่ เป็ นตัวเงิ น แก่
หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน คู่คา้ ที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นธุ รกิจหรื อติดต่อด้วย เพื่อประโยชน์ต่อ
องค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและ คนรู ้ จกั หรื อเพื่อประโยชน์ของธุ รกิจ โดยครอบคลุ มถึ งทุกธุ รกิ จ
และทุกหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องของบริ ษทั และให้มีการสอบทานและติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตาม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นี้ อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตั ิและ
ข้อกาหนดในการดาเนิ นการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของธุ รกิ จ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกาหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่ าฝื นกระทาการใดๆ อันเป็ นการ สนับสนุ นช่วยเหลือ หรื อให้
ความร่ วมมือกับการคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริ ษทั
แนวปฏิบัติ
1. นโยบายการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา
คัดเลื อกบุคลากรเข้าทางาน การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน และการเลื่ อนตาแหน่ ง โดยกาหนดให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทุ กระดับสื่ อสารทาความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิ จกรรมทางธุ รกิ จที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรื อรับสิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากคู่คา้
หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ยกเว้น แต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นธุ รกิจตามปกติ หรื อ
เทศกาลหรื อประเพณี นิยม
3. บริ ษ ทั จัดให้มี ก ารบริ หารความเสี่ ย งด้า นการคอร์ รัป ชั่น โดยมี ก ารประเมิ นความเสี่ ย ง จัดล าดับ
ความสาคัญ และกาหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง
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4. ไม่ทาธุ รกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรื อหน่ วยงานอื่น โดย

