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นโยบายและแนวปฏิบตัิการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

   คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance)  เป็นการแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ช่วย
สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  ผู้มีส่วนได้เสีย  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  อันจะ
น าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทจึงก าหนดนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและ
รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นในหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี เป็นแนวทางด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่น และ ศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตร จนเป็น
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 

2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคัญร่วมกับผู้บริหารในการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย 
และแผนงานที่ส าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแนวทางการ
บริหารจัดการ และการด าเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า
ระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ 

3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้น าในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม พร้อมกับดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการ
กระท าใด ๆ ที่มีความขัดแข้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

5. คณะกรรมการบริษัท ต้องด าเนินการให้มีระบบที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความส าคัญ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน 

6. การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูและกิจการของบริษัท ถือเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการประเมินผล
การบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 

   ทั้งนี้  กรอบการปฏิบัติงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการข้างต้น  ปรากฏอยู่ในคู่มือการก ากับ
ดูแลกิจการ  ซึ่งประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

1. ข้อแนะน าเกี่ยวกับคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1.1 ให้คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน  ท าความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และเรียนรู้เนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 
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1.2 ให้คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน  ทบทวนความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของ
คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการอย่างสม่ าเสมอ  

1.3 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

1.4 ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
1.5 หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม  ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา 
1.6 บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล  กิจการที่ดีอย่าง

เคร่งครัด 
 

2. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

  บริษัทฯก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุก
คนที่จะต้องรับทราบ  และปฏิบัติตามนโยบายและข้อก าหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท  อีกทั้ง  ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องส าคัญในการส่งเสริมให้
พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด 
  บริษัทจะไม่ด าเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  หาก
กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือพนักงานกระท าผิดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ก าหนดไว้จะได้รับโทษ
ทางวินัย และหากมีการกระท าที่เชื่อได้ว่าท าผิดกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของภาครัฐ 
บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการต่อไป 
     หากพนักงานทุกระดับของบริษัท  ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  ให้ตั้งค าถามเก่ียวกับการกระท านั้นกับ
ตนเอง ดังนี้ 

2.1 การกระท านั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม ่
2.2 การกระท านั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯอย่างร้ายแรงหรือไม่ 
2.3 การกระท านั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหรือไม่ 
  พนักงานทุกระดับสามารถแจ้งข้อร้องเรียน  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ  ตลอดจนเบาะแสการ

ท าผิดกฎหมาย และ/หรือ จรรยาบรรณตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทาง
สื่อสารของบริษัทฯได้ 
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แนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

หมวดที่  1  :  สิทธิของผู้ถือหุ้น  

หลักการ  
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าที่ แทน

ตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของบริษัทฯจึงได้ก าหนดแนวทางการ 
ด าเนินงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ได้แก่ สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นโดยได้เผยแพร่
ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ในฐานะเจ้าของกิจการซึ่งสะท้อนถึงการเคารพในสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 

1.  สิทธใินการซื้อขายหรือการโอนหุ้น  
2.  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
3.  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล  
4.  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
5.  สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
6.  สิทธิในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
7.  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
8. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยส าคัญของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

เพียงพอ และทันเวลา ตรวจสอบได้โดยเท่าเทียมกัน และให้ข้อมูลที่ส าคัญที่เป็นปัจจุบันผ่าน
เว็บไซต์  

9. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้  ถือ
หุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทน  

แนวปฏิบัติ  

               บริษัทฯตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือก ากับ
ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้  

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

    บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน 
นับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ
ในเรื่องที่อาจกระทบ กระเทือน หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น 
(AGM Checklist) ที่จัดท าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพ่ือให้การจัดงานมีมาตรฐานเป็นไปตาม
หลักการ ก ากับดูแลกิจการ ดังนี้  
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1.1 บริษัทฯ จะต้องส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม  
ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนได้
ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และต้องเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย 
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน  ในบางกรณีเช่นการจัดสรรหุ้นให้กับกรรมการ
และพนักงาน (ESOP)   การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

1.2 บริษัทฯ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือน
ตุลาคม – ธันวาคมของทุกปีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯก าหนด ซึ่งได้เผยแพร่
รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.muangthaicap.com 

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการ อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

1.4 บริษัทฯ ไม่เพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า 

1.5 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการ 
แต่งตั้ง กรรมการ เป็นรายบุคคล เพ่ือความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1.6 บริษัทฯจะต้องอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
อย่างเต็มที่โดยจัดประชุมในวันท าการ ณ โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพและ/หรือห้องประชุม
ของบริษัทฯ และจัดเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ ส าหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้มีอากร
แสตมป์ส าหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ  

1.7 บริษัทฯ ได้จัดท าใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระส าหรับการลงคะแนนเสียง เพ่ือความ
สะดวกในการลงและนับคะแนน เสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะน ามารวมกับคะแนน
เสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือรวมคะแนน และ ประกาศคะแนนรวมทันทีในวัน
ประชุม 

1.8 บริษัทฯ ไม่กระท าการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการก าจัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือ
หุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้า ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ อย่างอิสระ 

1.9 เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง 
ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ ปรึกษากฎหมายอิสระ(ถ้ามี) โดยก่อนเริ่มประชุม บริษัทฯ จะชี้แจง
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
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1.10 บริษัทฯ จะระบุการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผู้
ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด 
ประธานที่ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการ
พิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ 

1.11 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพ่ือความ
โปร่งใสในการ ด าเนินการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและ
วิธีการลงคะแนนเสียง 

1.12 สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการ
ซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญต่างๆ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบ แทนผู้สอบบัญชี 
การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 
บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

1.13 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น 
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ใน การพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

1.14 มีการจัดแสดงข้อมูลที่ส าคัญของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัด
มุมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้ถือ
หุ้น 

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

2.1 บริษัทฯจะต้องจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดที่
ส าคัญในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้ น
รับทราบก่อน การประชุมบันทึกประเด็นค าถาม-ค าตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระ
ต่างๆ ในที่ประชุมบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง  บันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุม เป็นต้น และต้องเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น  

2.2 บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
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หมวดที่ 2  :  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

หลักการ  
1. ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม  
2. คณะกรรมการบริษัทควรจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  
3. คณะกรรมการบริษัทควรก ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ใน

หมวดที่ 1 อย่างเท่าเทียมกัน  
4. คณะกรรมการบริษัทควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในให้แก่ 

ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ  
แนวปฏิบัติ  

    บริษัทฯให้ความส าคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยมีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกันและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการปฏิบัติ ต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  ดังนี้  

1. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการและส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือนตุลาคม–ธันวาคม และจะ
ปฏิบัติสืบเนื่องไปทุกปี  ทั้งนี้การเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด และเผยแพร่
รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.muangthaicap.com 

2. บริษัทฯก าหนดให้มีหนังสือมอบฉันทะส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และก าหนด
แนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอื่น และหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะในการเข้าร่วมประชุมโดยระบุชื่อประวัติข้อมูลการท างานของกรรมการอิสระทั้งหมดให้
พิจารณาเลือกหนึ่งคน ส าหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น  

3. บริษัทฯไม่เพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญ  โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า  

4. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการ 
แต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล  เพ่ือความโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 

