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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

 คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance)  

เป็นการแสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ ช่วยสร้างความเช่ือมัน่

และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น  ผูล้งทุน  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  อนัจะน าไปสู่การเพิ่มมูลค่า

และส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทัฯ  ดงันั้น  บริษทัจึงก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่ ทุ่มเทและ

รับผิดชอบอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และยึดมัน่ในหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี เป็นแนวทางด้วยความเขา้ใจ เช่ือมัน่ และ ศรัทธา โดยถือเป็นกิจวตัร จนเป็น

วฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร 

2. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส าคญัร่วมกบัผูบ้ริหารในการก าหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ นโยบาย 

และแผนงานท่ีส าคญัของบริษทัฯ รวมทั้งจดัโครงสร้างการบริหารท่ีสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนั

อย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้น และมีการวางแนวทางการ

บริหารจดัการ และการด าเนินธุรกิจท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้งตอ้งด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้่า

ระบบบญัชีรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี มีความน่าเช่ือถือ 

3. คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร จะตอ้งเป็นผูน้ าในเร่ืองจริยธรรม และเป็นตวัอย่างในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ยติุธรรม โปร่งใสตรวจสอบได ้

4. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ความเป็นธรรมโดยปฏิบติัต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม พร้อมกบัดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกนัการตดัสินใจหรือการ

กระท าใด ๆ ท่ีมีความขดัแขง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. คณะกรรมการบริษทั ตอ้งด าเนินการให้มีระบบท่ีต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความส าคญั และปฏิบัติตามนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

6. การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูและกิจการของบริษัท ถือเป็นตัวช้ีวดัท่ีส าคัญในการ

ประเมินผลการบริหารจดัการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหาร และการประเมินผล

การปฏิบติังานของพนกังานทุกคน 

ทั้งน้ี  กรอบการปฏิบติังานตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการขา้งตน้  ปรากฏอยู่ในคู่มือการก ากบั

ดูแลกิจการ  ซ่ึงประกาศใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบ และยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
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1. ข้อแนะน ำเกีย่วกบัคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 

1.1 ให้คณะกรรมการบริษัท  ผู ้บริหาร  และพนักงานทุกคน  ท าความเข้าใจเน้ือหาของคู่มือ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และเรียนรู้เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

1.2 ให้คณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน  ทบทวนความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาของ
คู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการอยา่งสม ่าเสมอ  

1.3 แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ 

1.4 ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ กบัหน่วยงานหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1.5 หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถาม  ใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา 

1.6 ผูบ้ ังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผูน้ าในการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่าง
เคร่งครัด 

2. กำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ 

  บริษทัฯก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน

ทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ  และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ก าหนดท่ีมีอยูใ่นคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีของบริษทั  อีกทั้ง  ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับผดิชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัในการส่งเสริมให้

พนกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ   และปฏิบติัตามคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีของบริษทัฯอยา่งเคร่งครัด 

  บริษทัจะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีผดิกฎหมาย หรือขดักบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  หาก

กรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือพนกังานกระท าผดิหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีก าหนดไวจ้ะไดรั้บโทษ

ทางวนิยั และหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว้า่ท าผิดกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ์ และขอ้บงัคบัของภาครัฐ 

บริษทัฯจะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินการต่อไป 

  หากพนกังานทุกระดบัของบริษทั  ประสบปัญหาในการตดัสินใจ  หรือปฏิบติังานเก่ียวกบั

จรรยาบรรณธุรกิจท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั  ใหต้ั้งค  าถามเก่ียวกบัการกระท านั้น

กบัตนเอง ดงัน้ี 
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2.1 การกระท านั้นขดัต่อกฎหมายหรือไม่ 
2.2 การกระท านั้นส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯอยา่งร้ายแรงหรือไม่ 
2.3 การกระท านั้นขดัต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั

หรือไม่ 
พนกังานทุกระดบัสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียน  ขอ้คิดเห็น  และขอ้เสนอแนะ  ตลอดจนเบาะแสการท า

ผิดกฎหมาย และ/หรือ จรรยาบรรณตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ให้แจง้เบาะแสไปยงัช่องทาง

ส่ือสารของบริษทัฯได ้

แนวปฏบัิติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

หมวดที ่1  :  สิทธิของผู้ถือหุ้น  

หลกัการ  

ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัฯผา่นการแต่งตั้งคณะกรรมการใหท้ าหนา้ท่ี 

แทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัฯจึงไดก้ าหนดแนวทางการ 

ด าเนินงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน ไดแ้ก่ สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้โดยไดเ้ผยแพร่

ผา่นช่องทางการส่ือสารภายในบริษทัฯ รวมทั้งเวบ็ไซตข์องบริษทัฯเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูถื้อ

หุน้ในฐานะเจา้ของกิจการซ่ึงสะทอ้นถึงการเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย 

1. สิทธิในการซ้ือขายหรือการโอนหุน้  

2. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  

3. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล  

4. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  

5. สิทธิในการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  

6. สิทธิในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

7. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

8. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและข่าวสารท่ีมีนัยส าคัญของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

เพียงพอ และทนัเวลา ตรวจสอบไดโ้ดยเท่าเทียมกนั และให้ขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผ่าน

เวบ็ไซต ์ 
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9. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผูถื้อหุ้นรวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผูถื้อ

หุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชุมและออกเสียงแทน  

แนวปฏิบัติ  

      บริษทัฯตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัท่ีดีเพื่อก ากบัดูแลสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

1. การจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี โดยจะจัดข้ึนภายใน 4 เดือน 
นบัตั้งแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งพิจารณาวาระพิเศษ
ในเร่ืองท่ีอาจกระทบกระเทือน หรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป ซ่ึงในการจดัการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นน้ี บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชุม สามญัผูถื้อหุ้น 
(AGM Checklist) ท่ีจดัท าข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพื่อให้การจดังานมีมาตรฐานเป็นไปตาม
หลกัการ ก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี  

1. บริษทัฯ จะตอ้งส่งเอกสารให้ผูถื้อหุ้นรับทราบขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม 
ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนได้
ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และต้องเผยแพร่ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษก่อนมอบใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบให้กบัผูถื้อหุ้นทุกราย 
เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั  ในบางกรณีเช่นการจัดสรรหุ้นให้กับ
กรรมการและพนักงาน(ESOP)   การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์ 

2. บริษทัฯ จะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมในช่วงเดือน
ตุลาคม – ธันวาคมของทุกปีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯก าหนด ซ่ึงได้เผยแพร่
รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯท่ี www.muangthaicap.com 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
มอบฉนัทะใหก้รรมการ อิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ โดยใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้งจะเสนอช่ือ
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 

4. บริษทัฯ ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบ

ล่วงหนา้ 

http://www.muangthaicap.com/
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5. คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการ 

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

6. บริษทัฯ จะตอ้งอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
อยา่งเตม็ท่ีโดยจดัประชุมในวนัท าการ ณ โรงแรมซ่ึงอยูใ่นเขตกรุงเทพและ/หรือห้องประชุม
ของบริษทัฯ และจดัเทคโนโลยอียา่งเพียงพอ ส าหรับการตรวจสอบเอกสาร และจดัใหมี้อากร
แสตมป์ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ  

7. บริษัทฯ ได้จดัท าใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระส าหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความ
สะดวกในการลงและนบัคะแนน เสียง ซ่ึงเม่ือลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินจะน ามารวมกบัคะแนน
เสียงท่ีไดล้งไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนน และ ประกาศคะแนนรวมทนัทีในวนั
ประชุม 

8. บริษทัฯ ไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการก าจดัสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น ผู ้
ถือหุน้ทุกคนยอ่มมีสิทธิเขา้ ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้ซกัถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได ้อยา่งอิสระ 

9. เม่ือถึงเวลาเร่ิมประชุม กรรมการเขา้ร่วมประชุมอยา่งพร้อมเพรียง รวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง 
ตลอดจนผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ โดยก่อนเร่ิมประชุม บริษทัฯจะช้ีแจง
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
รวมทั้งวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระตาม ขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ 

10. บริษทัฯจะระบุการมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมการไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมและในการประชุม

ผูถื้อหุน้ หากกรรมการท่านใดมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวาระใด 

ประธานท่ีประชุม และ/หรือเลขานุการบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณา

วาระ โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียนั้นจะไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ 

11. บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้อาสาท าหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง เพื่อ

ความโปร่งใสในการด าเนินการ รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบักระบวนการ

และวธีิการลงคะแนนเสียง 

12. สนบัสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสามารถใชสิ้ทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการ

ซกัถาม แสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะและออกเสียงร่วมกนัตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ

ท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การ

เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมติัแต่งตั้งและก าหนด ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
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การจดัสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ 

บริคณห์สนธิ และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

13. จดัใหมี้การประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผา่นการตอบแบบประเมินจากผูถื้อ

หุน้ เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้น การพฒันาการจดัประชุมใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน โปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ 

14. มีการจดัแสดงขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ รวมทั้งจดั

มุมนกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงมี เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและตอบขอ้ซกัถามต่างๆ แก่ผูถื้อ

หุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้หลงัวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

2.1 บริษทัฯจะตอ้งจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดท่ี
ส าคญัในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ การแจง้วธีิการนบัคะแนนเสียงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้
รับทราบก่อน การประชุมบนัทึกประเด็นค าถาม-ค าตอบท่ีเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามใน
วาระต่างๆ ในท่ีประชุมบนัทึกมติท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง บนัทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขา้
ร่วมประชุม เป็นตน้ และตอ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้  

2.2 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนัหลงัวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

หมวดที ่2  :  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

หลกัการ  

1. ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม  

2. คณะกรรมการบริษทัควรจดักระบวนการประชุมผูถื้อหุน้โดยสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อ

หุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

3. คณะกรรมการบริษทัควรก ากบัดูแลใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ใน

หมวดท่ี 1 อยา่งเท่าเทียมกนั  

4. คณะกรรมการบริษทัควรมีมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในใหแ้ก่ 

ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ  
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แนวปฏิบัติ  

บริษทัฯใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย

และผูถื้อหุน้ต่างชาติโดยมีแนวทางปฏิบติัในการคุม้ครองป้องกนัการละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม

กนัและเป็นธรรมสร้างความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษทัฯจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัท่ีดีเพื่อการปฏิบติั ต่อผู ้

ถือหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  ดงัน้ี  

1. บริษทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการและส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมในช่วงเดือนตุลาคม–ธนัวาคม และจะ

ปฏิบติัสืบเน่ืองไปทุกปี  ทั้งน้ีการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึงหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด และ

เผยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.muangthaicap.com 

2. บริษทัฯก าหนดใหมี้หนงัสือมอบฉนัทะส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดแ้ละ

ก าหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บุคคลอ่ืน และหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็น

ผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมโดยระบุช่ือประวติัขอ้มูลการท างานของกรรมการอิสระ

ทั้งหมดใหพ้ิจารณาเลือกหน่ึงคน ส าหรับการเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น  

3. บริษทัฯไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั  โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ล่วงหนา้  

4. คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการ 

แต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

5.  บริษทัฯ ก าหนดจรรยาบรรณวา่ดว้ยการใชข้อ้มูลภายใน และการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ

เพื่อป้องกนัมิใหก้รรมการผูบ้ริหารและพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ ซ่ึงมีการแจง้แนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองคก์รถือปฏิบติั และมีการ

ติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ  

6. คณะกรรมการและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และรายงานต่อคณะ กรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และในการ

ประชุมคณะกรรมการ เลขานุการจะตอ้งรายงานสรุปการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการใหท่ี้

ประชุมรับทราบทุกคร้ัง 
 

http://www.muangthaileasing.co.th/
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หมวดที ่3  :  บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

หลกัการ  

1. ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ควรไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

2. คณะกรรมการบริษทัควรพิจารณาใหมี้กระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งบริษทั 

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัน่คงทางการเงิน และความย ัง่ยนืของกิจการ  

3. คณะกรรมการบริษทัควรมีมาตรการในการแจง้เบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็น เก่ียวกบั