ทางตรงหรื อทางอ้อม
5. ห้า มรั บ หรื อให้สินบนในการดาเนิ นธุ รกิ จทุ ก ชนิ ด การดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ การติ ดต่องานกับ
ภาครัฐจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่ อสัตย์สุจริ ต และต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
โดยเคร่ งครัด
6. ไม่พึงกระทาการให้และรับของขวัญซึ่ งมีมูลค่าเกิ นกว่าปกติที่วิญญู ชนพึงให้ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
และผูใ้ ต้บงั คับ บัญชา ไม่วา่ โอกาสใดๆ ก็ตาม
7. พนักงานที่กระทาการทุจริ ต จะมีการถู กลงโทษทุกกรณี โดยไม่พิจารณาว่าจานวนเงิ นที่กระทาการ
ทุจริ ตมากน้อยเพียงใด และไม่วา่ พนักงานที่กระทาการทุจริ ตจะมีตาแหน่งหน้าที่ใดจะมีการพิจารณา
และลงโทษโดยเท่าเทียมกัน โทษ คือ ไล่ออก
8. บริ ษทั ฯ ได้ปลู กฝั งและย้ าให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีความตระหนัก ต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตาแหน่ งหน้าที่ของตนเอง หรื อเอื้อประโยชน์ใดๆ
ให้กบั คนอื่น รวมถึงได้ให้พนักงานได้รับทราบบทลงโทษ อีกทั้งผลกระทบความเดือดร้อนและความ
เสี ยหายที่จะได้รับจากการกระทาการทุจริ ต
9. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันสอดส่ องดูแล หากพบว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ให้
รายงานต่อบริ ษทั ฯทันที โดยรายงานผ่านผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผ่านช่ องทางอื่นที่บริ ษทั ฯกาหนด หรื อ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
10. กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกระดับของบริ ษทั จะต้องแสดงความซื่ อสัตย์ และเป็ นแบบอย่างที่ดีใน การ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ โดยกาหนดให้ฝ่ายกิจการสาขา ผูจ้ ดั การ ส่ วน
งานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ ความรู ้ สร้ างความเข้าใจและส่ งเสริ มให้พนักงานทุก
ระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่างจริ งจัง ต่อเนื่ องและเสริ มสร้ างให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
วัฒนธรรมองค์กร
11. เพื่อความชัดเจนในการดาเนิ นการในเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งกับการเกิ ดคอร์ รัปชัน่ กรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ทุกระดับต้องปฏิ บตั ิดว้ ยความ
ระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี้
- การเลี้ ยงรั บรอง ของกานัล และค่าใช้จ่าย การให้มอบ หรื อรั บของกานัล การเลี้ ยงรับรอง ให้
เป็ นไปตามที่กาหนดในจรรยาบรรณของบริ ษทั
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- เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงิ นสนับสนุ น การให้หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุ นต้อ( ง
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงิ นบริ จาค หรื อเงิ นสนับสนุ น
ไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
- การช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อง บริ ษ ัท มี น โยบายไม่ ช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ นพรรคการเมื อ ง กลุ่ ม
การเมือง หรื อนักการเมือง ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
- การบริ จาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
โดยบริ ษทั กาหนดให้ทาการบริ จาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุนดังนี้
1. เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถู กต้องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศี ลธรรม รวมทั้งไม่เป็ นการ
กระทา การใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อสังคมส่ วนรวม
2. การให้หรื อรั บเงิ นบริ จาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์หรื อเงิ นสนับสนุ นนั้น
ไม่ได้ ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
3. ให้ ป ฏิ บ ั ติ ต ามขั้ น ตอนการสอบทานและอนุ ม ั ติ ก ารบริ จาคเพื่ อ การกุ ศ ล การ
สาธารณประโยชน์ หรื อเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริ ษทั
4. ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยที่อาจส่ งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคาปรึ กษาจากฝ่ ายกฎหมาย
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อในเรื่ องที่มีความสาคัญประการอื่นให้เป็ นดุลยพินิจของ
ฝ่ ายจัดการ
- ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จและการจัดซื้ อจัดจ้างกับภาครั ฐ ห้ามให้หรื อรั บสิ นบนในการดาเนิ น
ธุ รกิจทุกชนิด การดาเนินงานของบริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) รวมถึงการติดต่อ
งานกับภาครัฐ จะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ และต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กำรติดตำม
บริ ษทั ฯกาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคนที่
จะต้องรับทราบ และปฏิบตั ิตามนโยบายในเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตอย่างเคร่ งครัด อีกทั้ง ผูบ้ ริ หารจะต้อง
ดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญในการส่ งเสริ มให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชามี ความรู ้ ความ
เข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุ รกิจอย่างเคร่ งครัด และบริ ษทั จะไม่
ดาเนิ นการใดๆ ที่ ผิดกฎหมายหรื อขัดต่ อหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงานกระทาผิด จะต้องได้รับโทษทางวินยั และหากมีการกระทาที่เชื่ อได้วา่ เป็ นการกระทาผิดกหมาย
บริ ษทั จะส่ งเรื่ องให้กบั เจ้าหน้าที่ ตารวจดาเนิ นการตามกฎหมายต่อไป และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เป็ นผูป้ ระเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทัว่ ทั้งองค์กรเป็ นประจาทุกปี
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จรรยำบรรณพนักงำน

