นโยบายและแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ (Corporate
Governance) เป็นการแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วย
สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะ
นาไปสู่การเพิ่ มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทจึงกาหนดนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและ
รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นในหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี เป็นแนวทางด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่น และ ศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตร จนเป็น
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสาคัญร่วมกับผู้บริหารในการกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย
และแผนงานที่สาคัญของบริษัทฯ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแนวทางการ
บริหารจัดการ และการดาเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นาในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้ เสีย ทุ กฝ่ ายอย่างเท่ าเที ย ม พร้อ มกับ ดู แลสอดส่อ ง ควบคุ ม ป้อ งกัน การตั ด สินใจหรือ การ
กระทาใด ๆ ที่มีความขัดแข้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องดาเนินการให้มีระบบที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั น ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสาคัญ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
6. การปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูและกิจการของบริษัท ถือเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญในการประเมินผล
การบริ ห ารจัด การทางธุ ร กิ จ ของคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ผู้ บ ริ ห าร และการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
ทั้งนี้ กรอบการปฏิบัติงานตามนโยบายการกากับดูแลกิจการข้างต้น ปรากฏอยู่ในคู่มือการกากับ
ดูแลกิจการ ซึ่งประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
1. ข้อแนะนาเกี่ยวกับคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.1 ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริห าร และพนั ก งานทุ ก คน ท าความเข้ า ใจเนื้ อ หาของคู่ มื อ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี และเรีย นรู้เนื้อหาที่ เกี่ย วข้องกับหน้าที่ความรับผิด ชอบของ
ตนเอง
1

1.2 ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทบทวนความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของ
คู่มือหลักการกากับดูแลกิจการอย่างสม่าเสมอ
1.3 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
1.4 ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
1.5 หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
1.6 บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ต้ อ งเป็ น ผู้ น าในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก ากั บ ดู แ ล กิ จ การที่ ดี อ ย่ า ง
เคร่งครัด
2. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
บริษัทฯกาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกาหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท อีกทั้ง ผู้บริ หารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสาคัญในการส่งเสริมให้
พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
บริษัทจะไม่ดาเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หาก
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทาผิดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กาหนดไว้จะได้รับโทษ
ทางวินัย และหากมีการกระทาที่เชื่อได้ว่าทาผิดกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของภาครัฐ
บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการต่อไป
หากพนั ก งานทุ ก ระดั บ ของบริษั ท ประสบปั ญ หาในการตั ด สิ น ใจ หรือ ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้ตั้งคาถามเกี่ยวกับการกระทานั้นกับ
ตนเอง ดังนี้
2.1 การกระทานั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
2.2 การกระทานั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯอย่างร้ายแรงหรือไม่
2.3 การกระทานั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหรือไม่
พนักงานทุกระดับสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการ
ทาผิดกฎหมาย และ/หรือ จรรยาบรรณตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อ ถึงการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัท ให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทาง
สื่อสารของบริษัทฯได้
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แนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
หลักการ
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาหน้าที่ แทน
ตนและมี สิ ท ธิ ในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท ฯจึ ง ได้ ก าหนดแนวทางการ
ดาเนินงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิของตน ได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นโดยได้เผยแพร่
ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ในฐานะเจ้าของกิจการซึ่งสะท้อนถึงการเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
1. สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
3. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
4. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
5. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
6. สิทธิในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
7. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. สิ ท ธิ ในการได้ รับ แจ้ ง ข้ อ มู ล และข่ า วสารที่ มี นั ย ส าคั ญ ของบริ ษั ท ฯอย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
เพียงพอ และทันเวลา ตรวจสอบได้โดยเท่าเทียมกัน และให้ข้ อมูลที่สาคัญที่เป็นปัจจุบันผ่าน
เว็บไซต์
9. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผู้ ถือ
หุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทน
แนวปฏิบัติ
บริษัทฯตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อกากับ
ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ฯ กาหนดให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี โดยจะจัด ขึ้นภายใน 4 เดื อ น
นับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ
ในเรื่องที่อาจกระทบ กระเทือน หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็น กรณีไป ซึ่งในการจัดการประชุมสามั ญผู้
ถือ หุ้นนี้ บริษัท ฯ ได้ ปฏิบัติต ามแนวทางของโครงการประเมินคุณ ภาพการจัด การประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
(AGM Checklist) ที่ จัด ท าขึ้ นโดยสมาคมส่ง เสริมผู้ ลงทุ นไทย เพื่ อ ให้ การจัด งานมี มาตรฐานเป็น ไปตาม
หลักการ กากับดูแลกิจการ ดังนี้