การท าผดิกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องหรือ

การผดิจรรยาบรรณ  

4. คณะกรรมการบริษทัควรก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัเก่ียวกบั มาตรการป้องกนั การทุจริต

คอร์รัปชัน่ วา่ดว้ยการรับและการใหส่ิ้งของหรือ ประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจใหป้ฏิบติัในทางท่ีมิ

ชอบ ก่อใหเ้กิด ความขดัแยง้ โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบติัใหก้บัคู่คา้ ของบริษทัฯ รับทราบ

โดยทัว่กนั กระบวนการประเมินความ เส่ียงจากการทุจริต  การควบคุม  การติดตาม  ประเมินผล  

การฝึกอบรม 

5. คณะกรรมการบริษทัฯ ควรก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและความรับผดิชอบ

ต่อคู่คา้  และไม่มีการล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญหาหรือลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 

6. คณะกรรมการบริษทัฯ ควรมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไข  สัญญา และ ขอ้ผกูพนัท่ีตกลงกนั

ไวก้บัเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

7. คณะกรรมการบริษทัควรก าหนดนโยบายในการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง

ส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

แนวปฏิบัติ  

บริษทัฯ ตระหนกัวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในผลประโยชน์ของบริษทั ควรไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯตาม

สิทธิท่ีก าหนดโดยกฎหมายหรือโดยขอ้ตกลงท่ีท าร่วมกนั โดยค านึงถึงความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดี

ระหวา่งกนั เพื่อสร้างความมัน่คงทางการเงิน และความย ัง่ยนืของกิจการ จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติั  ดงัน้ี  

1. บริษทัฯ ก าหนดใหมี้จรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ 

เจา้หน้ี  และคู่แข่งสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยประกาศให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกคน

ไดรั้บทราบและปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  รวมทั้งไดก้ าหนดโทษในการท่ีไม่ปฏิบติัตามไวใ้น คู่มือ

พนกังาน  
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2. บริษทัฯ ก าหนดกลไกคุม้ครองสิทธิผูแ้จง้เบาะแสต่อคณะกรรมการบริษทั ในประเด็นเก่ียวกบั

การท าผดิกฎหมายความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องหรือการ

ผดิจรรยาบรรณ ผา่นคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

3. บริษทัก าหนดใหมี้นโยบายท่ีจะใหก้ารปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม โดยค านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียง

สถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  รวมทั้ง ปฏิบติัตามพนัธะสัญญา ใหข้อ้มูล

ท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด ในกรณี

ท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ ตอ้งรีบแจง้ล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขเกณฑก์ารคดัเลือกเขา้เป็นคู่คา้ ครอบคลุม 6 ดา้น ดงัน้ี  

3.1 ความสามารถทางเทคนิค  

3.2 สถานภาพทางการเงิน  

3.3 ความเช่ียวชาญและประสบการณ์  

3.4 ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องเรียน  

3.5 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ / รายการเก่ียวโยง  

3.6 นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และนโยบายดา้นคุณภาพ 

4. คณะกรรมการบริษทัฯ ควรมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไข สัญญา และ ขอ้ผกูพนัท่ีตกลงกนั

ไวก้บัเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน การช าระคืน การดูแล

คุณภาพ หลกัทรัพยค์  ้าประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีไดใ้หข้อ้ตกลงไวก้บั เจา้หน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้ บริษทัฯจะรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกนั

พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล โดยบริษทัฯมุ่งมัน่ในการรักษา

สัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัเจา้หน้ีและใหค้วามเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั โดยก าหนดแนวทางในการ

บริหารเงินทุน เพื่อสร้างความมัน่คงท่ีแขง็แกร่ง และป้องกนัมิใหบ้ริษทัฯอยูใ่นฐานะท่ียากล าบาก

ต่อการช าระหน้ีคืนแก่เจา้หน้ีและใหค้วามส าคญัต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการ

วางแผนช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งชดัเจนและตรงตามเวลาท่ีก าหนด  

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการติดตาม วางแผนและควบคุมสภาพ

คล่องทางการเงินใหมี้ความ เหมาะสมกบักิจกรรมทางการเงินของบริษทัฯ โดยมีกระบวนการ

ประเมินความสามารถเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัครบทุกดา้น ทั้งภายใตภ้าวะปกติและ

ภาวะวกิฤต 
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5. บริษทัฯไดมี้ประกาศใหท้ราบทัว่กนัวา่กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน 

ท่ีมีนยัส าคญัอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบัการซ้ือ ขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงหลงัปิดงบการเงินจนกวา่จะมีการประกาศผลการด าเนินงาน หรือ

ขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

อน่ึง  กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการ

มอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทั อยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

6. บริษทัฯไดส่้งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  โดยมีการอบรมส่งเสริม

ใหค้วามรู้ในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดใหพ้นกังานตอ้งเอาใจใส่และปฏิบติังานโดยค านึงถึง

ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม  ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั มีส่วนร่วมในการพฒันา

ชุมชนและสังคม  และยงัคงยดึถือและพฒันาการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเน่ือง   

7. คณะกรรมการจดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย 

จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน

องคก์ร ทั้งจากพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบ

การควบคุมภายในท่ีบกพร่อง โดยมีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
7.1 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email: whistleblower@muangthaicap.com) 
7.2 ส่งจดหมายส่งทางไปรษณีย ์จ่าหนา้ซอง และส่งมาท่ี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ 10700 

8. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ 

และห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัฯ (รวมถึงบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ี

บริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลท่ีอาจถือไดว้่าเป็นตวักลางหรือ

ตวัแทนของบริษทั) ด าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ

ทั้งทางตรงและทางออ้ม และไดเ้ปิดเผยถึงการปฏิบติัไวใ้หเ้ป็นท่ีทราบทัว่กนั 
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หมวดที ่4 :  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

หลกัการ 

คณะกรรมการบริษทัฯตระหนกัและใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นทนัเวลาและมีความเท่าเทียมกนัและเพียงพอต่อการตดัสินใจ  ในขณะเดียวกนัการใหข้อ้มูลของ

บริษทัฯตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการรักษาความลบัของธุรกิจและกลยทุธ์ในการด าเนินงานท่ีส าคญั 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฎในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศ

ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

ครบถว้นเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงาน

ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ

บริษทัฯตลอดจนสาธารณชนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงนอกจากจะเปิดเผยผา่นแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) แลว้บริษทัฯไดมี้การน าเสนอขอ้มูล

ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯท าให้ผู ้ถือหุ้นนักลงทุน

นกัวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดจนผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายตลอดจนมีความเท่าเทียมกนัและ

เช่ือถือได ้ รวมถึงมีการก าหนดนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ

และผูบ้ริหาร ไวอ้ยา่งชดัเจน 

แนวปฏิบัติ  

1. บริษทัฯมีแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัโดยผา่นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายสะดวก
และมีความน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ การเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์(www.sec.or.th) และเวป็ไซตข์องบริษทัฯ (www.muangthaicap.com) เพื่อให้ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ี 

1.1 วสิัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ 
1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
1.3 รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร  
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1.4 งบการเงินและรายงานเก่ียวฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนัและ
ของปีก่อนหนา้ 

1.5 แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถใหด้าวน์โหลดได ้
1.6 ขอ้มูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ น าเสนอต่อนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน หรือส่ือ

ต่าง ๆ 
1.7 โครงสร้างการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
1.8 กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
1.9 การถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูบ้ริหารระดบัสูง 
1.10 หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ 
1.11 ขอ้บงัคบับริษทัฯ หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้ตกลงของกลุ่มผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 
1.12 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
1.13 นโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงวธีิการจดัการความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 
1.14 นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงช่องทางการร้องเรียน หรือแจง้เบาะแส 
1.15 กฎบัตร หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ  วาระการด ารงต าแหน่งของ 

คณะกรรมการ รวมถึงเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
1.16 กฎบัตร หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ  วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1.17 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 
1.18 ขอ้มูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เช่น ช่ือบุคคลท่ี

สามารถใหข้อ้มูลได ้ และหมายเลขโทรศพัท ์
2. จดัส่งรายงานทางการเงินต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไม่มีรายการท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความ

คิดเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 

3. เปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปีและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯไวอ้ยา่งครบถว้น เช่น งบการเงิน นโยบาย

การก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จาก

นักวิเคราะห์สถาบนัต่างๆ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจ าปี การประชุมผูถื้อหุ้น รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ข่าวแจง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และข่าวจากส่ือ

ส่ิงพิมพ ์ฯลฯ 

4. จดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารขอ้มูลอย่างหลากหลาย 

เช่น จดัใหมี้การประชุมนกัวเิคราะห์   และน าเสนอขอ้มูลต่อนกัลงทุน (Road Show) ในประเทศและ

ต่างประเทศ  



 
15 คูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

5. การซ้ือ-ขายหุ้นของบริษทัฯ : ก าหนดนโยบายใหก้รรมการ และผู ้บริหาร ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบ

อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อน ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านเลขานุการบริษทัฯ และรายงานให้ ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นรายไตรมาส 

6. เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวใ้นรายงานประจ าปี อยา่งชดัเจน 

7. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน และก าหนดนโยบายให้

กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

7.1 การซ้ือ-ขายหุ้นของบริษทัฯ : ก าหนดนโยบายให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการทุกท่าน 

รวมถึงบุคคลใกล้ชิด (คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)  งดการซ้ือ ขาย หรือ โอนหุ้น

บริษทัฯ  ในช่วงก่อนการเปิดเผยงบการเงิน   กรณีงบการเงินไดแ้จง้ประกาศต่อสาธารณชนแลว้ 

หากมีการซ้ือ-ขาย ก็ตอ้งแจง้ให้เลขานุการทราบ เพื่อจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ (59-2) ต่อ กลต.ภายในเวลาท่ีก าหนดต่อไป  และมีการรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยข์องกรรมการใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทราบทุกไตรมาส 

7.2 รายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร เพื่อป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และ

บรรจุเป็นวาระเพื่อแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทราบทุกไตรมาส 

8. บริษัทฯไม่มีประวติัการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

9. การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยผูส้อบบญัชีมี

คุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีไม่ไดใ้หบ้ริหารอ่ืนๆแก่บริษทัฯ

และไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือการมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

10. งบการเงินของบริษทัฯไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชี 

11. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการ และผูบ้ริหาร ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ประกอบดว้ย ช่ือ ต าแหน่ง 

การศึกษา การถือหุน้ในบริษทัฯ ประสบการณ์ท างาน  และภาพถ่าย ระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

12. ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯให้ความส าคญัต่องานนกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นอยา่งมาก โดยมีส่วนร่วม

ในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูถื้อหุ้น  นักลงทุน  นักวิเคราะห์  และ

นกัข่าวอยา่งสม ่าเสมอ    เพื่อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ นกัข่าว และผูส้นใจทัว่ไป สามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลบริษทัฯท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัต่อเหตุการณ์ไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั   

โดยเฉพาะข้อมูลส าคัญท่ีจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และสามารถน าข้อมูล

เหล่านั้น ไปประกอบการตดัสินใจการลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลต่อมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ
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บริษทัฯในท่ีสุด    บริษทัฯได้มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆตามแนวทางและ

กฎเกณฑ์ท่ีส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ก าหนดผ่านช่องทางต่างๆอย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการส่ือสารและการเผยแพร่ขอ้มูล

ต่างๆของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นกัลงทุน หรือนกัวิเคราะห์ เขา้เยี่ยม

กิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู ้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit)   การเปิด

โอกาสให้นักข่าวเขา้พบและสัมภาษณ์   การออกเอกสารข่าวผลประกอบการของบริษทัฯ ให้แก่

สาธารณะชนอย่างสม ่าเสมอ การจดัประชุมร่วมกบันกัวิเคราะห์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของ

บริษทัฯทุกไตรมาส 

หมวดที ่5  :  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

หลกัการ  

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการแสดงบทบาทหนา้ท่ี  และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  เพื่อ

ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เช่น  การก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ  การ