(

จรรยาบรรณพนัก งานที่ ไ ด้จดั ท าเป็ นคู่ มื อไว้น้ ี เป็ นมาตรฐานเบื้ องต้น ส าหรั บ พนัก งาน ในการ
ประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนี้
1. จรรยำบรรณพนักงำนต่ อบริษัท
- หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อ
กับผูเ้ กี่ ยวข้องทางการค้าของบริ ษทั เช่น ลูกค้า , คู่แข่ง หรื อการใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้จาก
การเป็ นกรรมการ หรื อพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรื อการทางานอื่นนอกเหนื อจาก
การทางานของบริ ษทั ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่องานในหน้าที่
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มกาลัง ความรู ้ความสามารถของตน โดยคานึ งถึงประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั ไม่ใช้โอกาสหรื อใช้ตาแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
- มีทศั นคติที่ดี รักษาชื่อเสี ยง และภาพลักษณ์ขององค์กร โดยดารงไว้ซ่ ึ งชื่ อเสี ยงอันดีงามของ
บริ ษทั ไม่ให้ร้ายหรื อให้ขอ้ มูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่บริ ษทั และทาความ
เข้าใจกับบุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- ปฏิ บ ัติห น้า ที่ ด้ว ยความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต ตรงไปตรงมา ไม่ เ รี ย ก/รั บ หรื อ ยินยอมที่ จะรั บ เงิ น
สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จกับบริ ษทั โดยเฉพาะการจัดซื้ อจัดจ้าง
จะต้องดาเนินการภายใต้ความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบราคาเปรี ยบเทียบจากธุ รกิจเดียวกันที่
ประกวดราคามา
- พนักงานทุกคนต้องร่ วมสร้าง และรักษาบรรยากาศในการทางานที่ดี สร้างความเป็ นน้ าหนึ่ งใจ
เดี ยวกันในหมู่พนักงานพึงหลี กเลี่ยงการกระทาใดๆ อันจะกระทบต่อชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์
ของบริ ษทั หรื อเป็ นปั ญหาแก่บริ ษทั ในภายหลัง
- พนักงานต้องเอาใจใส่ อย่างจริ งจัง และเคร่ งครั ดต่อกิ จกรรมทั้งปวงที่ จะเสริ มสร้ างคุ ณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
- พนัก งานห้า มรั บ ของขวัญใดๆตามประเพณี นิ ย ม ยกเว้น การได้รั บในนามบริ ษ ทั และเป็ น
ส่ วนรวม
- ห้ามมิให้พนักงานเรี ยก หรื อรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเอง หรื อผูอ้ ื่นที่ส่อไป
ในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นการปฏิ บตั ิหน้าที่ในทางที่มิชอบ เช่ น การจัดซื้ อจัดจ้าง
เป็ นต้น
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(
- พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้เสื่ อมเสี ย สู ญหาย

และใช้ ท รั พ ย์สิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ บริ ษ ัท อย่ า งเต็ ม ที่ และไม่ น า
ทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
ทรัพย์สินดังกล่าว หมายถึ ง ทรัพย์สินทั้งที่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน ตลอดจนข้อมูลที่เป็ น
ความลับ ที่ ไ ม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณชน ได้แ ก่ แผนธุ ร กิ จ , ประมาณทางการเงิ น , ข้อ มู ล ด้า น
ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลด้านลูกหนี้
2. จรรยำบรรณพนักงำนต่ อผู้บริหำร
- ให้ความเคารพ สุ ภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผูบ้ งั คับบัญชา ปฏิบตั ิตามคาสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมาย
- ไม่ รายงานเท็ จหรื อเสนอความคิ ดเห็ นที่ ไ ม่ สุ จริ ต ต่ อผู บ้ งั คับ บัญ ชา ตลอดจนไม่ ก ล่ า วร้ า ย
ผูบ้ ริ หารโดยปราศจากมูลความจริ ง
- งดเว้นการให้ของขวัญแก่ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อรับของขวัญจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. จรรยำบรรณพนักงำนต่ อผู้ร่วมงำน
- ให้ความรู ้ และถ่ ายทอดประสบการณ์ ในการทางานแก่ ผูร้ ่ วมงาน หรื อให้คาปรึ กษาแนะนา
ผูร้ ่ วมงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรที่ดี
- รั ก ษาและเสริ ม สร้ า งความสามัค คี รวมทั้ง เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆที่ บ ริ ษ ัท จัด ขึ้ น เพื่ อ สาน
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
- ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความสุ ภาพ ให้ความเคารพ และให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน
- ไม่นาผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตนเอง
4. จรรยำบรรณพนักงำนต่ อตนเอง
- มีทศั นคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเป็ นพนักงาน และรักษาชื่ อเสี ยงของตนและเกี ยรติของ
พนักงาน
- ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่
- พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลอยูเ่ สมอ
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(
- พึงละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง และเกี ยรติ