5.  บริษัทฯ ก าหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพ่ือป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตาม
ผลอย่างสม่ าเสมอ  
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6. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และรายงานต่อคณะ กรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ และในการ
ประชุมคณะกรรมการ เลขานุการจะต้องรายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่
ประชุมรับทราบทุกครั้ง 

 

หมวดที่ 3  :  บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

หลักการ  
1. ผู้มีส่วนได้เสีย ควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด  
2. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท กับ

ผู้มีส่วนไดเ้สียในการสรา้งความม่ันคงทางการเงิน และความยัง่ยนืของกิจการ  
3. คณะกรรมการบริษัทควรมีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็น เกี่ยวกับ

การท าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือ
การผิดจรรยาบรรณ  

4. คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการป้องกัน การทุจริต
คอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิ
ชอบ ก่อให้เกิด ความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้า ของบริษัทฯ 
รับทราบโดยทั่วกัน กระบวนการประเมินความ เสี่ยงจากการทุจริต  การควบคุม  การติดตาม  
ประเมินผล  การฝึกอบรม 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อคู่ค้า  และไม่มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข  สัญญา และ ข้อผูกพันที่ตกลงกัน
ไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 

7. คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

 
แนวปฏิบัติ  

    บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของบริษัท ควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯตาม
สิทธิที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ท าร่วมกัน โดยค านึงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
ระหว่างกัน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติ  ดังนี้  

1. บริษัทฯ ก าหนดให้มีจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า 
เจ้าหนี้  และคู่แข่งสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุก
คนได้รับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งได้ก าหนดโทษในการที่ไม่ปฏิบัติตามไว้ใน คู่มือ
พนักงาน  
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2. บริษัทฯ ก าหนดกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นเกี่ยวกับการ
ท าผิดกฎหมายความถูกต้องของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิด
จรรยาบรรณ ผ่านคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง 

3. บริษัทก าหนดให้มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียง
สถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมทั้ง ปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูล
ที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นคู่ค้า ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้  

3.1   ความสามารถทางเทคนิค  
3.2   สถานภาพทางการเงิน  
3.3   ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  
3.4   ประวัติที่เก่ียวข้องกับการร้องเรียน  
3.5   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / รายการเก่ียวโยง  
3.6   นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านคุณภาพ 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และ ข้อผูกพันที่ตก
ลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การช าระคืน การดูแล
คุณภาพ หลักทรัพย์ค้ าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับ เจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่
ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยก าหนดแนวทางในการบริหารเงินทุน เพ่ือ
สร้างความมั่นคงที่แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทฯอยู่ในฐานะที่ยากล าบากต่อการช าระหนี้คืน
แก่เจ้าหนี้และให้ความส าคัญต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการวางแผนช าระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้อย่างชัดเจนและตรงตามเวลาที่ก าหนด  
           อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการติดตาม วางแผนและ
ควบคุมสภาพคล่องทางการเงินให้มีความ เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ โดยมี
กระบวนการประเมินความสามารถเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

5. บริษัทฯได้มีประกาศให้ทราบทั่วกันว่ากรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ที่มี
นัยส าคัญอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อ  ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหลังปิดงบการเงินจนกว่าจะมีการประกาศผลการด าเนินงาน หรือ
ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน อนึ่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องแจ้งต่อ
คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 
วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 
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6. บริษัทฯได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  โดยมีการอบรมส่งเสริม
ให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม  และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง   

7. คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน
องค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบ
การควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
7.1   ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email: whistleblower@muangthaicap.com) 
7.2   ส่งจดหมายส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง และส่งมาที่ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
  332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700 

8. คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน 
และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่
บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเ ป็นตัวกลางหรือ
ตัวแทนของบริษัท) ด าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และได้เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบทั่วกัน 

หมวดที่ 4 :  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

หลักการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักและให้ความส าคัญเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนทันเวลาและมีความเท่าเทียมกันและเพียงพอต่อการตัดสินใจ  ในขณะเดียวกันการให้ข้อมูลของ
บริษัทฯตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรักษาความลับของธุรกิจและกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
เพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

 
 

mailto:whistleblower@muangthaicap.com
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บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัทฯตลอดจนสาธารณชนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งนอกจากจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)  แล้วบริษัทฯได้มีการน าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯท าให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุนนักวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
เสียตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายตลอดจนมีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้  รวมถึงมีการ
ก าหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่าง
ชัดเจน 

แนวปฏิบัติ  
1. บริษัทฯมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลส าคัญโดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวก

และมีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ   ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  (www.sec.or.th) และเว็ปไซต์ของบริษัทฯ  (www.muangthaicap.com) 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ 
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
1.3 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร  
1.4 งบการเงินและรายงานเกี่ยวฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและ

ของปีก่อนหน้า 
1.5 แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
1.6 ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ น าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน  

หรือสื่อต่าง ๆ 
1.7 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
1.8 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
1.9 การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารระดับสูง 
1.10 หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 
1.11 ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
1.12 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
1.13 นโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจัดการความเส่ียงด้านต่าง ๆ 
1.14 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 
1.15 กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ  วาระการด ารงต าแหน่งของ 

คณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
1.16 กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ  วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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1.17 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
1.18 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่

สามารถให้ข้อมูลได้  และหมายเลขโทรศัพท์ 
2. จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

3. เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบาย
การก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จาก
นักวิเคราะห์สถาบันต่างๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)  การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ข่าวแจ้งตลาด
หลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

4. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น 
จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์   และน าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและ
ต่างประเทศ  

5. การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : ก าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้ บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส 

6. เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปี อย่างชัดเจน 
7. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และก าหนดนโยบายให้

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้ 
7.1 การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : ก าหนดนโยบายให้กรรมการ  ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการทุกท่าน 

รวมถึงบุคคลใกล้ชิด (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  งดการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น
บริษัทฯ  ในช่วงก่อนการเปิดเผยงบการเงิน   กรณีงบการเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชน
แล้ว หากมีการซื้อ-ขาย ก็ต้องแจ้งให้เลขานุการทราบ เพ่ือจัดท ารายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ (59-2) ต่อ กลต.ภายในเวลาที่ก าหนดต่อไป  และมีการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกไตรมาส 

7.2 รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพ่ือป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และ
บรรจุเป็นวาระเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส 

8. บริษัทฯไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

9. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีมี
คุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริหารอื่นๆแก่บริษัทฯ
และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
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10. งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี 
11. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ต าแหน่ง 

การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ท างาน  และภาพถ่าย ระบุไว้อย่างชัดเจน 
12. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯให้ความส าคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมใน

การพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น  นักลงทุน  นักวิเคราะห์  และนักข่าว
อย่างสม่ าเสมอ    เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึง
ข้อมูลบริษัทฯที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน   
โดยเฉพาะข้อมูลส าคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และสามารถน าข้อมูลเหล่านั้น 
ไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯใน
ที่สุด    บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่
ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดผ่าน
ช่องทางต่างๆอย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมกิจการของ
บริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit)   การเปิดโอกาสให้
นักข่าวเข้าพบและสัมภาษณ์   การออกเอกสารข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณะชน
อย่างสม่ าเสมอ   การจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯทุก
ไตรมาส 
 

หมวดที่  5  :  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

หลักการ  
   บริษัทได้ให้ความส าคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  เพ่ือ

ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  และผู้มีส่วนได้เสีย  เช่น  การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  การ
พิจารณาตรวจสอบการด าเนินงาน  ดูแลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส  และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทต้องมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท  
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น  
3. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัท  
 

แนวปฏิบัติ  
  คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินธุรกิจโดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธะกิจ  แผนธุรกิจ  กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้  
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1. โครงสร้างคณะกรรมการ  
1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายและภาพรวมของ  องค์กร แผนการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการ
ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจน
ด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งการก ากับดูแลให้การ
บริหารจัดการ ของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และมีทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยคณะ กรรมการจัดให้มี
การเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึง จ านวนปีการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี และบน website ของ
บริษัท  คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนกรรมการเพียงพอที่จะก ากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่ง
ประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย ซึ่งต้องประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และ
ต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพ่ือให้มีการ
ถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยกรรมการอิสระต้องมี
ความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี
ส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

2) โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และมี
คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้องทุกประการ 

3) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผ่านกระบวนการก ากับ
ดูแลกิจการและการพิจารณาจะต้องมีประวัติ การศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ
ของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการ ตัดสินใจของคณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้น 

4) ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งจะได้รับ
เลือกตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งอีกก็ได้   และในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

5) คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ 
และสามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน  9 ปี  เว้นแต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์การท างานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระ  
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6) คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอ านาจและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล 
และการบริหารงาน ประจ าวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการ บริษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความ รับผิดชอบระหว่าง
การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า ทั้งนี้บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจ
การด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้าน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ าวัน 
แต่ให้การสนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธาน
กรรมการบริหารอย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารรับผิด ชอบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการบริษัทภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการของบริษัท โดยก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท  

8) คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตาม
ระเบียบข้อบังคับของ บริษัท ที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง เดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

     นอกจากนี้ คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอก
กลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหาร ของบริษัทจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้นการด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่
แสวงหาก าไร ทั้งนี้ การด ารงต าแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ต าแหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพ่ือส่งเสริมธุรกิจ
ภายนอก 

9) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัทที่เหมาะสม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน รายงาน
ประจ าปี และบน website ของบริษัท 

10) คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 
  บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และ 4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   เพ่ือปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ คณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้
ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  

2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ 

ก.ล.ต. และ ตลท. ก าหนด จ านวน 3 คน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  โดยมีผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.1.1 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
              คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด ารง
ต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น กรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก 
2.1.2 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.)   สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายประจ าปีอย่างถูกต้อง
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

2.)   สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการก ากับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการ
ควบคุมภายใน   ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3.)     สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท 

4.)     พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

5.)     สอบทานและพิจารณาความเสี่ยงส าคัญที่ตรวจพบร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข  
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6.)     ในการปฏิบัติตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญหรือ
สั่งการให้ฝ่ายบริหารหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจ้งหรือให้ส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องได้ และมีอ านาจว่าจ้างหรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็น 

7.)     จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้  

-  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน  เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
-  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

-  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
-  ความเห็นเก่ียวกับรายงานที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
-  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

-  ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

-  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8.)     ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะ 
กรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการ
บริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 

9.)     ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่ง อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ เห็น สมควร 

-  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
-  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุม 
ภายใน 

-  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน ระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
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กระท าตามวรรค หนึ่งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10.) พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชัน รวมถึงระบบการ บริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของ บริษัทมีความโปร่งใส สุจริต 
ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

11.) รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส การกระท าอันทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากภายในและ
ภายนอก ที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และน าเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน
พิจารณาโทษหรือแก้ไขปัญหาตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

12.) สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญ

กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ มาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถาม
ในเรื่องที่เก่ียวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือ
ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก เป็นครั้งคราวในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ การขอให้พนักงาน
ของบริษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ กิจการของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความ รับผิดชอบส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 

 
2.2   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  มีหน้าที่ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯในการก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ 
ของบริษัท  เพ่ือให้มีการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐาน
จริยธรรมในการท างานที่ดี   พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนมีความรู้  
ความเข้าใจ  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพ่ือให้
การบริหารกิจการด าเนินไปบนพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ  และเพ่ือเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน  และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

2.1.1 วาระการด ารงต าแหน่ง ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
1) ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดย

กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหมไ่ด้อีก 
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2) กรรมการบรรษัทภิบาล จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
- ครบก าหนดตามวาระ 
- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท  
- ตาย 
- ลาออก  
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

3) การลาออกของกรรมการบรรษัทภิบาลให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย 
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ 

4) เมื่อกรรมการบรรษัทภิบาลพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลแทน 
โดยอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการบรรษัทภิบาลที่ พ้นจาก
ต าแหน่ง 

2.1.2 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
1) ก าหนดแนวนโยบายเก่ียวกับหลักบรรษัทภิบาล , นโยบายและทิศทางด้านการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน  รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
2) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบัน

ก ากับ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล  ส าหรับคณะกรรมการ
หรือเสนอการก าหนดข้อบังคับคณะกรรมการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว 

5) ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  นโยบายการรับ ให้ของ ขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใดและการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
,ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้มั่นใจว่า
การด าเนินงานของ บริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และด าเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

6) เสนอแนะข้อก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และ
ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

7) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 

8) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท 
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9) การอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
               คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และตัวแทนสายงานต่างๆ เป็น กรรมการบริหารความเส่ียง
โดยต าแหน่ง  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  และประธาน 
กรรมการบริหารความเส่ียงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยต าแหน่ง 
2.3.1  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
              คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และ/ หรือ ผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า
ครอบคลุมความรับผิดชอบ ในการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ด ารงต าแหน่งต่อได้ 
2.3.2 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1.) ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร 
2.) ก ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลง 
3.) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ งแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา 
(Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  (Risk  Management  and 
Internal Control Committee) : RMCC เพ่ือให้ระบบการจัดการมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

4.) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ และใน
กรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์ส าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

5.) ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้  (Risk 
Appetite) ของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงโดยรวม  ทั้งนี้ ต้องครอบ คลุมความเส่ียงในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  ความเสี่ยงด้านตลาด  ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติการ  หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยส าคัญต่อบริษัท    
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6.) ก าหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์การและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้
สอด คล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสามารถวิเคราะห์ 
ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิผล 

7.) ก ากับดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารความเส่ียง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน  กลยุทธ์และการวัดความเส่ียงโดยรวม
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเส่ียงได้น าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

8.) ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงระบบการ 
บริหารความเส่ียงที่เชื่อมโยงกับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  

9.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

 2.4  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
      คณ ะกรรมการสรรห าและก าหนดค่ าตอบแทน  (Nomination and Remuneration 

Committee : NRC) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ  มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุด
ย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี   

2.4.1  วาระการด ารงต าแหน่ง ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง

ต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 
3) นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพ้น

ต าแหน่งเมื่อ 
3.1   ลาออก 
3.2   คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4) คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เพ่ิมเติม     เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเพ่ือทดแทน กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 ได้ โดยบุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนกรรมการที่
ลาออก หรือพ้นจากต าแหน่ง จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น 

2.4.2   ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
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การสรรหา 
1) ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดย

พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนด
คุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบ
วาระ และ/หรือ มีต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัททราบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

การก าหนดค่าตอบแทน 
1) จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดย่อย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่
กรณ ี

2) ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่
คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติ 

3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าชี้แจง ตอบค าถามกับค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 
และรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ 

5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้อง
ต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ในการด าเนินการของบริษัท กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความ

ระมัดระวัง และรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งต้องปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น  การเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา และให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ 
ดังต่อไปนี ้ 
3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ
ประจ าปี การควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการ ตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดท ารายงานทางการ
เงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้อง ตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่
ส าคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดย มีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และ
น าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศ ทางการเงิน ที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี  

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมถึงอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ งบประมาณประจ าปี 
โครงสร้างการ บริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  

2. บริหารงานให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนว
ปฏิบัติส าคัญ 4 ประการ คือ  

1)   การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)  
2)   การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)  
3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น   

(Duty of Obedience)  

4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of 
Disclose)  
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3. ก ากับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและชัดเจน 
และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ าเสมอ  

4. ก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และ
ความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง 
และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลด้วย  

5. ควบคุมก ากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่าย
บริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแล
ให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี  

6. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่
ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล 

7. ก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง  

8. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจ านวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการ
อิสระ รวมทั้ง คุณสมบัติที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดย
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

9. จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

10. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะ 
กรรมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  

11. จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
ติดตามและประเมินการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ  

12. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพ่ือเป็น
มาตรฐานแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด  
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13. ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด  และจัดให้มีการ
ด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุก
ระดับในองค์กรให้ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

14. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และ
รายบุคคลเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะ 
กรรมการชุดย่อยเพ่ือพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท  

15. พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใดๆที่เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

16. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุ
สุดวิสัย โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัทหรือ
เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม  

17. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ 
รวมทั้งดูแลให้มีระบบ การจัดเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ได้ในภายหลัง  

18. จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในรอบ บัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ 
ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอด จน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดย
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปีของบริษัท 

19. ดูแลให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีระบบบริหาร ความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มี ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน
และการด าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตาม
นโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี  

 
3.2 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

  คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ
สื่อสารให้ทุกคนใน องค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพ่ือส่งเสริมให้
ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตาม นโยบายที่ก าหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง  
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3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ  
            คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยก าหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้น ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้าน จริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการที่จ าเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย ค านึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ 
โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงานที่ พนักงานทุกคนพึง
ปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทได้มีการประกาศ และ
แจ้งให้ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ 
คณะกรรมการ ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง  

 
3.4 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

  คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือให้เกิดความ มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง และ ส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทมีการสอบทานและทบทวนนโยบายและ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพการด าเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
บทบัญญัติของกฎหมาย  

3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบการพิจารณา
การท ารายการที่อาจมี ความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยก าหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริษัท และควรหลีกเล่ียงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง ความสัมพันธ์หรือการ
เกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ใน ธุรกรรม
ดังกล่าว 

              คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และรายการที่มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้ง
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ใน เรื่องการก าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนท ารายการกับ บุคคลภายนอก  
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ด าเนินการ และการ เปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
โดยจะเปิดเผยการท ารายการไว้ในงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 
56-1 One Report)   

3.6 ระบบการควบคุมภายใน  

   คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร 
และระดับปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคัญที่จะสร้างความมั่นใจ
ต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความ เสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุ เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สิน
ไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและ ช่วยคุ้มครองเงิน
ลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัท
ให้เกิด ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน 
เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม  

  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความ
เหมาะสมและความมี ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดท าและ
ทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้าน การด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
นโยบาย และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความส าคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ  

  ทั้งนี้บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การควบคุมภายในของ บริษัท ท าหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสม และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ ภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผล โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 
บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าระบบที่วาง ไว้สามารถด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวน ระบบที่
ส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

3.7  นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง  

             คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) 
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และ ให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบเป็นประจ า และจะจัดให้มีการทบทวน ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ บริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับ
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ความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณ เตือนภัยล่วงหน้าและรายการ
ผิดปกติทั้งหลาย  

- คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียงไว้ ในรายงานประจ าปีของบริษัท  

- คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียน หรือแจ้ง
เบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่าน ทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบาะแส
ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ่ือ สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูล
ตามกระบวนการที่บริษัทก าหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
4.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานกรรมการ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 

4.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการ
คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลง คะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

4.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้
ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจ าเป็น ถ้า
กรรมการตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการให้
ประธานกรรมการก าหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  

4.4 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนด
วันเวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจ
ก าหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทฯหรือ
จังหวัดใกล้เคียงก็ได้หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการมิได้ก าหนดสถานที่ๆ ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทฯเป็น
สถานที่ประชุม 

4.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
ส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือ
ผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิ
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หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านั้นก็ได้ 

4.6 ก าหนดจ านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

4.7 ประธานกรรมการ เป็นผู้ใช้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการโดยมีการปรึกษา หารือกับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการร่วมกันก าหนดขอบเขตระดับความส าคัญและเรื่องที่จะก าหนดเป็นวาระการ
ประชุม และพิจารณาค าขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส าคัญเป็นวาระการ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

4.8 ประธานกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอส าหรับการน าเสนอเอกสารและ
ข้อมูลของผู้บริหาร และส าหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญ
ของคณะกรรมการบริษัท 

4.9 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกัน
ตามความจ าเป็น โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเปิดโอกาสให้
อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจ ของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดย
แจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมรวมทั้งรายงานผลการประชุมให้
ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย ในการประชุมให้ประธาน
กรรมการเป็น ประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้า 

ร่วมการประชุมได้ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่ง ท่าน เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานใน
ที่ประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุมของกรรมการ ที่
ไม่เป็นผู้บริหาร 

4.10 คณะกรรมการบริษัท ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และ
พร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ าเสมอหากภารกิจส าคัญที่ไม่สามารถเข้ าร่วม
ประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการ 

4.11 คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็น เพ่ือขอเอกสารและข้อมูล  
ควรปรึกษาและบริการต่างๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง 
และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกเมื่อจ าเป็น
เพ่ือประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

4.12 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตามความจ าเป็นและเห็นสมควร และน าเสนอสารสนเทศ รายละเอียด
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง
เพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือประกอบการพิจารณา
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ตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ือให้คณะกรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหาร
ระดับสูงและส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต 

4.13 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย 
โดยมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปผลการประชุม และความ
คิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท  จะต้องมีความชัดเจนเพ่ือใช้อ้างอิง โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับ
การประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้า
ร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชุม 

4.14 คณะกรรมการบริษัท มีการก าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี  เพ่ือแจ้งให้
คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบและวางแผนการเข้าร่วมประชุม   

4.15  กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคัญ
อื่นๆ และหากกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ 
และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องด าเนินการตอบข้อสงสัย ดังกล่าวอย่างรวดเร็วและ
ครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ 

4.16  ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถของให้เลขานุการ
บริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อ
ประธานกรรมการได้ 

 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      บริษทัมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เป็นประจ าทุกปีเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ใน
ระหว่างปีที่ผ่านมา และเพ่ิมประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 
2)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
3)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล 

    เพ่ือให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการก าหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และน า
ผลที่ได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรจองคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบใน
ผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้
สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนดไว้ และเพ่ือทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการ
บริษัทจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีทั้งแบบคณะและรายบุคคลซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จะน าส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบป ี