พิจารณาตรวจสอบการด าเนินงาน  ดูแลใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส  และอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑท่ี์

ก าหนด  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษทั  

2. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้  

3. คณะกรรมการบริษทัตอ้งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของบริษทั  

แนวปฏิบัติ  

คณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนผูถื้อหุน้ท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการบริหารจดัการงานของบริษทัฯ

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และไดป้ระยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการด าเนินธุรกิจโดยมีการก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธะกิจ  แผนธุรกิจ  กลยทุธ์และนโยบายของบริษทั  โดยมี

รายละเอียด  ดงัน้ี  

1. โครงสร้างคณะกรรมการ  

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลายทั้งในดา้นทกัษะ

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั โดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัใน

การก าหนดนโยบายและภาพรวมของ  องคก์ร แผนการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทส าคญัใน

การก ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
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ตลอดจนด าเนินกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ย

ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งการก ากบัดูแลให้

การบริหารจดัการ ของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้และก่อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ และมีทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยคณะ กรรมการจดัใหมี้

การเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการดงักล่าว รวมถึง จ านวนปีการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี และบน website ของ

บริษทั  คณะกรรมการบริษทัมีจ านวนกรรมการเพียงพอท่ีจะก ากบัดูแลธุรกิจของบริษทั ซ่ึง

ประกอบดว้ยบุคคล ท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ตามกฎหมาย ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ย

กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้ง

ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะ เพื่อใหมี้การ

ถ่วงดุลระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร โดยกรรมการอิสระตอ้งมี

ความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมี

ส่วนไดเ้สียในทางการเงินและการบริหารกิจการ และมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

2) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 5 คน จากจ านวนกรรมการ

ทั้งส้ิน 7 คน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ี เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั กรรมการ

อิสระดงักล่าวสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างาน ของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระ ท าให้เกิด

การถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่าย

บริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ทั้ งน้ี กรรมการอิสระของบริษทัทั้ง 3 คน ด ารง

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบดว้ย ซ่ึงจ านวนกรรมการอิสระและจ านวนกรรมการตรวจสอบของ

บริษทั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนดไวใ้ห้มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของ จ านวนกรรมการทั้งหมด และให้มีจ  านวน

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบทุกท่านมี

คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเก่ียวข้องทุก

ประการ 
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3) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 

จะตอ้งมีความโปร่งใส และชดัเจน ในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผา่นกระบวนการก ากบั

ดูแลกิจการและการพิจารณาจะตอ้งมีประวติั การศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ

ของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการ ตดัสินใจของคณะกรรมการ

และผูถื้อหุน้ 

4) ให้คณะกรรมการบริษทัมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งจะไดรั้บ

เลือกตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้  และในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออก

จากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

5) คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ 

และสามารถต่อวาระไดโ้ดยรวมไม่เกิน  9 ปี  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัสามารถพิจารณาขยาย

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไดต้ามท่ีเห็นสมควร และในปีท่ีกรรมการอิสระ

ดงักล่าวครบก าหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักล่าวให้ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลบัเขา้เป็นกรรมการอิสระต่อไปได ้

6) คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแบ่งอ านาจและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล 

และการบริหารงาน ประจ าวนัออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธาน

กรรมการบริหารถูกเลือกตั้ งจากคณะกรรมการ บริษัท ซ่ึงประธานกรรมการและประธาน

กรรมการบริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความ รับผิดชอบ

ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า ทั้งน้ี บริษทัไดแ้บ่งแยก

บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั กบัผูบ้ริหารอยา่งชดัเจนและมีการ

ถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดย คณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและ

ก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีบริหารงานของ

บริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ทั้ งน้ี ประธานกรรมการ ไม่ได้ร่วม

บริหารงานปกติประจ าวนั แต่ใหก้ารสนบัสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ

ผา่นทาง ประธานกรรมการบริหารอยา่งสม ่าเสมอ ในขณะท่ีประธานกรรมการบริหารรับผดิชอบ

เก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทั ภายใตก้รอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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7) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนได ้แต่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีกรรมการของบริษทั โดยก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั  

8) คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั ตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของ บริษทั ท่ีวา่กรรมการบริษทัจะประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้ง

หุ้นส่วนสามญัหรือหุ้นส่วนไม่จ  ากดัความรับผิด ในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของ

บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่ง เดียวกนั และเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ได ้เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

นอกจากน้ี คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผูบ้ริหารเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนนอก
กลุ่มบริษทั ในกรณีท่ีผูบ้ริหาร ของบริษทัจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน ตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเวน้การด ารง ต าแหน่งกรรมการในองคก์รการกุศลท่ีไม่
แสวงหาก าไร ทั้งน้ี การด ารงต าแหน่งตอ้งไม่ขดักบับทบญัญติัของกฎหมาย ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และตอ้งไม่ใช้ต  าแหน่งงานในบริษทัไปอา้งอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
ภายนอก 

 
9) คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั ท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการ

บริษัทท่ีเหมาะสม  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ

และปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบติั

ตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน 

รายงานประจ าปี และบน website ของบริษทั 

10) คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันา

ความรู้อยา่งต่อเน่ืองทั้งดา้นกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 2) คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ 4) คณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทั
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พิจารณาอนุมติัหรือรับทราบ คณะกรรมการชุดยอ่ยมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  

2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี ก.ล.ต. 

และ ตลท. ก าหนด  จ านวน 3 คน โดยมีอยา่งนอ้ย 1 ท่านท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการ

สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน   โดยมีผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1.1 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง กรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงพน้จาก ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีท่ี

ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็น กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหก้รรมการ

ตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ

แทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีลาออก 

2.1.2 ขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายประจ าปีอยา่ง

ถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 

2) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการก ากบัดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบ

การควบคุมภายใน   ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ประเมินผล

การปฏิบติังานหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรับผดิชอบ

เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริษทั 
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4) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

5) สอบทานและพิจารณาความเส่ียงส าคญัท่ีตรวจพบร่วมกบัฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ข  

6) ในการปฏิบติัตามขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญหรือ

สั่งการใหฝ่้ายบริหารหรือหวัหนา้งานเขา้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจง้หรือใหส่้งเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งได ้ และมีอ านาจวา่จา้งหรือแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือ

ผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จ าเป็น 

7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทั 

ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย

ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน

ของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นชอบหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

- รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและดว้ยความเห็นชอบของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดงักล่าว คณะกรรมการ
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ตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และกรรมการบริษทั 

ยงัคงมีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 

9) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการ

หรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึง อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผล

การด าเนินงานของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นสมควร 

- รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุม

ภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ี เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ หากคณะกรรมการ

บริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายใน ระยะเวลาตาม

วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการ

กระท าตามวรรค หน่ึงต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

10) พิจารณาและใหค้วามเห็นต่อการติดตามการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์

รัปชนั รวมถึงระบบการ บริหารความเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของ บริษทัมีความโปร่งใส สุจริต 

ยติุธรรม ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินธุรกิจดว้ยการต่อตา้นการทุจริต 

คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

11) รับเร่ืองร้องเรียน แจง้เบาะแส การกระท าอนัทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งจากภายในและ

ภายนอก ท่ีกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯ มีส่วนเก่ียวขอ้ง และ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงตามท่ีไดรั้บแจง้ และน าเสนอให้ คณะกรรมการบริษทัร่วมกนั

พจิารณาโทษหรือแกไ้ขปัญหาตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

12) สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษทัทราบ 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ไดแ้ก่ การเชิญ

กรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัฯ มาร่วมประชุมหารือ ช้ีแจง หรือตอบขอ้ซกัถาม

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การ

ปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษทัฯ (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญ

ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก เป็นคร้ังคราวในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ การขอให้

พนกังานของบริษทัฯ ส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบั กิจการของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ในการ

ตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่างๆ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานภายใตห้นา้ท่ีความ รับผิดชอบ

ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

2.2   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล โดยการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั  มีหนา้ท่ีสนบัสนุน

การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯในการก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติัในดา้น

ต่างๆ ของบริษทั  เพื่อใหมี้การพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดียิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  สร้างมาตรฐาน

จริยธรรมในการท างานท่ีดี   พร้อมทั้งเสริมสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังานทุกคนมีความรู้  

ความเขา้ใจ  และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริงไดอ้ยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพื่อให้

การบริหารกิจการด าเนินไปบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั

แนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอนัเป็นสากลท่ีบริษทัจดทะเบียนพึงปฏิบติั  และเพื่อเป็นการ

สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุน  และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

2.2.1 วาระการด ารงต าแหน่ง ของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

1) ใหค้ณะกรรมการบรรษทัภิบาล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดย

กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ไดอี้ก 

2) กรรมการบรรษทัภิบาล จะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

- ครบก าหนดตามวาระ 

- พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั  

- ตาย 

- ลาออก  

- คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากต าแหน่ง 
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3) การลาออกของกรรมการบรรษทัภิบาลใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการ

บริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นอนัเป็นเหตุสุดวสิัย 

โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั 

4) เม่ือกรรมการบรรษทัภิบาลพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ใหค้ณะกรรมการ

บริษทัแต่งตั้งกรรมการท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบรรษทัภิบาล

แทน โดยอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการบรรษทัภิบาลท่ีพน้จาก

ต าแหน่ง 

2.2.2 ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

1) เสนอแนวนโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบาลต่อคณะกรรมการบริษทั 

2) ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลของ

สถาบนัก ากบั เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกั ทรัพย ์

3) พิจารณาทบทวนเก่ียวกบันโยบายดา้นบรรษทัภิบาลอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัแนว ทางปฏิบติัของสากล และขอ้เสนอแนะของสถาบนัหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) พิจารณาเสนอขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบับรรษทัภิบาล  ส าหรับคณะกรรมการ

หรือเสนอการก าหนดขอ้บงัคบัคณะกรรมการเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

5) เสนอแนะขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และ

ขอ้พึงปฏิบติัของผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 

6) ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วม

ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 

7) ติดตามการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่

การด าเนินงานของ บริษทัมีความโปร่งใส สุจริต ยติุธรรม ตามหลกัคุณธรรม 

จริยธรรม และด าเนินธุรกิจดว้ยการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

8) การอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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2.3  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ และตวัแทนสายงานต่างๆ เป็น กรรมการบริหารความเส่ียงโดยต าแหน่ง  ซ่ึง

ไดรั้บการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  และประธาน กรรมการบริหารความ

เส่ียงตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เป็น

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยต าแหน่ง 

2.3.1  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยสมาชิกไม่น้อยกวา่ 3 คน ประกอบดว้ย 

กรรมการอิสระ และ/ หรือ ผูบ้ริหารท่ีมีความเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ครอบคลุมความ

รับผิดชอบ ในการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บการแต่งตั้ง

จากคณะกรรมการบริษทั โดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียงได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษทั ใหด้ ารงต าแหน่งต่อได ้

2.3.2 ขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1.) ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

2.) ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหมี้การด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

3.) พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเส่ียง

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา 

(Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองคก์ร

ใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  (Risk  Management  

and Internal Control Committee) : RMCC เพื่อใหร้ะบบการจดัการมี

ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
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4.) รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตุการณ์ส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมี

นยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว

ท่ีสุด 

5.) ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และขอบเขตความเส่ียงท่ียอมรับได ้

(Risk Appetite) ของบริษทัเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเร่ืองการ

บริหารความเส่ียงโดยรวม  ทั้งน้ี ตอ้งครอบ คลุมความเส่ียงในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  ความเส่ียงดา้นตลาด  ความ

เส่ียงดา้นการปฏิบติัการ  หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทั    

6.) ก าหนดกลยทุธ์โครงสร้างองคก์ารและทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยสามารถวเิคราะห์ 

ประเมิน วดัผล และติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

7.) ก ากบัดูแล ทบทวนและใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการเก่ียวกบันโยบายการ

บริหารความเส่ียง วธีิปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน กลยทุธ์และการวดัความเส่ียง

โดยรวมเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่กลยทุธ์การบริหารความเส่ียงไดน้ าไปปฏิบติัอยา่ง

เหมาะสม 

8.) ติดตามการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั รวมถึงระบบการ 

บริหารความเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริตคอร์รัปชัน่  

9.) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

2.4  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) 
ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดหลกัเกณฑ์
และนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งสรรหา 
คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ
กรรมการบริษทั ตลอดจนปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี   
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2.4.1  วาระการด ารงต าแหน่ง ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง

ต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 
3) นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพน้

ต าแหน่งเม่ือ 
3.1 ลาออก 
3.2  คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4) คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคห์รือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ท่ีพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 3.1 หรือ 3.2 ได ้ โดยบุคคลท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งเขา้เป็น กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนกรรมการท่ีลาออก หรือ
พน้จากต าแหน่ง จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงตนแทนเท่านั้น 

2.4.2   ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

กำรสรรหำ 
1) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดย

พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนด
คุณสมบติัของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบ
วาระ และ/หรือ มีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

3) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
4) ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทราบเพื่อพิจารณาอนุมติั 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
1) จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและ

กรรมการชุดยอ่ย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้แลว้แต่กรณี 
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2) ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการ
บริษทัเป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัใหพ้ิจารณาความ
เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ี
คลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 

3) รับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีใหค้  าช้ีแจง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4) รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) 
และรายงานประจ าปี ของบริษทัฯ 

5) ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

3. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

กรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบความระมดัระวงั และรอบคอบ และความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติ
คณะกรรมการ ตลอดจนท่ีประชุมผูถื้อหุน้  การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 
ตรวจสอบไดแ้ละทนัเวลา และใหค้ณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

3.1 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคัญเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ
ประจ าปี การควบคุมภายใน และการบริหาร ความเส่ียง รวมทั้งก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั โดยไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการ ตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจดัท ารายงานทางการ
เงินอย่างมีคุณภาพและถูกตอ้ง ตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ส าคญัของบริษทัอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ โดย มีฝ่ายบญัชีและ/หรือผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และ
น าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษทัทุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศ ทางการเงิน ท่ีปรากฏ
ในรายงานประจ าปี  
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คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการจดัการบริษทัฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย
ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงั ผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวมถึงอ านาจหน้าท่ี และความ
รับผดิชอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. ก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ งบประมาณประจ าปี 
โครงสร้างการ บริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษทัฯ รวมทั้งนโยบาย
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

2. บริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนว
ปฏิบติัส าคญั 4 ประการ คือ  

1) การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care)  

2) การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty)  

3) การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Duty 
of Obedience)  

4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู ้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of 
Disclose)  

3. ก ากบัดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษทัใหมี้ความโปร่งใสและชดัเจน 
และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานตามความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ  

4. ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงการก าหนดนโยบายและ
วธีิปฏิบติัในการรักษาความลบั (Confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และ
ความพร้อมใชข้องขอ้มูล (Availability) รวมทั้งการจดัการขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย ์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัตามระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย  

5. ควบคุมก ากบัดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร 
หรือบุคคลใดๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลใหบ้ริษทั
ฯ มีการบริหารจดัการตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

6. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกับข้อร้องเรียนของผูท่ี้
ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิผล 
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7. ก ากบัดูแลให้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุคลากรของบริษทั ตลอดจนสนบัสนุนให้มีการส่ือสาร
ทั้งภายในและภายนอกองคก์รเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง  

8. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจ านวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการ
อิสระ รวมทั้ ง คุณสมบัติท่ีหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดย
ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

9. จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

10. จดัใหมี้เลขานุการบริษทัเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะ 
กรรมการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

11. จดัใหมี้นโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
ติดตามและประเมินการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ  

12. จดัใหมี้จรรยาบรรณธุรกิจส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั เพื่อเป็น

มาตรฐานแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก

คน ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งมีจริยธรรม และปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั

อยา่งเคร่งครัด  

13. ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  และจดัให้มีการ

ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสนบัสนุนใหมี้การส่ือสารไปสู่พนกังาน

ทุกระดบัในองคก์รใหไ้ดรั้บทราบและยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

14. ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ และรายบุคคล  เป็นประจ า

ทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อ

พิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษทั  

15. พฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง โดยเขา้อบรมหรือเขา้ร่วมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการหรือกิจกรรมใดๆท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบติังานอยา่ง

ต่อเน่ือง  

16. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ

สุดวสิัย โดยกรรมการท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ จะตอ้งแจง้ใหก้รรมการบริษทัหรือ

เลขานุการบริษทัทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม  
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17. จดัใหมี้ระบบการบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้

รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบ การจดัเก็บเอกสารท่ีท าใหส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล

ไดใ้นภายหลงั  

18. จดัใหมี้การท างบการเงินของบริษทัฯ ใหมี้ความถูกตอ้ง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานในรอบ บญัชีท่ีผา่นมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยงบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบบญัชีของบริษทัฯ 

ตอ้งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ก่อนท่ีจะน าเสนอ ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัท ารายงานทางการเงิน 

โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี ในรายงานประจ าปีของบริษทั 

19. ดูแลใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีระบบบริหาร ความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจดัการความ

เส่ียง การรายงานและการติดตามผลท่ีมี ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน

และการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส ตลอดจนดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการบริหารจดัการตาม

นโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
 

3.2 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  

คณะกรรมการจดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการ

ส่ือสารใหทุ้กคนใน องคก์รไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหถู้กตอ้งตรงกนั เพื่อส่งเสริมให้

ทุกคนในองคก์รปฏิบติัตาม นโยบายท่ีก าหนด ทั้งน้ี คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติั

ตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าอยา่ง นอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ดงัน้ี 

1. กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน  มุง่มัน่ท่ีจะน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ   และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารและพนกังานไป

ปฏิบติัในการด าเนินงานของบริษทั 

2. กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ  

ระมดัระวงั  ซ่ือสัตย ์ สุจริต   โดยปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบับริษทั  และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ด าเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

รวมถึงการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได้ 

4. ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ  เช่ือถือได ้ และทนัเวลา 

5. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของผูถื้อหุ้น  ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 



 
32 คูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

6. ด าเนินการโดยค านึงถึงความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น   ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ชุมชน  สังคม  และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

7. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างจิตส านึกอนัดีงาม  ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม  

ตลอดจนมุ่งมัน่ในการพฒันา  และยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

8. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ  โดยยดึมัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ดว้ย

การรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีท่ีสุดอยูเ่สมอ 

9. ต่อตา้นการทุจริต   การคอร์รัปชัน่  ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  เคารพต่อกฎหมาย  และ

สิทธิมนุษยชน 

10. ด าเนินการกับความขดัแยง้ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล  โดยยึดถือ

ผลประโยชน์ของบริษทัเป็นท่ีตั้ง 

3.3 จรรยาบรรณธุรกจิ  

คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่การด าเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยก าหนดจรรยาบรรณ

ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหน้ ามาใชแ้ละเผยแพร่ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานทุกคน เขา้ใจถึงมาตรฐานดา้น จริยธรรมท่ีบริษทัใช้ในการด าเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการ

ปฏิบติั เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่ง โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สีย ค านึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยผา่นการอบรม และการส่ือสารภายในองคก์รในรูปแบบ

ต่างๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดงักล่าวจะสะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบติังานท่ี พนกังานทุกคน

พึงปฏิบติัตน และปฏิบติังานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ โดยบริษทัไดมี้การประกาศ 

และแจง้ให้ทุกคนรับทราบและยดึปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว ทั้งน้ี 

คณะกรรมการ ไดติ้ดตามใหมี้การปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั  

3.4 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์

อกัษร เพื่อให้เกิดความ มัน่ใจวา่การปฏิบติังานของบริษทัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงมีการส่ือสารแก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ทุกระดบั รวมถึงบุคคลภายนอกอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ ส่งเสริมให้เป็นวฒันธรรมและค่านิยมหน่ึงในบริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีการสอบทานและทบทวนนโยบายและ มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพการด าเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ

บทบญัญติัของกฎหมาย  
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3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบการพิจารณา

การท ารายการท่ีอาจมี ความขดัแยง้ของผลประโยชน์มีแนวทางท่ีชดัเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ

บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยก าหนดนโยบายท่ีไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลต่างๆดงักล่าว แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของ

บริษทั และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง ผลประโยชน์ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึง ความสัมพนัธ์หรือการ

เก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว โดยบุคคลดงักล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจใดๆ ในธุรกรรม

ดงักล่าว 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ

รายการท่ีมีความขดัแยง้ ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ รวมทั้ง

บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด ใน เร่ืองการก าหนดราคาและเง่ือนไขต่างๆ กบับุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ใหเ้สมือนท ารายการกบั บุคคลภายนอก  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับขั้นตอนการ

ด าเนินการ และการ เปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้ถูกตอ้งครบถว้น

โดยจะเปิดเผยการท ารายการไวใ้นงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

(แบบ 56-1)  

3.6 ระบบการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร 

และระดบัปฏิบติังานท่ี มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัท่ีจะสร้างความ

มั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความ เส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุ เป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้ช่วยปกป้อง

คุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้ รายงานทางการเงินมี

ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและ ช่วย

คุ้มครองเงินลงทุนของผู ้ถือหุ้น ดังนั้ นบริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของ

ผูป้ฏิบติังานและ ผูบ้ริหารในเร่ืองต่าง ๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
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สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิด ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน ผูติ้ดตามควบคุม และ

ประเมินผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม  

คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความ

เหมาะสมและความมี ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัใหมี้ข้ึน รวมทั้งไดจ้ดัท าและ

ทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้าน การด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 

นโยบาย และการก ากับดูแลการปฏิบติังาน ตลอดจนการจดัการความเส่ียง และยงัให้ความส าคญักับ

สัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการท่ีผดิปกติ  

ทั้งน้ีบริษทัไดว้่าจา้งบุคคลภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี เป็นผูรั้บผิดชอบใน

การควบคุมภายในของ บริษทั ท าหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผูต้รวจสอบ ภายในดงักล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบ

และถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี ผูต้รวจสอบภายในจะรายงานผล โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี 

บริษทัมีการติดตามประเมินผลอยา่งสม่าํเสมอ เพื่อให้ความมัน่ใจวา่ระบบท่ีวาง ไวส้ามารถด าเนินไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวน ระบบท่ี

ส าคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 

3.7  นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้

ครอบคลุมทั้งองคก์ร และ ใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบาย รวมทั้งรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ

เป็นประจ า และจะจดัใหมี้การทบทวน ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ บริษทั และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา่ ระดบัความ

เส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการใหค้วามส าคญักบัสัญญาณ เตือนภยัล่วงหนา้และรายการผดิปกติ

ทั้งหลาย  

- คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียงไว ้ในรายงานประจ าปีของบริษทั  

- คณะกรรมการจดัให้มีแนวทางด าเนินการท่ีชัดเจนกับผูท่ี้ประสงค์จะร้องเรียน หรือแจ้ง
เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่น ทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยให้แจง้เบาะแส
ผา่นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั เพื่อ สั่งการใหมี้การตรวจสอบขอ้มูล
ตามกระบวนการท่ีบริษทัก าหนดไว ้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  
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4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

4.1 การประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ี
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานกรรมการ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ี
ประชุม 

4.2 การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถือเสียงขา้งมากโดยกรรมการ
คนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลง คะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

4.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จดัข้ึนอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง ให้
ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจ าเป็น ถ้า
กรรมการตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการให้
ประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ  

4.4 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู ้
ก  าหนดวนัเวลาและสถานท่ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทัซ่ึงสถานท่ีท่ีประชุมนั้น
อาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืน นอกเหนือไปจากท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของ
บริษัทฯหรือจังหวดัใกล้เคียงก็ได้หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการมิได้ก าหนดสถานท่ีๆ  ประชุมให้ใช้สถานท่ีตั้ ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทัฯเป็นสถานท่ีประชุม 