ศักดิ์ของตนเองและบริ ษทั
- พึง ศึก ษาหาความรู ้ และประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้ างตนเองให้เป็ นผูม้ ี ความสามารถในการ
ปฏิ บตั ิงานในระดับมื ออาชี พ โดยปฏิ บตั ิ งานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอยู่เสมอ
พร้อมกับดารงตนให้มีคุณธรรมที่ดีงาม คือ เป็ นทั้งคนเก่งและคนดีขององค์กร
5. จรรยำบรรณพนักงำนต่ อลูกค้ ำ
- ความสาเร็ จของบริ ษทั ตั้งอยู่บนรากฐานความพึงพอใจของลู กค้า พนักงานทุ กคนต้องสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า โดยยึดหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต การรักษาจริ ยธรรม และตระหนักดี
ว่าลู กค้าแต่ละคนมีความต้องการและความคาดหวังแตกต่างกัน โดยพนักงานต้องสนองความ
ต้องการของลู กค้าที่หลากหลาย รวมถึ งการให้คาแนะนาแก่ลูกค้าเกี่ ยวกับระยะเวลา เงื่ อนไข
การจัดสัญญาแก่ลูกค้า โดยนาเสนอข้อมูลในการจัดสัญญาอย่างชัดเจน ตามความเป็ นจริ ง และ
โปร่ งใส ยุติธรรม
- การปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า กรณี ที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิได้
พนักงานต้องรี บเจรจากับลู กค้าเป็ นการล่ วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
- ตอบสนองความต้องการของลู กค้าด้วยความรวดเร็ ว เต็มใจให้บริ การ ภายใต้สโลแกนที่ ว่า
“กำรบริกำรใกล้ ชิด ดุจญำติมิตรทีร่ ้ ู ใจ”
- กรณี การติ ดตามลู กค้าที่ คา้ งชาระ พนักงานจะติ ดตามภายใต้เงื่ อนไข พรบ.การทวงถามหนี้
อย่างเคร่ งครัด
- พนักงานต้องไม่เรี ยก , ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตกับลูกค้า
6. จรรยำบรรณพนักงำนต่ อคู่แข่ ง
- พนักงานต้องประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี โดยไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของ
คู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางว่าร้ายให้บริ ษทั คู่แข่งเสี ยหาย รวมถึงการติดป้ ายประชาสัมพันธ์ ก็
จะดาเนินการภายใต้การแข่งขันที่ดี ไม่มีการติดป้ ายทาลายคู่แข่ง
- พนักงานต้องไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
เช่น การจ่ายสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง
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จรรยำบรรณผู้บริหำร

(

ข้อกาหนดสาหรับผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) มุ่งหวังให้ผบู ้ ริ หาร แสดง
ถึงเจตนารมณ์ ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั อย่างโปร่ งใส และมีคุณธรรม ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานด้าน
จริ ยธรรมที่สูงที่สุด ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย จึงกาหนดจรรยาบรรณ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับผูบ้ ริ หาร ดังนี้
1. จรรยำบรรณผู้บริหำรต่ อบริษัท
- ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ด้วยความซื่ อสั ตย์สุจริ ต และไม่ดาเนิ นการใดๆ ในลัก ษณะที่ ก่ อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
- ปฏิ บตั ิหน้าที่ในการบริ หารจัดการอย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความระมัดระวัง ภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี
- จัดให้มี ระบบการควบคุ ม และการตรวจสอบภายในที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อให้มนั่ ใจได้ว่า
บริ ษ ทั ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามมาตรฐานและกฎหมายต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อง ภายใต้ก ารตรวจสอบของผู ้
ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
- ฝ่ ายจัดการของบริ ษ ทั มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อการจัดท ารายงานทางการเงิ นที่ มี ค วามถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน และทันต่อเวลา ทั้งงบรายไตรมาส, งบประจาปี ซึ่งจัดทาตามมาตรฐานบัญชีที่เป็ นที่
ยอมรับ
2. จรรยำบรรณผู้บริหำรต่ อผู้ถือหุ้น
- จัดทารายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษทั และข้อมูลที่สาคัญอื่นๆ ต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
3. จรรยำบรรณผู้บริหำรต่ อพนักงำน
- ให้ ผ ลตอบแทนที่ เหมาะสมตามความรู ้ ค วามสามารถของพนัก งานแต่ ล ะคน และสามารถ
เที ยบเคี ยงได้กบั บริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จเดี ยวกัน ตลอดจนการดู แลรั กษาสภาพแวดล้อมในการ
ทางานโดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทางาน อีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและ
จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม
- มีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ที่ชดั เจนเกี่ ยวกับค่าตอบแทน การเติบโตในสายอาชี พ
สวัสดิ การต่างๆ ที่พนักงานทุกคนได้รับ โดยมีแจ้งประกาศไว้ในเวปภายในของบริ ษทั หัวข้อ
ของฝ่ ายบุคคล ซึ่ งพนักงานสามารถเข้าไปอ่าน และศึกษาได้
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( ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 )
(
- มีการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ ทุกตาแหน่งและทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง เน้นการจัดฝึ กอบรม
และสัมมนาอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุ กปี โดยเชิ ญวิทยากรที่ มีความรู ้ และชื่ อเสี ยงมาอบรม
เพื่อให้พนักงานได้เกิดการเรี ยนรู ้ พัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่ม
ความรู ้ และทักษะในการทางานที่ จาเป็ นต่อการเจริ ญเติ บโตในหน้าที่ การงาน ตลอดจนเพื่อ
เตรี ยมความพร้อมขององค์กรในการสร้างผูบ้ ริ หารขึ้นทดแทนตาแหน่งที่สาคัญ
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึ งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความ
สุ จริ ตใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถของพนักงานนั้นๆ
- มีระบบการประเมินความดีความชอบที่เป็ นธรรม โดยเปิ ดเผยเกณฑ์การประเมินให้พนักงาน
ทุกระดับได้รับทราบ และส่ งเสริ มพนักงานแต่ละระดับให้มีความเจริ ญก้าวหน้าและสามารถ
เติบโตไปในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- เน้นย้ าให้พนักงานเข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่ งพนักงานสามารถปฏิบตั ิได้เพื่อ