 

30 

 

 
กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อย/รายบุคคล มีดังนี้ 

1. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

2. กรรมการบริษัท ท าแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
3. เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของ

คณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบ 

4. เลขานุการบริษัท น าผลวิเคราะห์และความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดท าแผน
เพ่ือด าเนินปรับปรุง 

 
5. ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร 

5.1 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้
แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริหาร กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
บรรษัทภิบาล เลขานุการบริษัท เป็นต้น  เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

5.2 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดท าเอกสารการแนะน าเกี่ยวกับ
บริษัท และข้อมูลประกอบการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพ่ือให้
รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
ก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยให้
กรรมการสามารถท าหน้าที่และก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

6.1 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริหาร 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  กรรมการบริหารความ
เสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น  เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

6.2 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดท าเอกสารการแนะน า
เกี่ยวกับบริษัท และข้อมูลประกอบการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ เพ่ือให้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯที่
เก่ียวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยให้กรรมการสามารถท าหน้าที่และก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.3 คณะกรรมการก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพ่ือทราบเป็นประจ าถึง
แผนการพัฒนาและสืบทอดงานซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตน
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

6.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
รายงานเป็นประจ าทุกปีถึงสิ่งที่ได้ท าไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อ
พิจารณาแผนสืบทอดงาน 

 

7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝึกอบรมกรรมการ 
     บุคคลที่ได้รับเลือกมาท าหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทคนใหม่ จะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ข้อมูลที่ใช้
ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Orientation) ได้แก่ เรื่องที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมายหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะ กรรมการบริษัท ย้อนหลัง 1 
ปี คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย
การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆที่ส าคัญของบริษัท รวมทั้งหลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูล
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ในการฝึกอบรมนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่ให้
ข้อมูลต่อกรรมการคนใหม่ โดยคณะ กรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้อย่างต่อเนื่อง
และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ 

 
8. การเปิดเผยข้อมูล 
   คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งที่

เก่ียวกับทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็น
จริง เชื่อถือได้สม่ าเสมอและทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด 
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มาตรการการแจ้งเบาะแส  และกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส 

    บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้ง
เบาะแสจากการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชั่น หรือพฤติกรรม
ที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็น
ความลับ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน 

แนวปฏิบัติการแจ้งข้อร้องเรียน และกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
ของบริษัท โดยบริษัทฯคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด หรือสงสัย
ว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัทฯรับทราบ ทางบริษัทฯจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือ
ด าเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
โดยสุจริตแก่หน่วยงานก ากับดูแลด้วย ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทฯน ามาปฏิบัติ 

1.2 เพ่ือให้มั่นใจว่า ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท เมืองไทย 
แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าที่ดูแล และให้ค าแนะน า ตลอดจนสอดส่อง
พฤติกรรม ความประพฤติ และการกระท าต่างๆของพนักงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้
แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองหากเป็นการกระท าด้วยความสุจริตใจ 

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
หากผู้ใดมีเบาะแสเก่ียวกับการกระท าผิด ซึ่งเข้าเงื่อนไขในเรื่องต่อไปนี้ 

1. การกระท าผิดกฎหมาย นโยบาย/หลักการก ากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ 
2. พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย

ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือตนเองหรือผู้อื่น เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การยักยอกทรัพย์ การ
ฉ้อโกง  

3. การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท 
4. การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง

ของบริษัทฯ จนท าให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือท าให้สงสัยได้
ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือท าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ 
การก าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้ง

เบาะแสการกระท าผิด โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางการแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์
ของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน ดังนี้ 
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1.  ส่งจดมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email : whistleblower@muangthaicap.com)  
2.  ส่งจดหมายส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง และส่งมาที่ 

       ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์   
แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ   10700 

3. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
3.1 ข้อมูลที่ได้รับ จะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้

ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอม 
3.2 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือ

พอที่จะน าสืบหาข้อเท็จจริงเพ่ือด าเนินการต่อไปได้ 
3.3 ระยะเวลาตอบกลับผู้ร้องเรียนไม่ควรเกิน 3 วัน หลังจากได้รับข้อร้องเรียน 
3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอ

ของเอกสาร หลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และค าชี้แจงของผู้
ถูกร้องเรียน แต่ไม่เกิน 30 วันท าการ 

3.5 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือ
บุคคลภายนอก 

3.6 ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ
แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

4. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 
4.1 บริษัทฯจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็น

ความลับ 
4.2 บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ

ผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการ
บรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

4.3 บริษัทฯจะไม่กระท าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการ
เปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระท าการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

4.4 กรณีผู้ที่ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้
บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทฯอาจก าหนดมาตรการ
คุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอ
ก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่
ปลอดภัย 

mailto:whistleblower@muangthaicap.com
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จรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารงานและด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ 
และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตได้อย่างมั่งคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม   รวมทั้ง สามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการด าเนินธุรกิจ
ที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 
1. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
- บริษัทฯ ได้เน้นย้ าให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา อยู่ภายใต้

กรอบของกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ โดยยืดถือจรรยาบรรณนี้ ในการกระท าในทุกกิจกรรม การ
ตัดสินใจ และการท าธุรกรรมต่างๆ เราจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ ตั้ง  และด าเนินการใดๆ ด้วย
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

- บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ผลตอบแทนที่เติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น  
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  เพียงพอ  ทันเวลา  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  และระมัดระวังไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความส าคัญผิด หรือสับสนในข้อมูล
สารสนเทศ  รวมถึงการแจ้งข่าวสาร และความคืบหน้าในการด าเนินธุรกิจผ่านสื่อต่างๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์ , 
เวปไซตบ์ริษัท  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน   และห้ามผู้ที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ท าการ
ซื้อ/ขายหุ้นก่อนก าหนด 

 
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

- บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายโดยมีการแจ้งเงื่อนไขให้รับทราบ
อย่างชัดเจน และเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่ งมั่นในการให้การบริการ
ลูกค้า และให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและแนะน าวิธีแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้า โดยไม่เปิดเผยความลับของลูกค้า 

- บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ท าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 

- บริษัทฯปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการโจมตี ให้ร้าย
หรือท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ก็จะด าเนินการภายใต้การแข่งขันที่ดี ไม่
มีการติดป้ายท าลายคู่แข่ง 

- การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องบริหารงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ภายใต้
การด าเนินงานด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
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- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย
สินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง 

 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

- บริษัทฯ ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน และไม่กระท าการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมี
ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือด้านสภาพร่างกาย 

- บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการท างานเพ่ือให้
พนักงานมีความเป็นอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน การ
ปฏิบัติต่อพนักงาน บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกๆ คน และทุกระดับ 

- ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  สิทธิทางศีลธรรม
อย่างเคร่งครัด รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริหาร  พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า  และใช้สินค้าและบริการที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง  ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 
4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงมากว่า 
23 ปีได้นั้น เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับพนักงาน และ
ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้ 

- บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดย
ค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท างาน อีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้พนักงาน
อย่างเหมาะสม 

- บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ทุกต าแหน่งและทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  เน้นการจัด
ฝึกอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และชื่อเสียงมาอบรมเพ่ือให้
พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  

- บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตามสายงานที่เก่ียวข้อง ในส่วนของ
การอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับพนักงานและผู้บริหาร  โดยก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและ
แนวปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจ านวนชั่วโมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี  ดังนี้ 
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ระดับพนักงาน 
จ านวนชั่วโมงการ
ฝึกอบรมเฉลี่ย 
ทั้งหมด/คน* 

เป้าหมายของหลักสูตร 

ผู้บริหารและ
ผู้จัดการ 

22 มุ่งเน้นให้ผู้บริหารฯมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด 
และเทคนิคในการเป็นผู้น า และการโค้ชชิ่งผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความแตกต่างกัน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

 

หัวหน้างาน 22 มุ่งเน้นให้ทราบแนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านภาวะ
ผู้น าของตนเอง เช่นความสามารถด้านการสื่อสาร การจูงใจ 
การสอนงาน การก าหนดเป้าหมายในการท างาน และการ
ท างานเป็นทีม 

พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ 

16 มุ่งเน้นเทคนิคการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง การให้บริการที่เป็นเลิศ
ต่อลูกค้า วัฒนธรรมองค์กรที่ใช้เป็นกรอบในการท างาน และ
การให้ความเคารพหัวหน้างาน 

*เฉพาะการฝึกอบรมมาตรฐานของบริษัท ไม่รวมการฝึกอบรมสายงานเฉพาะ 

- บริษัทฯ มีระบบการประเมินความดีความชอบที่เป็นธรรม โดยเปิดเผยเกณฑ์การประเมินให้
พนักงานทุกระดับได้รับทราบ  

- บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมพนักงานแต่ละระดับให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม อันจะน ามาซึ่งประโยชน์ในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
- เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการบริการซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่จะ

ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จก้าวหน้าและยั่งยืนตลอดไป บริษัทฯจึงได้มีการก าหนดเรื่องการบริการเป็น
พันธะกิจข้อที่ 5 ว่า “บริษัทฯจะให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด ” ซึ่ง
สอดคล้องกับสโลแกนของบริษัทฯ ว่า “บริการใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ”เพ่ือให้พนักงานทุกคนปฏิบัติกับ
ลูกค้าดังพันธะกิจและสโลแกนที่ได้ก าหนดไว้ 

- ในการน าเสนอเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ บริษัทฯ จะมีการน าเสนอเงื่อนไข และ/หรื อสิทธิ
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างโปร่งใสและชัดเจน เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าให้มากที่สุด 
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- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ร้องเรียนเรื่องการบริการของพนักงานได้โดยตรงถึงฝ่ายร้องเรียน
ส านักงานใหญ่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-4838888 หรือร้องเรียนผ่านทางจดหมายในรูปของแบบสอบถาม
ที่ส านักงานใหญ่ส่งถึงลูกค้า  

- บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส  การติดตาม  และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส 
- กรณีลูกค้าประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินอันเกิดจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม 

เช่น  ภัยน้ าท่วม  ความล่าช้าในการจ่ายเงินค่าขายข้าวให้กับชาวนา ฯลฯ  บริษัทฯ จะมีมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสม 
 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ถึงแม้ว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่

บริษัทฯ ก็มีความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้พนักงานให้ความส าคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยเริ่มจากสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ   ก าหนดให้มีการท ากิจกรรม 5 ส. เป็นประจ าทุกปี อีกทั้งมีการ
ควบคุมการใช้อุปกรณ์ส านักงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับ  รณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้า  น้ าประปาอย่าง
ประหยัด และลดการใช้อุปกรณ์ที่มีผลก่อให้เกิดมลภาวะ  ลดปริมาณการใช้กระดาษ  โดยการน ากระดาษที่
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบส่ือทางอีเล็กทรอนิกส์มากขึ้น   

 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ได้มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการร่วมพัฒนาชุมชนเพ่ือยึดมั่นในประเพณี
ท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่และด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น 

- ด้านศาสนา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีเป็นประจ าทุกปีๆ อย่างน้อยปีละ  2 วัด 
โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการรวบรวมจตุปัจจัยเพ่ือถวายวัด  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติจนเป็นประเพณี
สืบเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า 29 ปีจนถึงปัจจุบัน โดยหมุนเวียนกันไปตามเขตพ้ืนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ เพ่ือเป็นการ
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาและเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนนั้น 
 

- ด้านการศึกษา บริษัทฯ ได้มีการบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเงินสนับสนุนทาง
การศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเดียวกับวัด ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯได้เริ่มโครงการจัดสร้าง
อาคารศูนย์เด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ  “โครงการบ้านใหม่ของหนู”  โดยสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นประจ าทุกปี
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะหมุนเวียนไปตามเขตพ้ืนที่ของสาขา  โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี  2555  มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

• ปี  2555   สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กหลังแรกที่  อบต.  คีรีราษฎร์  อ. พบพระ จ. ตาก   
• ปี  2556   สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กหลังที่   2  ที่  อบต.  นาแขม   อ. เมือง   จ. เลย    
• ปี  2557   สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่  3  ที่   อบต. ป่ากลาง   อ. ปัว     จ. น่าน   
• ปี  2558   สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่  4  ให้กับโรงเรียนบ้านมะขามเอน  และหลังที่ 5 ให้กับ

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์  ที่ อบต. ท่าเคย  อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี  
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• ปี  2559   สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 6  ให้กับศูนย์เด็กเล็ก “บ้านปฏิรูปที่ดิน  ต าบลสามัคคี”   
และหลังที่ 7 ให้กับ “โรงเรียนบ้านซับไทรทอง  ต าบลวังน้ าเขียว”  อ.วังน้ าเขียว  จ.นครราชสีมา  

• ปี 2560 สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 8  ให้กับโรงเรียนบ้านดงน้อย ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.
ลพบุรี  และหลังที่ 9  ให้กับโรงเรียนบ้านคลองสมุย ต.โป่งน้ าร้อน  อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 

•   ปี  2561 สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 10  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองวะ  ต.โป่งทุ่ง   
            อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ , หลังที่  11 มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล 

ศรีบรรพต   ต.เขาย่า  อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง  และหลังที่ 12 มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองผักแว่น  ต.ทัพราช  อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว 

•   ปี 2562 สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 13  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแถว 
วิทยาคาร  จ.พระนครศรีอยุธยา , หลังที่  14  มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองหว้า จ.ขอนแก่น ,หลังที่ 15 มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง   
จ.สุรินทร์  และหลังที่  16  มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กต าบลบางงอน  จ.สุราษฏร์ธานี 

•   ปี  2563 สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่  17  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดห้วยแก้ว  
ต.แม่เลย์  อ.แม่วงก์  จ.นครสวรรค์, หลังที่ 18  มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อดอกซ้อน  ต.
พระซอง   อ.นาแก   จ.นครพนม,  หลังที่ 19   มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ป้า  ต.ห้วย
เขย่ง   อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  และหลังที่  20 มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุน้อย  ต.สาม
ร้อยยอด  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

•   ปี  2564  สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 21 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กวัดโนนแดง  ต.นางาม   
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  หลังที่ 22 มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองขุด ต.ละงู อ.ละงู  จ.
สตูล  หลังที่ 23 มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนศรีมหาโพธ์ิ  
ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย  หลังที่ 24 มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม ต.วัดธาตุ อ.
เมือง จ.หนองคาย 
 