4.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู ้ซ่ึงได้รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่
กรรมการ หรือผูแ้ทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะ
ประชุมไปยงักรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนั
ประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

4.6 ก าหนดจ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตอ้งมี
กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 



 
36 คูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

4.7 ประธานกรรมการ เป็นผูใ้ช้ความเห็นชอบในการจดัเร่ืองท่ีจะเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการโดยมีการปรึกษา หารือกับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการร่วมกนัก าหนดขอบเขตระดบัความส าคญัและเร่ืองท่ีจะก าหนดเป็นวาระการ
ประชุม และพิจารณาค าขอของกรรมการท่ีจะบรรจุเร่ืองอ่ืนท่ีส าคญัเป็นวาระการ
พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

4.8 ประธานกรรมการบริษทั จดัสรรเวลาให้อยา่งเพียงพอส าหรับการน าเสนอเอกสารและ
ขอ้มูลของผูบ้ริหาร และส าหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นท่ีส าคญั
ของคณะกรรมการบริษทั 

4.9 คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมระหว่าง
กนัตามความจ าเป็น โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเปิดโอกาส
ให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวกับธุรกิจ ของบริษทัและเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ 
โดยแจง้ให้กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมรวมทั้งรายงานผลการประชุมให้
ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย ในการประชุมให้
ประธานกรรมการเป็น ประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ 

ร่วมการประชุมไดใ้ห้ท่ีประชุมคดัเลือกกรรมการหน่ึง ท่าน เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชุมแทน และให้เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการของการประชุมของกรรมการ 
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

4.10 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจใหแ้ก่บริษทัฯ อยา่งเต็มท่ีและ
พร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมอย่างสม ่าเสมอหากภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมได ้ใหแ้จง้ต่อประธานกรรมการ 

4.11 คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็น เพื่อขอเอกสารและขอ้มูล  ควร
ปรึกษาและบริการต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ จากผูบ้ริหารระดบัสูง 
และอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอกเม่ือ
จ าเป็นเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละคร้ัง โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 

4.12 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผูบ้ริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตามความจ าเป็นและเห็นสมควร และน าเสนอสารสนเทศ 
รายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผุท่ี้เก่ียวขอ้งอีกทั้งจะไดรั้บทราบ
นโยบายโดยตรงเพื่อสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตดัสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมี
โอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงและส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
ในอนาคต 
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4.13 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ังเลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย 
โดยมีการจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั สรุปผลการประชุม และความ
คิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั  จะตอ้งมีความชดัเจนเพื่อใช้อา้งอิง โดยเสนอให้ท่ี
ประชุมรับรองในการประชุมคร้ังถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกบั
การประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทัจะเขา้
ร่วมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง ยกเวน้แต่มีเหตุจ าเป็น ซ่ึงจะแจง้เป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชุม 

4.14 คณะกรรมการบริษทั มีการก าหนดตารางการประชุมไวล่้วงหน้าตลอดทั้งปี  เพื่อแจง้
ใหค้ณะกรรมการทุกท่านไดรั้บทราบและวางแผนการเขา้ร่วมประชุม   

4.15  กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญั
อ่ืนๆ และหากกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสัยใดๆ กรรมการอ่ืนๆ 
และฝ่ายบริหารของบริษทัต้องด าเนินการตอบข้อสงสัย ดังกล่าวอย่างรวดเร็วและ
ครบถว้นเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

4.16  ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นด้วยกบัมติท่ีประชุม กรรมการสามารถของให้เลขานุการ
บริษทั บนัทึกขอ้คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม หรือยื่นหนงัสือแสดงการคดัคา้นต่อ
ประธานกรรมการได ้

5. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
   บริษทัมีนโยบายจดัใหค้ณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 

1 คร้ัง เป็นประจ าทุกปีเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรค

ต่าง ๆ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา และเพิ่มประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ 
2) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
3) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการรายบุคคล 

 เพื่อใหค้ณะกรรมการใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดบรรทดัฐาน ตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ี และน าผล

ท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานตามกฎบตัรจองคณะกรรมการสะทอ้นให้เห็นถึงความรับผดิชอบในผล

การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง และเพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัให้

สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีก าหนดไวแ้ละเพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในรอบปีท่ีผา่นมา โดยเลขานุการ

บริษทัจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ส่งใหค้ณะกรรมการทุกคนประเมินผลการ
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ปฏิบติังานประจ าปีทั้งแบบคณะและรายบุคคลซ่ึงภายหลงัท่ีคณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อย

แลว้ จะน าส่งแบบประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปี 

กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อย/รายบุคคล มีดงัน้ี 

1. เลขานุการบริษทั จดัส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการใหก้รรมการบริษทัภายในตน้

เดือนธนัวาคมของทุกปี 

2. กรรมการบริษทั ท าแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษทั ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

3. เลขานุการบริษทั เป็นผูส้รุปและวเิคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของ

คณะกรรมการบริษทัและรายงานผลการวเิคราะห์จากการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทั

รับทราบ 

4. เลขานุการบริษทั น าผลวเิคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษทั ไปจดัท าแผน

เพื่อด าเนินปรับปรุง 

5. ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร 

5.1 คณะกรรมการบริษทัจะส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้

แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการบริหาร กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ

บรรษทัภิบาล เลขานุการบริษทั เป็นตน้  เพื่อใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

5.2 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ดัท าเอกสารการแนะน าเก่ียวกบั

บริษทั และขอ้มูลประกอบการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้

รับทราบขอ้มูลของบริษทัฯ กฎระเบียบและขอ้มูลธุรกิจของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ

ก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี และกรรมการจะไดรั้บการอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อช่วย

ใหก้รรมการสามารถท าหนา้ท่ีและก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

6.1 คณะกรรมการบริษทัจะส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการให้
ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการบริหาร 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  กรรมการบริหารความ
เส่ียง กรรมการบรรษทัภิบาล ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้  เพื่อใหมี้การปรับปรุง
การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
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6.2 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ดัท าเอกสารการแนะน า
เก่ียวกบับริษทั และขอ้มูลประกอบการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหม่ เพื่อให้รับทราบข้อมูลของบริษทัฯ กฎระเบียบและขอ้มูลธุรกิจของบริษทัฯท่ี
เก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี และกรรมการจะไดรั้บการอบรมและพฒันา
ความรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อช่วยให้กรรมการสามารถท าหน้าท่ีและก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.3 คณะกรรมการก าหนดให้ประธานกรรมการบริหารรายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึง
แผนการพฒันาและสืบทอดงานซ่ึงประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ืองถึงผูสื้บทอดงานในกรณีท่ี
ตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

6.4 คณ ะกรรมการจัด ให้ มี โครงก ารส าห รับพัฒ นาผู ้บ ริห ารโดยให้ ป ระธาน
กรรมการบริหาร รายงานเป็นประจ าทุกปีถึงส่ิงท่ีไดท้  าไปในระหว่างปี และพิจารณา
ควบคู่กนัไปเม่ือพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

 

7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝึกอบรมกรรมการ 

   บุคคลท่ีไดรั้บเลือกมาท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการบริษทัคนใหม่ จะไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการบริษทั ขอ้มูลท่ีใช้
ปฐมนิเทศเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้(Orientation)ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีจะปฏิบติั
ตามกฎหมายหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย รายงานการประชุมคณะ กรรมการบริษทั ยอ้นหลงั 1 
ปี คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆท่ีส าคญัของบริษทั รวมทั้งหลกัสูตรอบรม
กรรมการ และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ ในการฝึกอบรมน้ี
เลขานุการบริษทัจะเป็นผูท่ี้ใหข้อ้มูลต่อกรรมการคนใหม่ โดยคณะ กรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้
กรรมการมีความรู้อยา่งต่อเน่ืองและสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมในการฝึกอบรมในหลกัสูตรหรือ
เขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ 

 
 
 
 
 



 
40 คูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

8. การเปิดเผยข้อมูล 

   คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯ ทั้งท่ีเก่ียวกบั
ทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้
สม ่าเสมอและทนัเวลา ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดย
เคร่งครัด 

มาตรการการแจ้งเบาะแส  และกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้ง

เบาะแสจากการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ

พฤติกรรมท่ีอาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงพนกังาน ผูบ้ริหาร และผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล และใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียน

เป็นความลบั เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูร้้องเรียน 

แนวปฏิบัติการแจ้งข้อร้องเรียน และกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส 

1. วตัถุประสงค์ 

1.1 เพื่อส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนกังาน ด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และ

สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณ

ของบริษทั โดยบริษัทฯคาดหวงัให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบติัท่ีขดั หรือ

สงสัยวา่จะขดัต่อเร่ืองดงักล่าวใหบ้ริษทัฯรับทราบ ทางบริษทัฯจะไดป้รับปรุงแกไ้ข หรือ

ด าเนินการให้เกิดความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีการให้ความคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล

โดยสุจริตแก่หน่วยงานก ากบัดูแลดว้ย ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีบริษทัฯน ามาปฏิบติั 

1.2 เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล 

จ ากดั (มหาชน) ท าหน้าท่ีดูแล และให้ค  าแนะน า ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความ

ประพฤติ และการกระท าต่างๆของพนักงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผูแ้จ้งเร่ือง

ดงักล่าวจะไดรั้บความคุม้ครองหากเป็นการกระท าดว้ยความสุจริตใจ 
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2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

หากผูใ้ดมีเบาะแสเก่ียวกบัการกระท าผดิ ซ่ึงเขา้เง่ือนไขในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. การกระท าผดิกฎหมาย นโยบาย/หลกัการก ากบัดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ 

2. พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้

โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อตนเองหรือผูอ่ื้น เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน่ การยกัยอกทรัพย ์การ

ฉอ้โกง เป็นตน้ 

3. การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

4. การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในท่ี

บกพร่องของบริษทัฯ จนท าให้สงสัยไดว้า่อาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือท า

ใหส้งสัยไดว้า่อาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือท าใหบ้ริษทัฯ เสียประโยชน์ 

การก าหนดช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการแจง้

เบาะแสการกระท าผดิ โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีช่องทางการแสดง

ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจดัการ และสามารถร้องเรียนผา่น

อีเมลข์องกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผา่นช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้

ร้องเรียน ดงัน้ี 

1. ส่งจดมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email : whistleblower@muangthaicap.com)  

2. ส่งจดหมายส่งทางไปรษณีย ์จ่าหนา้ซอง และส่งมาท่ี 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

   332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ 10700 

3. เง่ือนไขและการพจิารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

3.1 ขอ้มูลท่ีไดรั้บ จะถือเป็นความลบั และไม่มีการเปิดเผยช่ือผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน

ต่อสาธารณชน หากไม่ไดรั้บความยนิยอม 

3.2 รายละเอียดของเบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน ตอ้งเป็นความจริง มีความชดัเจน หรือพอท่ีจะ

น าสืบหาขอ้เทจ็จริงเพื่อด าเนินการต่อไปได ้

3.3 ระยะเวลาตอบกลบัผูร้้องเรียนไม่ควรเกิน 3 วนั หลงัจากไดรั้บขอ้ร้องเรียน 

3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการร้องเรียน ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเร่ือง ความเพียงพอของ

เอกสาร หลกัฐานท่ีไดรั้บจากผูร้้องเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐาน และค าช้ีแจงของผูถู้ก

ร้องเรียน แต่ไม่เกิน 30 วนัท าการ 

mailto:whistleblower@muangthaicap.com


 
42 คูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

3.5 ผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน จะไดรั้บความคุม้ครองสิทธิไม่วา่จะเป็นพนกังาน หรือ

บุคคลภายนอก 

3.6 ผูรั้บขอ้ร้องเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ตอ้งเก็บ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และ

ความเสียหายของผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง หรือ

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

4.1 บริษทัฯจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนเป็น

ความลบั 

4.2 บริษทัฯจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของ

ผูร้ายงานแหล่งท่ีมาของขอ้มูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บความเสียหาย จะไดรั้บการ

บรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

4.3 บริษทัฯจะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสผูร้้องเรียน ไม่วา่จะโดยการ

เปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน สั่งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการ

ปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อ

ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

4.4 กรณีผูท่ี้ร้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้อง

ขอให้บริษัทฯก าหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมได้ หรือบริษัทฯอาจก าหนด

มาตรการคุม้ครองโดยผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่

ตอ้งร้องขอก็ได ้หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือ

ความไม่ปลอดภยั 
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จรรยาบรรณธุรกจิ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่บริหารงานและด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ชุมชน และสังคมรอบดา้น เพื่อสร้างความย ัง่ยนืในการด าเนินธุรกิจ และ
สามารถบริหารกิจการใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งมัง่คงและเป็นท่ียอมรับในสังคม   รวมทั้ง สามารถสร้างผลตอบแทน
ให้กบัผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการด าเนินธุรกิจท่ีมีต่อผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้นโยบายในการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 8 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

 
1. นโยบายความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

- บริษทัฯ ได้เน้นย  ้าให้พนกังานปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตรงไปตรงมา อยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมายและระเบียบของบริษทัฯ โดยยืดถือจรรยาบรรณน้ี ในการกระท าในทุกกิจกรรม การ
ตดัสินใจ และการท าธุรกรรมต่างๆ เราจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยเ์ป็นท่ีตั้ง  และด าเนินการใดๆ ดว้ย
ความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 

- บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ผลตอบแทนท่ีเติบโตอย่างย ัง่ยืนแก่ผูถื้อหุ้น  
และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น  เพียงพอ  ทนัเวลา  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  และระมัดระวงัไม่ให้ผูถื้อหุ้นเกิดความส าคัญผิด หรือสับสนในข้อมูล
สารสนเทศ  รวมถึงการแจง้ข่าวสาร และความคืบหนา้ในการด าเนินธุรกิจผา่นส่ือต่างๆ  เช่น  หนงัสือพิมพ ์, 
เวปไซตบ์ริษทั  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั   และห้ามผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย ท าการ
ซ้ือ/ขายหุน้ก่อนก าหนด 

 
2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

- บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายโดยมีการแจ้งเง่ือนไขให้
รับทราบอยา่งชดัเจน และเง่ือนไขดงักล่าวเป็นเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่ในการใหก้าร
บริการลูกคา้ และให้ค  าแนะน าช่วยเหลือแก่ลูกคา้ดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและแนะน า
วธีิแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ โดยไม่เปิดเผยความลบัของลูกคา้ 

- บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบติัตาม
เง่ือนไขทางการคา้ และ/หรือขอ้ตกลงตามสัญญาท่ีท าร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด เพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 

- บริษทัฯปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการโจมตี ให้ร้าย
หรือท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งขนั รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพนัธ์ ก็จะด าเนินการภายใตก้ารแข่งขนัท่ีดี ไม่
มีการติดป้ายท าลายคู่แข่ง 
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- การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะตอ้งบริหารงานเพื่อใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 

ภายใตก้ารด าเนินงานดว้ยความรอบคอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

- ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย

สินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง 
 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
- บริษทัฯ ให้ความส าคญัและเคารพสิทธิมนุษยชน และไม่กระท าการใดท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะมี
ความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ ศาสนา เพศ หรือดา้นสภาพร่างกาย 

- บริษทัฯ มีวฒันธรรมองค์กรท่ีให้พนกังานทุกคนยึดถือปฏิบติัเป็นแนวทางในการท างานเพื่อให้
พนักงานมีความเป็นอยู่ร่วมกนัภายใตส้ภาพแวดล้อมการท างานท่ีมีความสุขและยอมรับซ่ึงกนัและกนั การ
ปฏิบติัต่อพนกังาน บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัพนกังานทุกๆ คน และทุกระดบั 

- ส่งเสริมและปฏิบติัตามสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา  ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  สิทธิทางศีลธรรม
อย่างเคร่งครัด รวมถึงส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร  พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขนัและการใหบ้ริการท่ีดีแก่ลูกคา้  และใชสิ้นคา้และบริการท่ี
มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง  ไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การท่ีบริษทัฯ สามารถขยายธุรกิจมาอยา่งต่อเน่ือง และมีความมัน่คงมากว่า 

23 ปีไดน้ั้น เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของพนกังานทุกคน ทุกระดบั ซ่ึงมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการ

ปฏิบติังานเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัพนักงาน 

และไดถื้อปฏิบติัต่อพนกังานทุกรายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ดงัน้ี 

- บริษทัฯ ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน และสามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดย
ค านึงถึงคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในการท างาน อีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและจดัสวสัดิการให้พนกังาน
อยา่งเหมาะสม 

- บริษทัฯ มีการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ทุกต าแหน่งและทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง  เน้นการจดั
ฝึกอบรมและสัมมนาอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้และช่ือเสียงมาอบรมเพื่อให้
พนกังานไดเ้กิดการเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพและทกัษะของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง  
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- บริษทัจดัใหมี้การอบรมภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร ตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของ

การอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบัพนกังานและผูบ้ริหาร  โดยก าหนดนโยบายดา้นการพฒันาบุคลากรและ

แนวปฏิบติั และเปิดเผยตวัเลขจ านวนชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนกังานต่อปี  ดงัน้ี 

ระดับพนักงาน 
จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรม

เฉลีย่ทั้งหมด/คน* 
เป้าหมายของหลกัสูตร 

ผู้บริหารและ

ผู้จัดการ 

22 มุ่งเน้นให้ผูบ้ริหารฯมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ แนวคิด 

และเทคนิคในการเป็นผูน้ า และการโคช้ช่ิงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมี

ความแตกต่างกนั การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

หัวหน้างาน 22 มุ่งเน้นให้ทราบแนวทางในการพฒันาความสามารถดา้นภาวะ

ผูน้ าของตนเอง เช่นความสามารถดา้นการส่ือสาร การจูงใจ การ

สอนงาน การก าหนดเป้าหมายในการท างาน และการท างาน

เป็นทีม 

พนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

16 มุ่งเน้นเทคนิคการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง การให้บริการท่ีเป็นเลิศ

ต่อลูกคา้ วฒันธรรมองค์กรท่ีใช้เป็นกรอบในการท างาน และ

การใหค้วามเคารพหวัหนา้งาน 

*เฉพาะการฝึกอบรมมาตรฐานของบริษทั ไม่รวมการฝึกอบรมสายงานเฉพาะ 

- บริษทัฯ มีระบบการประเมินความดีความชอบท่ีเป็นธรรม โดยเปิดเผยเกณฑ์การประเมินให้
พนกังานทุกระดบัไดรั้บทราบ  

- บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมพนกังานแต่ละระดบัให้มีความเจริญกา้วหนา้และสามารถเติบโตไป
ในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

- บริษทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัไดมี้ส่วนร่วมในการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม อนัจะน ามาซ่ึงประโยชน์ในการแกปั้ญหาร่วมกนั 
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5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
- เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัท่ี

จะท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จกา้วหนา้และย ัง่ยนืตลอดไป บริษทัฯจึงไดมี้การก าหนดเร่ืองการบริการเป็น
พนัธะกิจขอ้ท่ี 5 ว่า “บริษัทฯจะให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด” อนัสอดคลอ้ง
กบัสโลแกนของบริษทัฯ คือ “บริการใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ” เพื่อให้พนกังานทุกคนปฏิบติักบัลูกคา้ดงั
พนัธะกิจและสโลแกนท่ีไดก้ าหนดไว ้

- ในการน าเสนอเง่ือนไขการอนุมติัสินเช่ือ บริษทัฯ จะมีการน าเสนอเง่ือนไข และ/หรือสิทธิ
ประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บอยา่งโปร่งใสและชดัเจน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบัลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ร้องเรียนเร่ืองการบริการของพนักงานได้โดยตรงถึงฝ่าย
ร้องเรียนส านักงานใหญ่ ทางโทรศพัท์หมายเลข 02-4838888 หรือร้องเรียนผ่านทางจดหมายในรูปของ
แบบสอบถามท่ีส านกังานใหญ่ส่งถึงลูกคา้  

- บริษทัฯ จดัใหมี้นโยบายการแจง้เบาะแส  การติดตาม  และการคุม้ครองสิทธิผูแ้จง้เบาะแส 
- กรณีลูกคา้ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินอนัเกิดจากภยัธรรมชาติท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวม 

เช่น  ภยัน ้ าท่วม  ความล่าช้าในการจ่ายเงินค่าขายขา้วให้กบัชาวนา ฯลฯ  บริษทัฯ จะมีมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกคา้ตามความเหมาะสม 
 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
ถึงแมว้่าการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้มก็ตาม แต่

บริษทัฯ ก็มีความตระหนกัและปลูกจิตส านึกให้พนกังานให้ความส าคญัและช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเร่ิมจากส่ิงแวดล้อมภายในบริษทัฯ   ก าหนดให้มีการท ากิจกรรม 5 ส. เป็นประจ าทุกปี อีกทั้ งมีการ
ควบคุมการใช้อุปกรณ์ส านักงานภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ  รณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้า  น ้ าประปาอย่าง
ประหยดั และลดการใช้อุปกรณ์ท่ีมีผลก่อให้เกิดมลภาวะ  ลดปริมาณการใชก้ระดาษ  โดยการน ากระดาษท่ี
ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่  รวมถึงมีการจดัเก็บเอกสารในรูปแบบส่ือทางอีเล็กทรอนิกส์มากข้ึน   

 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ ไดมี้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการร่วมพฒันาชุมชนเพื่อยึดมัน่ในประเพณี
ทอ้งถ่ินท่ีบริษทัฯ ตั้งอยูแ่ละด าเนินกิจกรรมร่วมกบัชุมชนอยา่งสม ่าเสมอทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น 

- ด้านศาสนา บริษัทฯ ได้จดัให้มีการทอดกฐินสามัคคีเป็นประจ าทุกปีๆ  โดยบริษัทฯ เป็น
เจา้ภาพ ซ่ึงมีการรวบรวมจตุปัจจยัเพื่อถวายวดั  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัจนเป็นประเพณีสืบเน่ืองกนัมาเป็น
เวลากว่า 29 ปีจนถึงปัจจุบัน โดยหมุนเวียนกันไปตามเขตพื้นท่ีบริษัทฯ ตั้ งอยู่ เพื่อเป็นการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาและเป็นการสร้างความสามคัคีใหก้บัคนในชุมชนนั้น 
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- ด้านการศึกษา บริษทัฯ ได้มีการบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเงินสนับสนุนทาง
การศึกษาใหก้บัโรงเรียนท่ีอยูใ่นชุมชนเดียวกบัวดั  ตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมโครงการจดัสร้าง
อาคารศูนยเ์ด็กเล็ก ภายใตช่ื้อ  “โครงการบ้านใหม่ของหนู”  โดยสร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็กเป็นประจ าทุกปีอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงจะหมุนเวยีนไปตามเขตพื้นท่ีของสาขา  โครงการดงักล่าวเร่ิมตั้งแต่ปี  2555  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ปี 2555 สร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็กหลงัแรกท่ี อบต. คีรีราษฎร์  อ.พบพระ จ. ตาก   
  ปี 2556  สร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็กหลงัท่ี 2  ท่ี  อบต. นาแขม  อ.เมือง  จ. เลย    
  ปี  2557  สร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก หลงัท่ี  3  ท่ี อบต.ป่ากลาง  อ.ปัว  จ.น่าน   

  ปี 2558   สร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก หลงัท่ี 4  ใหก้บัโรงเรียนบา้นมะขามเอน    และหลงัท่ี 5   
   ใหก้บัโรงเรียนวดัรางเสน่ห์นครจนัทร์   ท่ี อบต.ท่าเคย  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  
  ปี  2559  สร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก หลงัท่ี 6  ใหก้บัศูนยเ์ด็กเล็ก “บา้นปฏิรูปท่ีดิน  
    ต าบลไทยสามคัคี”   และหลงัท่ี 7 ใหก้บั “โรงเรียนบา้นซบัไทรทอง  
    ต าบลวงัน ้าเขียว”  อ.วงัน ้าเขียว  จ.นครราชสีมา  