ส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรม ที่อยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึงทั้งองค์กร
- ผูบ้ งั คับบัญชา พึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทาการ
ใดๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
- งดเว้นการให้ของขวัญแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อรับของขวัญจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4. จรรยำบรรณผู้บริหำรต่ อลูกค้ ำ
- นาเสนอเงื่อนไขการอนุมตั ิสินเชื่ อ และ/หรื อสิ ทธิ ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ อย่างโปร่ งใสและ
ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์กบั ลูกค้าให้มากที่สุด
- กรณี ลูกค้าประสบปั ญหาวิกฤติทางการเงินอันเกิ ดจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อส่ วนรวม
บริ ษทั ฯ จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสม
- เปิ ดโอกาสให้ลู ก ค้า ได้ร้อ งเรี ย นเรื่ อ งการบริ ก ารของพนัก งานได้โดยตรงถึ ง ฝ่ ายร้ อง เรี ย น
สานักงานใหญ่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-880-1033 หรื อร้องเรี ยนผ่านทางจดหมายในรู ปของ
แบบสอบถามที่สานักงานใหญ่ส่งถึงลูกค้า
5. จรรยำบรรณผู้บริหำรต่ อคู่แข่ ง
- ปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการโจมตี ให้ร้ายหรื อ
ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่ง รวมถึงการติดป้ ายประชาสัมพันธ์ ก็จะดาเนิ นการภายใต้การแข่งขันที่
ดี ไม่มีการติดป้ ายทาลายคู่แข่ง รวมถึงไม่มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อลิขสิ ทธิ์ ของ
ผูอ้ ื่น
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คูม่ ือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ
( ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 )
(
- การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ จะต้องบริ หารงานเพื่ อให้ธุ รกิ จเติ บ โตอย่า งยัง่ ยืน และมัน่ คง

ภายใต้ก ารดาเนิ นงานด้วยความรอบคอบ ซื่ อสั ต ย์สุ จริ ต และมี ค วามเป็ นธรรมต่ อผู ม้ ี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่ น การ
จ่ายสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง
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คูม่ ือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ
( ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 )