- ด้านสังคม ในเดือนมิถุนายนของทุกปี บริษัทฯ ได้มีการเชิญชวนพนักงานของบริษัทร่วมกัน

บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด  ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า 25 ปี 
รวมถึงการให้การสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีการแข่งขันเรือยาว , ประเพณีการไหว้เจ้า 
ประเพณีการแห่สิงโต  เป็นต้น  อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายห้ามพนักงานทุกระดับข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุก
ชนิดทั้งในฐานะผู้ค้าหรือผู้เสพ  โดยมีการตรวจสารเสพติดจากพนักงานปีละ 1 ครั้ง ภายใต้โครงการ “บริษัท
สีขาว”   
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8. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

         บริษัทฯ ได้รับการรับรอง (Certified) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างเป็นทางการ อันเป็นหนึ่งในแนวทางการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี   โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคม 
และเศรษฐกิจของประเทศ   คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้ประกาศใช้นโยบายดังกล่าวให้แก่ กรรมการ  
ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยทั่วกัน โดยสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนผ่านวารสาร
ภายใน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการบรรจุหัวข้อดังกล่าวลงในการ
อบรมพนักงานใหม่ เพ่ือให้ตะหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

    โดยบริษัทฯห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับ
การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชน คู่ค้า ที่บริษัทได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือนและ คนรู้จักหรือเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่
เก่ียวข้องของบริษัทและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้อย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการเพ่ือให้สอดค ล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระท าการใดๆ 
อันเป็นการ สนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบ
ของบริษัท 

แนวปฏิบัติ 
1. นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา

คัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเล่ือนต าแหน่ง  โดยก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานเพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเล่ียงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า 
หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  ยกเว้น แต่เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ หรือ
เทศกาลหรือประเพณีนิยม 

3. บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน  โดยมีการประเมินความเสี่ยง  จัดล าดับ
ความส าคัญ  และก าหนดมาตรการที่เหมาะสม  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง 

4. ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

5. ห้ามรับหรือให้สินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงานของบริษัทฯ การติดต่องานกับภาครัฐ
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดโดย
เคร่งครัด 
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6. ไม่พึงกระท าการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับ บัญชา  ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม 

7. พนักงานที่กระท าการทุจริต จะมีการถูกลงโทษทุกกรณี  โดยไม่พิจารณาว่าจ านวนเงินที่กระท าการ
ทุจริตมากน้อยเพียงใด และไม่ว่าพนักงานที่กระท าการทุจริตจะมีต าแหน่งหน้าที่ใดจะมีการพิจารณา
และลงโทษโดยเท่าเทียมกัน โทษ คือ ไล่ออก 

8. บริษัทฯ ได้ปลูกฝังและย้ าให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีความตระหนัก  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคน
อื่น รวมถึงได้ให้พนักงานได้รับทราบบทลงโทษ อีกทั้งผลกระทบความเดือดร้อนและความเสียหายที่จะ
ได้รับจากการกระท าการทุจริต 

9. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบว่ามีเหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ให้
รายงานต่อบริษัทฯทันที โดยรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทฯก าหนด หรือฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

10. กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีใน  การ
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยก าหนดให้ฝ่ายกิจการสาขา ผู้จัดการ ส่วน
งานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจและส่ งเสริมให้พนักงานทุก
ระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร  

11. เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความ
ระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้ 
- การเล้ียงรับรอง ของก านัล และค่าใช้จ่าย การให้มอบ หรือรับของก านัล การเล้ียงรับรอง ให้

เป็นไปตามที่ก าหนดในจรรยาบรรณของบริษัท 
- เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้อง

เป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน
ไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

- การช่วยเหลือทางการเมือง บริษัทมีนโยบายไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่ม
การเมือง หรือนักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

- การบริจาคเพ่ือการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน  
โดยบริษัทก าหนดให้ท าการบริจาคเพ่ือการกุศล การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุนดังนี้  

1. เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย  และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการ
กระท า การใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม  

2. การให้หรือรับเงินบริจาคเพ่ือการกุศล   การสาธารณประโยชน์หรือเงินสนับสนุนน้ันไม่ได้ 
ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน  
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3. ให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติ การบริจาคเพ่ือการกุศล  การ
สาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริษัท  

4. ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอค าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือในเรื่องที่มีความส าคัญประการอื่นให้เป็นดุลยพินิจของ
ฝ่ายจัดการ 

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการด า เนินธุรกิจ
ทุกชนิด การด าเนินงานของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) รวมถึงการติดต่องาน
กับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

การติดตาม 
           บริษัทฯก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่
จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง  ผู้บริหารจะต้อง
ดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องส าคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจ 
และปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด  และบริษัทจะไม่
ด าเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี   หากกรรมการ  ผู้บริหาร หรือ
พนักงานกระท าผิด จะต้องได้รับโทษทางวินัย  และหากมีการกระท าที่เชื่อได้ว่าเป็นการกระท าผิดกหมาย 
บริษัทจะสง่เรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เป็นผู้ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจ าทุกปี  
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จรรยาบรรณพนักงาน 
 

   จรรยาบรรณพนักงานที่ได้จัดท าเป็นคู่มือไว้นี้ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นส าหรับพนักงาน ในการ
ประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนี้ 

1. จรรยาบรรณพนักงานต่อบริษัท 
- หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับ

ผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า , คู่แข่ง  หรือการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็น
กรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัว  หรือการท างานอื่นนอกเหนือจากการท างานของ
บริษัท  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มก าลัง  ความรู้ความสามารถของตน โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท ไม่ใช้โอกาสหรือใช้ต าแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง  

- มีทัศนคติที่ดี  รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร  โดยด ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของ
บริษัท  ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บริษัท  และท าความเข้าใจ
กับบคุคลภายนอก  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา  ไม่เรียก/รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน  สิ่งของ 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่ เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้อง
ด าเนินการภายใต้ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบราคาเปรียบเทียบจากธุรกิจเดียวกันที่ประกวด
ราคามา 

- พนักงานทุกคนต้องร่วมสร้าง และรักษาบรรยากาศในการท างานที่ดี สร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันในหมู่พนักงานพึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อันจะกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
บริษัท  หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลัง 

- พนักงานต้องเอาใจใส่อย่างจริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

- พนักงานห้ามรับของขวัญใดๆตามประเพณีนิยม ยกเว้น การได้รับในนามบริษัทและเป็นส่วนรวม 
- ห้ามมิให้พนักงานเรียก  หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเอง หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูง

ใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

- พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสื่อมเสีย  สูญหาย และใช้
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่  และไม่น าทรัพย์สินของบริษัทไป
ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

   ทรัพย์สินดังกล่าว หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ, ประมาณทางการเงิน , ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล  และข้อมูลด้านลูกหนี้ 
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2. จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร 
- ให้ความเคารพ  สุภาพ  อ่อนน้อม  มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา  ปฏิบัติตามค าสั่งที่ชอบด้วย

กฎหมาย  
- ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา  ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผู้บริหารโดย

ปราศจากมูลความจริง 
- งดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
3. จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน 
- ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผู้ร่วมงาน  หรือให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ร่วมงาน  

เพ่ือการพัฒนาองค์กรที่ดี 
- รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น เพ่ือสานความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
- ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ  ให้ความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
- ไม่น าผลงานของเพ่ือนพนักงานมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง 