  ปี 2560  สร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก หลงัท่ี 8  ใหก้บัโรงเรียนบา้นดงนอ้ย ต.นิยมชยั  
   อ.สระโบสถ ์จ.ลพบุรี  และหลงัท่ี 9  ใหก้บัโรงเรียนบา้นคลองสมุย ต.โป่งน ้าร้อน   
   อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  

  ปี  2561 สร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก หลงัท่ี 10  ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นกองวะ  ต.โป่งทุ่ง   
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ , หลงัท่ี  11 มอบใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล 
ศรีบรรพต   ต.เขายา่  อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง  และหลงัท่ี 12 มอบใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นหนองผกัแวน่  ต.ทพัราช  อ.ตาพระยา  จ.สระแกว้ 

ปี 2562 สร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก หลงัท่ี 13  ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นแถว 
วทิยาคาร  จ.พระนครศรีอยธุยา , หลงัท่ี  14  มอบใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
บา้นหนองหวา้ จ.ขอนแก่น ,หลงัท่ี 15 มอบใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองกุง   
จ.สุรินทร์  และหลงัท่ี  16  มอบใหศู้นยพ์ฒันาเด็กต าบลบางงอน  จ.สุราษฏร์ธานี 

ปี  2563 สร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก หลงัที ่ 17  ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นยอดห้วยแกว้  
ต.แม่เลย ์ อ.แม่วงก ์ จ.นครสวรรค,์ หลงัที ่18  มอบใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบ่อ
ดอกซอ้น  ต.พระซอง   อ.นาแก   จ.นครพนม,  หลังที ่19   มอบใหศู้นยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นไร่ป้า  ต.ห้วยเขยง่   อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  และหลงัที ่ 20 มอบใหศู้นย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นพุนอ้ย  ต.สามร้อยยอด  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
 

- ด้านสังคม ในเดือนมิถุนายนของทุกปี บริษทัฯ ไดมี้การเชิญชวนพนักงานของบริษทัร่วมกนั
บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด  ทั้ งน้ี  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบเน่ืองกันมาเป็นเวลากว่า 29 ปี 
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รวมถึงการให้การสนับสนุนงานประเพณีทอ้งถ่ิน เช่น ประเพณีการแข่งขนัเรือยาว , ประเพณีการไหวเ้จา้ 
ประเพณีการแห่สิงโต  เป็นตน้   
 อีกทั้งบริษทัฯ มีนโยบายห้ามพนกังานทุกระดบัขอ้งเก่ียวกบัยาเสพติดทุกชนิดทั้งในฐานะผูค้า้
หรือผูเ้สพ  โดยมีการตรวจสารเสพติดจากพนกังานปีละ 1 คร้ัง ภายใตโ้ครงการ “บริษัทสีขาว”   

 
8. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไดมี้การก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ี

เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯ 

ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Action Coalition) เพื่อการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย หอการค้าไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  และสมาคมธนาคารไทย  และยื่นต่อสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of  Directors : IOD) ซ่ึงบริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ

เขา้ร่วมกระบวนการรับรอง โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

(Private Sector Collective Action Coalition Council) โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบาย

ดงักล่าวใหแ้ก่ กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายโดยทัว่กนั โดยส่ือสารไปยงั

พนกังานทุกคนผ่านวารสารภายใน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการ

บรรจุหวัขอ้ดงักล่าวลงในการอบรมพนกังานใหม่ เพื่อใหต้ะหนกัถึงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

โดยบริษทัฯหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ไม่ใหเ้รียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับ

การคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออ้มทั้งท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ 

หรือหน่วยงานเอกชน คู่ค้า ท่ีบริษัทได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง 

ครอบครัว เพื่อนและ คนรู้จกัหรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งของบริษทัและใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ีอยา่ง

สม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย ทั้งน้ี หากมีการฝ่าฝืนกระท าการใดๆ 

อนัเป็นการ สนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตาม

ระเบียบของบริษทั 

 



 
49 คูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

แนวปฏิบัติ 

1. นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา

คดัเลือกบุคลากรเขา้ท างาน  การประเมินผลการปฏิบติังาน และการเล่ือนต าแหน่ง  โดยก าหนดให้

ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความ

รับผดิชอบและควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งหลีกเล่ียงการให้หรือรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่คา้ 

หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  ยกเวน้ แต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ หรือ

เทศกาลหรือประเพณีนิยม 

3. บริษัทจดัให้มีการบริหารความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่น  โดยมีการประเมินความเส่ียง  จดัล าดับ

ความส าคญั  และก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่ง

ต่อเน่ือง 

4. ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้าท่ีภาครัฐ บุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน โดย

ทางตรงหรือทางออ้ม 

5. ห้ามรับหรือให้สินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงานของบริษัทฯ การติดต่องานกับ

ภาครัฐจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

โดยเคร่งครัด 

6. ไม่พึงกระท าการให้และรับของขวญัซ่ึงมีมูลค่าเกินกว่าปกติท่ีวิญญูชนพึงให้ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา

และผูใ้ตบ้งัคบั บญัชา  ไม่วา่โอกาสใดๆ ก็ตาม 

7. พนกังานท่ีกระท าการทุจริต จะมีการถูกลงโทษทุกกรณี  โดยไม่พิจารณาว่าจ านวนเงินท่ีกระท าการ

ทุจริตมากน้อยเพียงใด และไม่วา่พนกังานท่ีกระท าการทุจริตจะมีต าแหน่งหนา้ท่ีใดจะมีการพิจารณา

และลงโทษโดยเท่าเทียมกนั โทษ คือ ไล่ออก 

8. บริษทัฯ ไดป้ลูกฝังและย  ้าให้พนกังานทุกคนในองค์กรตอ้งมีความตระหนัก  ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย

ความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าท่ีของตนเอง หรือเอ้ือประโยชน์ใดๆ 

ให้กบัคนอ่ืน รวมถึงไดใ้ห้พนกังานไดรั้บทราบบทลงโทษ อีกทั้งผลกระทบความเดือดร้อนและความ

เสียหายท่ีจะไดรั้บจากการกระท าการทุจริต 
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9. พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีช่วยกนัสอดส่องดูแล หากพบวา่มีเหตุการณ์ทุจริตเกิดข้ึนภายในหน่วยงาน ให้

รายงานต่อบริษทัฯทนัที โดยรายงานผ่านผูบ้งัคบับญัชาหรือผ่านช่องทางอ่ืนท่ีบริษทัฯก าหนด หรือ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

10. กรรมการและผูบ้ริหารทุกระดบัของบริษทั จะตอ้งแสดงความซ่ือสัตย ์และเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน การ

ปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดให้ฝ่ายกิจการสาขา ผูจ้ดัการ ส่วน

งานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเขา้ใจและส่งเสริมให้พนกังานทุก

ระดบัยึดถือนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั ต่อเน่ืองและเสริมสร้างให้เป็นส่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมองคก์ร  

11. เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกบัการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ทุกระดบัตอ้งปฏิบติัด้วยความ

ระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- การเล้ียงรับรอง ของก านัล และค่าใช้จ่าย การให้มอบ หรือรับของก านัล การเล้ียงรับรอง ให้

เป็นไปตามท่ีก าหนดในจรรยาบรรณของบริษทั 

- เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตอ้ง

เป็นไปอยา่งโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุน

ไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

- การช่วยเหลือทางการเมือง บริษัทมีนโยบายไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่ม

การเมือง หรือนกัการเมือง ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  

- การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนบัสนุน  

โดยบริษทัก าหนดใหท้ าการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และเงินสนบัสนุนดงัน้ี  

1. เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย  และไม่ขดัต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการ

กระท า การใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม  

2. การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล   การสาธารณประโยชน์หรือเงินสนับสนุนนั้น

ไม่ได ้ถูกน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน  

3. ให้ป ฏิบัติตามขั้ นตอนการสอบทานและอนุมัติการบ ริจาคเพื่ อการกุศล   การ

สาธารณประโยชน์ หรือเงินสนบัสนุนตามระเบียบของบริษทั  
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4. ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยท่ีอาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอค าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย 

อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  หรือในเร่ืองท่ีมีความส าคญัประการอ่ืนให้เป็นดุลยพินิจของ

ฝ่ายจดัการ 

 

- ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้งกบัภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนิน

ธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงานของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รวมถึงการติดต่อ

งานกบัภาครัฐ จะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การติดตาม 

  บริษทัฯก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ี
จะตอ้งรับทราบ และปฏิบติัตามนโยบายในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตอยา่งเคร่งครัด อีกทั้ง  ผูบ้ริหารจะตอ้ง
ดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัในการส่งเสริมให้พนักงานภายใตก้ารบงัคบับญัชามีความรู้ความ
เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด  และบริษทัจะไม่
ด าเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมายหรือขดัต่อหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   หากกรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือ
พนกังานกระท าผิด จะตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั  และหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว้า่เป็นการกระท าผิดกหมาย 
บริษทัจะส่งเร่ืองให้กบัเจา้หน้าท่ีต ารวจด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เป็นผูป้ระเมินความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ทัว่ทั้งองคก์รเป็นประจ าทุกปี 
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จรรยาบรรณพนักงาน 

จรรยาบรรณพนักงานท่ีได้จดัท าเป็นคู่มือไวน้ี้ เป็นมาตรฐานเบ้ืองต้นส าหรับพนักงาน ในการ

ประพฤติตนอยา่งมีจรรยาบรรณ ตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี ดงัน้ี 

1. จรรยาบรรณพนักงานต่อบริษัท 

- หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั ไม่วา่จะเกิดจากการติดต่อกบั

ผูเ้ก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษทั เช่น ลูกคา้ , คู่แข่ง  หรือการใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็น

กรรมการ หรือพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตวั  หรือการท างานอ่ืนนอกเหนือจากการท างาน

ของบริษทั  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่องานในหนา้ท่ี 

- มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงั  ความรู้ความสามารถของตน โดยค านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของบริษทั ไม่ใชโ้อกาสหรือใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีการงานแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง  

- มีทศันคติท่ีดี  รักษาช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ขององคก์ร  โดยด ารงไวซ่ึ้งช่ือเสียงอนัดีงามของบริษทั  

ไม่ใหร้้ายหรือใหข้อ้มูลข่าวสารอนัจะก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่บริษทั  และท าความเขา้ใจกบั

บุคคลภายนอก  เพื่อรักษาไวซ่ึ้งภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตรงไปตรงมา  ไม่เรียก/รับ หรือยนิยอมท่ีจะรับเงิน  ส่ิงของ 

หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั โดยเฉพาะการจดัซ้ือจดัจา้ง จะตอ้ง

ด าเนินการภายใตค้วามโปร่งใส สามารถตรวจสอบราคาเปรียบเทียบจากธุรกิจเดียวกนัท่ีประกวด

ราคามา 

- พนกังานทุกคนตอ้งร่วมสร้าง และรักษาบรรยากาศในการท างานท่ีดี สร้างความเป็นน ้าหน่ึงใจ

เดียวกนัในหมู่พนกังานพึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัจะกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ

บริษทั  หรือเป็นปัญหาแก่บริษทัในภายหลงั 

- พนกังานตอ้งเอาใจใส่อยา่งจริงจงั และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และการพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 

- พนกังานหา้มรับของขวญัใดๆตามประเพณีนิยม ยกเวน้ การไดรั้บในนามบริษทัและเป็นส่วนรวม 

- หา้มมิให้พนกังานเรียก  หรือรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเอง หรือผูอ่ื้นท่ีส่อไปในทาง

จูงใจใหป้ฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้ 
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- พนกังานมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัมิใหเ้ส่ือมเสีย  สูญหาย และใช้

ทรัพยสิ์นอยา่งมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งเต็มท่ี  และไม่น าทรัพยสิ์นของบริษทั

ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น 

ทรัพยสิ์นดงักล่าว หมายถึง ทรัพยสิ์นทั้งท่ีมีตวัตน และไม่มีตวัตน  ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็น

ความลับท่ีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ, ประมาณทางการเงิน , ข้อมูลด้าน