จรรยำบรรณคณะกรรมกำร

(

ข้อกาหนดสาหรับคณะกรรมการบริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ ที่จะปฏิ บตั ิ
ตามมาตรฐานด้าน จริ ยธรรมที่สูงที่สุดเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ภายใต้หลักการ
ดังนี้
1. จรรยำบรรณคณะกรรมกำรต่ อบริษัท
- ปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และไม่ดาเนิ น
การใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
- นาความรู ้ และทักษะการบริ หารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ
- กรรมการจะยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจ
ภายใต้หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี

รวมถึงกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ต้องแจ้งต่อ

คณะกรรมการหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั อย่างน้อย 1
วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้ อขาย
- การซื้ อ-ขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และฝ่ ายจัดการทุกท่าน รวมถึ งบุคคลใกล้ชิด (คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) งดการซื้ อ ขาย หรื อ โอนหุ ้นบริ ษทั ฯ ในช่วงก่อนการเปิ ดเผย
งบการเงิน กรณี งบการเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซื้ อ-ขาย ก็ตอ้ งแจ้งให้
เลขานุ การทราบ เพื่อจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ (59-2) ต่อ กลต.
ภายในเวลาที่ ก าหนดต่ อไป และมี ก ารรายงานการถื อครองหลัก ทรั พ ย์ข องกรรมการให้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบทุกไตรมาส
- รายการเกี่ ยวโยงและรายงานการมี ส่วนได้เสี ย ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร เพื่อป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร จะต้องรายงานต่อประธานกรรมการ และ
บรรจุเป็ นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบทุกไตรมาส
2. จรรยำบรรณคณะกรรมกำรต่ อผู้ถือหุ้น
-

มุ่งมัน่ ที่จะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และระมัดระวังไม่ให้ผถู ้ ือหุ ้นเกิดความสาคัญผิด หรื อสับสนใน
ข้อมูลสารสนเทศ
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-

(
รักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น และปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึ งถึ งเพศ

อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรื อความคิดเห็นทางการเมือง และแม้ผถู ้ ือหุ ้นจะไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผูถ้ ือหุ ้นย่อมมีสิทธิ มอบฉันทะให้บุคคล
อื่นเข้าร่ วมประชุมแทนได้
-

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลภายในใดๆ ที่ยงั มิได้เปิ ดเผย
แก่สาธารณะ

3. จรรยำบรรณคณะกรรมกำรต่ อพนักงำน
- กาหนดนโยบายในเรื่ องสวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน
- ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ หลีกเลี่ยงการดาเนิ นการใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม และรับฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน
- ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
- ติดตามให้บริ ษทั ดาเนิ นการในเรื่ องจรรยาบรรณ และบทบาทซึ่ งพนักงานสามารถปฏิ บตั ิได้
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึงทั้งองค์กร
4. จรรยำบรรณคณะกรรมกำรต่ อลูกค้ ำ
- สนับสนุน และส่ งเสริ มให้บริ ษทั สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
- คอยกากับให้บริ ษทั จัดระบบให้ลูกค้า สามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับการบริ การ และให้ลูกค้าได้รับ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว

*****************************
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คูม่ ือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ
( ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 )
(

ใบลงนำมรับทรำบและถือปฏิบัติ
ข้าพเจ้าได้รับทราบ และอ่านหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ
รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และกรรมการของ บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบและน้อมรับเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงานอย่างเคร่ งครัด

ลงชื่อ______________________
( __________________________ )
รหัสพนักงาน__________________
วันที่ _________________________
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คูม่ ือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ
( ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 )
(

( สาเนา )
ใบลงนำมรับทรำบและถือปฏิบัติ
ข้าพเจ้าได้รับทราบ และอ่านหลักการกากับดู แลกิ จการที่ดี และจรรยาบรรณในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จรวมถึ งจรรยาบรรณของพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และกรรมการของ บริ ษทั เมืองไทย
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบและน้อมรับเป็ นหลักปฏิ บตั ิในการ
ดาเนินงานอย่างเคร่ งครัด

ลงชื่อ______________________
( __________________________ )
รหัสพนักงาน__________________
วันที่ _________________________

( ต้นฉบับ : นาส่ ง ฝ่ ายบุคคล )
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