 
4. จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง 
- มีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงาน และรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติของ

พนักงาน 
- ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่   
- พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยู่เสมอ 
- พึงละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์

ของตนเองและบริษัท 
- พึงศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพ่ือเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน

ในระดับมืออาชีพ  โดยปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ พร้อมกับด ารงตนให้
มีคุณธรรมที่ดีงาม  คือ เป็นทั้งคนเก่งและคนดีขององค์กร 

 
5. จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้า 
- ความส าเร็จของบริษัทตั้งอยู่บนรากฐานความพึงพอใจของลูกค้า พนักงานทุกคนต้องสร้างความ 

สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาจริยธรรม และตระหนักดีว่าลูกค้าแต่
ละคนมีความต้องการและความคาดหวังแตกต่างกัน โดยพนักงานต้องสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงการให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลา เงื่อนไขการจัดสัญญาแก่
ลูกค้า โดยน าเสนอข้อมูลในการจัดสัญญาอย่างชัดเจน ตามความเป็นจริง และโปร่งใส  ยุติธรรม 

- การปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า  กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้  
พนักงานต้องรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหาย 
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- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว เต็มใจให้บริการ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “การ
บริการใกล้ชิด  ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ” 

- กรณีการติดตามลูกค้าที่ค้างช าระ  พนักงานจะติดตามภายใต้เงื่อนไข พรบ. การทวงถามหนี้ อย่าง
เคร่งครัด 

- พนักงานต้องไม่เรียก , ไม่รับ  หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า 
 

6. จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง 
- พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี  โดยไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

ด้วยการกล่าวหาในทางว่าร้ายให้บริษัทคู่แข่งเสียหาย รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ก็จะ
ด าเนินการภายใต้การแข่งขันที่ดี ไม่มีการติดป้ายท าลายคู่แข่ง 

- พนักงานต้องไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเช่น 
การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง 
 

จรรยาบรรณผู้บริหาร 

  ข้อก าหนดส าหรับผู้บริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) มุ่งหวังให้ผู้บริหาร แสดง
ถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้าน
จริยธรรมที่สูงที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ระมัดระวัง และรอบคอบ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสีย  จึงก าหนดจรรยาบรรณ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร ดังนี้ 

 
1. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อบริษัท 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความระมัดระวัง  ภายใต้

หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
- จัดให้มีระบบการควบคุม  และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้

ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ 

- ฝ่ายจัดการของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง  ครบถ้วน 
และทันต่อเวลา  ทั้งงบรายไตรมาส, งบประจ าปี   ซึ่งจัดท าตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ 

2. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น 
- จัดท ารายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัท และข้อมูลที่ส าคัญอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า

เทียมกัน   สม่ าเสมอ  และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
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3. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน 
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงได้

กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึง
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท างาน อีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้พนักงาน
อย่างเหมาะสม 

- มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าตอบแทน  การเติบโตในสายอาชีพ  
สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานทุกคนได้รับ โดยมีแจ้งประกาศไว้ในเวปภายในของบริษัท หัวข้อ ของฝ่าย
บุคคล ซึ่งพนักงานสามารถเข้าไปอ่าน และศึกษาได้ 

- มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ทุกต าแหน่งและทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  เน้นการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และชื่อเสียงมาอบรมเพ่ือให้
พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมความรู้
และทักษะในการท างานที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน  ตลอดจนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมขององค์กรในการสร้างผู้บริหารขึ้นทดแทนต าแหน่งที่ส าคัญ 

- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระท าด้วยความสุจริตใจ  
และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้  ความสามารถของพนักงานนั้นๆ 

- มีระบบการประเมินความดีความชอบที่เป็นธรรม โดยเปิดเผยเกณฑ์การประเมินให้พนักงานทุกระดับ
ได้รับทราบ   และส่งเสริมพนักงานแต่ละระดับให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

- เน้นย้ าให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดพฤติกรรม ที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 

- ผู้บังคับบัญชา พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน  และพนักงานไม่พึงกระท าการใดๆ 
อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา 

- งดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

4. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้า 
- น าเสนอเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ และ/หรือสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ อย่างโปร่งใสและชัดเจน 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าให้มากที่สุด 
- กรณีลูกค้าประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินอันเกิดจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม บริษัทฯ 

จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสม 
- เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ร้องเรียนเรื่องการบริการของพนักงานได้โดยตรงถึงฝ่ายร้องเรียนส านักงาน

ใหญ่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 1455 หรือร้องเรียนผ่านทางจดหมายในรูปของแบบสอบถามที่
ส านักงานใหญ่ส่งถึงลูกค้า  
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5. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่แข่ง 
- ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการโจมตี ให้ร้ายหรือท าลาย

ชื่อเสียงของคู่แข่ง รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ก็จะด าเนินการภายใต้การแข่งขันที่ดี ไม่มีการ
ติดป้ายท าลายคู่แข่ง รวมถึงไม่มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

- การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯจะต้องบริหารงานเพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงภายใต้การ
ด าเนิน งานด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย
สินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง 

 
จรรยาบรรณคณะกรรมการ 

    ข้อก าหนดส าหรับคณะกรรมการบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  มุง่มั่นที่จะปฏิบัติ
ตามมาตรฐานด้าน  จริยธรรมที่สูงที่สุดเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ภายใต้หลักการ 
ดังนี้ 

 
1. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อบริษัท 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่ด าเนิน การ

ใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท   
- น าความรู้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ 
- กรรมการจะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ  

ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องแจ้งต่อ
คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 
วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 

- การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการทุกท่าน รวมถึงบุคคลใกล้ชิด (คู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  งดการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้นบริษัทฯ  ในช่วงก่อนการเปิดเผยงบ
การเงิน   กรณีงบการเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซื้อ-ขาย ก็ต้องแจ้งให้
เลขานุการทราบ เพ่ือจัดท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (59-2) ต่อ กลต.
ภายในเวลาที่ก าหนดต่อไป  และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกไตรมาส 

- รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพ่ือป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร  จะต้องรายงานต่อประธานกรรมการ และ
บรรจุเป็นวาระเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกไตรมาส 
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2. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น 
- มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน  เพียงพอ  ทันเวลา  เพ่ือให้สามารถ

เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  และระมัดระวังไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความส าคัญผิด หรือสับสนใน
ข้อมูลสารสนเทศ 

- รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น  และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่ค านึงถึงเพศ  
อายุ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ หรือความคิดเห็นทางการเมือง  และแม้ผู้ถือหุ้น
จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด  ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ 

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ ที่ยังมิได้เปิดเผย
แก่สาธารณะ 

 
3. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน 

- ก าหนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ  ค่าตอบแทน  และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน 
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ  หลีกเล่ียงการด าเนินการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม    และรับฟัง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน 
- ส่งเสริมการพัฒนาความรู้  ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ  
- ติดตามให้บริษัทด าเนินการในเรื่องจรรยาบรรณ  และบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้  

เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
 

4. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้า 
- สนับสนุน และส่งเสริมให้บริษัทสร้างนวัตกรรมใหม่  เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
- คอยก ากับให้บริษัทจัดระบบให้ลูกค้า สามารถร้องเรียนเก่ียวกับการบริการ  และให้ลูกค้าได้รับ

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 
นโยบายนี้ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 