ทรัพยากรบุคคล  และขอ้มูลดา้นลูกหน้ี 

2. จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร 

- ใหค้วามเคารพ  สุภาพ  อ่อนนอ้ม  มีสัมมาคารวะต่อผูบ้งัคบับญัชา  ปฏิบติัตามค าสั่งท่ีชอบดว้ย

กฎหมาย  

- ไม่รายงานเทจ็หรือเสนอความคิดเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา  ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผูบ้ริหาร

โดยปราศจากมูลความจริง 

- งดเวน้การใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3. จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน 

- ใหค้วามรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผูร่้วมงาน  หรือใหค้  าปรึกษาแนะน าผูร่้วมงาน  

เพื่อการพฒันาองคก์รท่ีดี 

- รักษาและเสริมสร้างความสามคัคี รวมทั้งเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีบริษทัจดัข้ึน เพื่อสาน

ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 

- ปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความสุภาพ  ใหค้วามเคารพ และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

- ไม่น าผลงานของเพื่อนพนกังานมาแอบอา้งเป็นผลงานของตนเอง 

4. จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง 

- มีทศันคติท่ีดี มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนกังาน และรักษาช่ือเสียงของตนและเกียรติของ

พนกังาน 

- ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี   

- พฒันาตนเองใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยูเ่สมอ 

- พึงละเวน้จากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง และเกียรติศกัด์ิ

ของตนเองและบริษทั 
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- พึงศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างตนเองใหเ้ป็นผูมี้ความสามารถในการปฏิบติังาน

ในระดบัมืออาชีพ  โดยปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูเ่สมอ พร้อมกบัด ารงตน

ใหมี้คุณธรรมท่ีดีงาม  คือ เป็นทั้งคนเก่งและคนดีขององคก์ร 
 

5. จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้า 

- ความส าเร็จของบริษทัตั้งอยูบ่นรากฐานความพึงพอใจของลูกคา้ พนกังานทุกคนตอ้งสร้างความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ โดยยดึหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต การรักษาจริยธรรม และตระหนกัดีวา่ลูกคา้แต่
ละคนมีความตอ้งการและความคาดหวงัแตกต่างกนั โดยพนกังานตอ้งสนองความตอ้งการของลูกคา้
ท่ีหลากหลาย รวมถึงการใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้เก่ียวกบัระยะเวลา เง่ือนไขการจดัสัญญาแก่ลูกคา้ 
โดยน าเสนอขอ้มูลในการจดัสัญญาอยา่งชดัเจน ตามความเป็นจริง และโปร่งใส  ยติุธรรม 

- การปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้  กรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบติัได ้ 

พนกังานตอ้งรีบเจรจากบัลูกคา้เป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิด

ความเสียหาย 

- ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว เตม็ใจใหบ้ริการ ภายใตส้โลแกนท่ีวา่ “การ

บริการใกล้ชิด  ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ” 

- กรณีการติดตามลูกคา้ท่ีคา้งช าระ  พนกังานจะติดตามภายใตเ้ง่ือนไข พรบ.การทวงถามหน้ี อยา่ง

เคร่งครัด 

- พนกังานตอ้งไม่เรียก , ไม่รับ  หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ 

 

6. จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง 

- พนกังานตอ้งประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี  โดยไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง

ด้วยการกล่าวหาในทางว่าร้ายให้บริษัทคู่แข่งเสียหาย รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ก็จะ

ด าเนินการภายใตก้ารแข่งขนัท่ีดี ไม่มีการติดป้ายท าลายคู่แข่ง 

- พนกังานตอ้งไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเช่น 

การจ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง 
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จรรยาบรรณผู้บริหาร 

ขอ้ก าหนดส าหรับผูบ้ริหาร บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มุ่งหวงัให้ผูบ้ริหาร แสดง
ถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรฐานดา้น
จริยธรรมท่ีสูงท่ีสุด ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต  ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สีย  จึงก าหนดจรรยาบรรณ  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

1. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อบริษัท 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  และไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีในการบริหารจดัการอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถดว้ยความระมดัระวงั  ภายใต้

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- จดัใหมี้ระบบการควบคุม  และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ บริษทัได้

ปฏิบติัตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 

และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ 

- ฝ่ายจดัการของบริษทัมีความรับผดิชอบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น 

และทนัต่อเวลา  ทั้งงบรายไตรมาส, งบประจ าปี   ซ่ึงจดัท าตามมาตรฐานบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ 

2. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น 

- จดัท ารายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษทั และขอ้มูลท่ีส าคญัอ่ืนๆ ต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่า

เทียมกนั   สม ่าเสมอ  และครบถว้นตามความเป็นจริง 

3. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน 

- ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงได้
กบับริษทัท่ีประกอบธุรกิจเดียวกนั ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยค านึงถึง
คุณภาพชีวติและความปลอดภยัในการท างาน อีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและจดัสวสัดิการใหพ้นกังาน
อยา่งเหมาะสม 

- มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับค่าตอบแทน  การเติบโตในสายอาชีพ  
สวสัดิการต่างๆ ท่ีพนกังานทุกคนไดรั้บ โดยมีแจง้ประกาศไวใ้นเวปภายในของบริษทั หัวขอ้ ของ
ฝ่ายบุคคล ซ่ึงพนกังานสามารถเขา้ไปอ่าน และศึกษาได ้
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- มีการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ทุกต าแหน่งและทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง  เนน้การจดัฝึกอบรมและ
สัมมนาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้และช่ือเสียงมาอบรมเพื่อให้
พนกังานไดเ้กิดการเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพและทกัษะของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อเพิ่มความรู้และ
ทกัษะในการท างานท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน  ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อม
ขององคก์รในการสร้างผูบ้ริหารข้ึนทดแทนต าแหน่งท่ีส าคญั 

- การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท าดว้ยความสุจริตใจ  
และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้  ความสามารถของพนกังานนั้นๆ 

- มีระบบการประเมินความดีความชอบท่ีเป็นธรรม โดยเปิดเผยเกณฑ์การประเมินให้พนักงานทุก
ระดบัไดรั้บทราบ   และส่งเสริมพนกังานแต่ละระดบัให้มีความเจริญกา้วหนา้และสามารถเติบโตไป
ในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

- เนน้ย  ้าใหพ้นกังานเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท ซ่ึงพนกังานสามารถปฏิบติัไดเ้พื่อส่งเสริม

ใหเ้กิดพฤติกรรม ท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

- ผูบ้งัคบับญัชา พึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน  และพนกังานไม่พึงกระท าการใดๆ 

อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 

- งดเวน้การใหข้องขวญัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้า 

- น าเสนอเง่ือนไขการอนุมติัสินเช่ือ และ/หรือสิทธิประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ อยา่งโปร่งใสและ
ชดัเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 

- กรณีลูกคา้ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินอนัเกิดจากภยัธรรมชาติท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวม บริษทั
ฯ จะมีมาตรการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ตามความเหมาะสม 

- เปิดโอกาสให้ลูกคา้ไดร้้องเรียนเร่ืองการบริการของพนกังานไดโ้ดยตรงถึงฝ่ายร้องเรียนส านกังาน
ใหญ่ ทางโทรศพัทห์มายเลข 02-880-1033 หรือร้องเรียนผา่นทางจดหมายในรูปของแบบสอบถามท่ี
ส านกังานใหญ่ส่งถึงลูกคา้  

5. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่แข่ง 

- ปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการโจมตี ให้ร้ายหรือท าลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่ง รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพนัธ์ ก็จะด าเนินการภายใตก้ารแข่งขนัท่ีดี ไม่มีการ
ติดป้ายท าลายคู่แข่ง รวมถึงไม่มีการล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 

- การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะตอ้งบริหารงานเพื่อใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง ภายใตก้าร

ด าเนินงานดว้ยความรอบคอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

- ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย

สินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง 
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จรรยาบรรณคณะกรรมการ 

 ขอ้ก าหนดส าหรับคณะกรรมการบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติั
ตามมาตรฐานดา้น  จริยธรรมท่ีสูงท่ีสุดเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ภายใตห้ลกัการ 
ดงัน้ี 

1. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อบริษัท 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และไม่ด าเนิน 

การใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ต่อผลประโยชน์ของบริษทั   

- น าความรู้ และทกัษะการบริหารมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

- กรรมการจะยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ  

ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   รวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ตอ้งแจง้ต่อ

คณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทั อยา่งนอ้ย 1 

วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

- การซ้ือ-ขายหุน้ของบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการทุกท่าน รวมถึงบุคคลใกลชิ้ด (คู่สมรสและ

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)  งดการซ้ือ ขาย หรือ โอนหุ้นบริษทัฯ  ในช่วงก่อนการเปิดเผยงบ

การเงิน   กรณีงบการเงินไดแ้จง้ประกาศต่อสาธารณชนแลว้ หากมีการซ้ือ-ขาย ก็ตอ้งแจง้ให้

เลขานุการทราบ เพื่อจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ (59-2) ต่อ กลต.

ภายในเวลาท่ีก าหนดต่อไป  และมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯทราบทุกไตรมาส 

- รายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนไดเ้สีย ของกรรมการและผูบ้ริหาร เพื่อป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหาร  จะตอ้งรายงานต่อประธานกรรมการ และ

บรรจุเป็นวาระเพื่อแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทราบทุกไตรมาส 
 

2. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น 

- มุ่งมัน่ท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  เพียงพอ  ทนัเวลา  เพื่อใหส้ามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั  และระมดัระวงัไม่ใหผู้ถื้อหุน้เกิดความส าคญัผดิ หรือสับสนใน

ขอ้มูลสารสนเทศ 
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- รักษาสิทธิของผูถื้อหุน้  และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  โดยไม่ค  านึงถึงเพศ  

อาย ุ เช้ือชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  ความเช่ือ หรือความคิดเห็นทางการเมือง  และแมผู้ถื้อหุน้จะไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยเหตุไม่สะดวกประการใด  ผูถื้อหุน้ยอ่มมีสิทธิมอบฉนัทะใหบุ้คคล

อ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลภายในใดๆ ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผย

แก่สาธารณะ 

3. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน 

- ก าหนดนโยบายในเร่ืองสวสัดิภาพ  ค่าตอบแทน  และสวสัดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน 

- ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ  หลีกเล่ียงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม    และรับฟัง

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนกังาน 

- ส่งเสริมการพฒันาความรู้  ความสามารถของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  

- ติดตามใหบ้ริษทัด าเนินการในเร่ืองจรรยาบรรณ  และบทบาทซ่ึงพนกังานสามารถปฏิบติัได ้ 

เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

4. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้า 

- สนบัสนุน และส่งเสริมใหบ้ริษทัสร้างนวตักรรมใหม่  เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

- คอยก ากบัให้บริษทัจดัระบบให้ลูกคา้ สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ  และให้ลูกคา้ไดรั้บ

การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

 

************************** 
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏบิัติ 

ขา้พเจา้ไดรั้บทราบ และอ่านหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

รวมถึงจรรยาบรรณของพนกังาน  ผูบ้ริหาร และกรรมการของ บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) แลว้  

ขา้พเจา้เขา้ใจ  รับทราบและนอ้มรับเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงานอยา่งเคร่งครัด 

 

 

   ลงช่ือ______________________ 

   ( __________________________ ) 

รหสัพนกังาน__________________ 

       วนัท่ี _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 
60 คูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

                           ( ส าเนา ) 

 

ใบลงนามรับทราบและถือปฏบิัติ 

ขา้พเจา้ไดรั้บทราบ และอ่านหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจรวมถึงจรรยาบรรณของพนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการของ บริษทั เมืองไทย 

ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) แลว้ ขา้พเจา้เขา้ใจ รับทราบและนอ้มรับเป็นหลกัปฏิบติัในการ

ด าเนินงานอยา่งเคร่งครัด 

 

 

   ลงช่ือ______________________ 

   ( __________________________ ) 

รหสัพนกังาน__________________ 

       วนัท่ี _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ( ตน้ฉบบั : น าส่ง ฝ่ายบุคคล ) 