3

1.1 บริษัท ฯ จะต้อ งส่งเอกสารให้ผู้ถื อหุ้นรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม
ตลอดจนข้อมูลทั้ งหมดที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัด สินใจในที่ประชุมให้แก่ผู้ถือ หุ้นทุกคนได้
ทราบเป็ น การล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 วั น และต้ อ งเผยแพร่ไว้ ในเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท ฯทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนมอบให้บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ในบางกรณีเช่นการจัดสรรหุ้นให้กับกรรมการ
และพนักงาน (ESOP) การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
1.2 บริษัท ฯ จะต้ องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือ น
ตุ ล าคม – ธั น วาคมของทุ ก ปี แ ละเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯก าหนด ซึ่ ง ได้ เผยแพร่
รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.muangthaicap.com
1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการ อิสระหรือ บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ห นังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1.4 บริษัทฯ ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า
1.5 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัต รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการ
แต่งตั้ง กรรมการ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
1.6 บริษัทฯจะต้อ งอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสีย ง
อย่างเต็มที่โดยจัดประชุมในวั นทาการ ณ โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพและ/หรือห้องประชุม
ของบริษัทฯ และจัดเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สาหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้มีอากร
แสตมป์สาหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
1.7 บริษัท ฯ ได้ จัด ท าใบลงคะแนนเสีย งแยกแต่ ละวาระสาหรับการลงคะแนนเสีย ง เพื่ อ ความ
สะดวกในการลงและนับคะแนน เสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนามารวมกับคะแนน
เสียงที่ ได้ ลงไว้ ในหนัง สือ มอบฉันทะ เพื่ อ รวมคะแนน และ ประกาศคะแนนรวมทันทีในวั น
ประชุม
1.8 บริษัทฯ ไม่กระทาการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการกาจัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น 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
ถือ หุ้ น หากกรรมการท่ านใดมีส่ว นได้ ส่วนเสีย หรือ มีส่ว นเกี่ย วข้อ งในการพิ จารณาวาระใด
ประธานที่ ป ระชุ ม และ/หรือ เลขานุ การบริษั ท จะแจ้ง ให้ ผู้ เข้ า ร่ว มประชุ ม ทราบก่อ นการ
พิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
1.11 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทาหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความ
โปร่งใสในการ ด าเนินการ รวมทั้งเปิด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้นสอบถามเกี่ย วกับกระบวนการและ
วิธีการลงคะแนนเสียง
1.12 สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการ
ซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญต่างๆ
ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุ มัติแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบ แทนผู้สอบบัญชี
การจั ด สรรเงิน ปั น ผล การลดทุ น หรื อ เพิ่ ม ทุ น การก าหนดหรือ การแก้ ไขข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ
บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
1.13 จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถื อหุ้น
เพื่ อ น าข้ อ มู ลมาใช้ใน การพั ฒ นาการจัด ประชุม ให้มี ประสิท ธิภ าพที่ ดี ขึ้ น โปร่งใส และเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
1.14 มีการจัดแสดงข้อมูลที่สาคัญของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัด
มุมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรั บและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้ถือ
หุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2.1 บริษัทฯจะต้องจัด ทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดที่
สาคัญ ในเรื่อ งต่ างๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการนับคะแนนเสีย งโดยใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้ น
รับทราบก่อน การประชุมบันทึกประเด็นคาถาม-คาตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระ
ต่างๆ ในที่ประชุมบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง บันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุม เป็นต้น และต้องเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 บริษัทฯ ได้จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หลักการ
1. ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทควรจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นโดยสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
3. คณะกรรมการบริษัทควรกากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ใน
หมวดที่ 1 อย่างเท่าเทียมกัน
4. คณะกรรมการบริษัทควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
แนวปฏิบัติ
บริษัทฯให้ความสาคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยมีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกันและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการปฏิบัติ ต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. บริษัท ฯเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมการเสนอชื่อบุคคลเพื่ อเข้า ดารงต าแหน่ง
กรรมการและส่งคาถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือนตุลาคม–ธันวาคม และจะ
ปฏิบัติสืบเนื่องไปทุกปี ทั้งนี้การเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษัทฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด และเผยแพร่
รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.muangthaicap.com
2. บริษัทฯกาหนดให้มีหนังสือมอบฉันทะสาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และกาหนด
แนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอื่น และหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะในการเข้าร่วมประชุมโดยระบุชื่อประวัติข้อมูลการทางานของกรรมการอิสระทั้งหมดให้
พิจารณาเลือกหนึ่งคน สาหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
3. บริษัทฯไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า
4. คณะกรรมการบริษัท สนั บสนุ น ให้ มี การใช้บั ต รลงคะแนนเสีย งในทุก วาระ รวมทั้ง วาระการ
แต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
5. บริษัทฯ กาหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตาม
ผลอย่างสม่าเสมอ
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6. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และรายงานต่อคณะ กรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อขายหลั กทรัพย์ และในการ
ประชุมคณะกรรมการ เลขานุการจะต้องรายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่
ประชุมรับทราบทุกครั้ง
หมวดที่ 3 : บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
หลักการ
1. ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
2. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท กับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในการสร้างความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ
3. คณะกรรมการบริษัทควรมีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็น เกี่ยวกับ
การทาผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือ
การผิดจรรยาบรรณ
4. คณะกรรมการบริษัทควรกาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการป้องกัน การทุจริต
คอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิ
ชอบ ก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง โดยเปิ ด เผยถึ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ให้ กั บ คู่ ค้ า ของบริ ษั ท ฯ
รับทราบโดยทั่วกัน กระบวนการประเมินความ เสี่ยงจากการทุจริต การควบคุม การติดตาม
ประเมินผล การฝึกอบรม
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อคู่ค้า และไม่มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และ ข้อผูกพันที่ตกลงกัน
ไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
7. คณะกรรมการบริษัทควรกาหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึง
สิ่งแวดล้อมและสังคม
แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของบริษัท ควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯตาม
สิทธิที่กาหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้ อตกลงที่ ทาร่วมกัน โดยคานึงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
ระหว่างกัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัท ฯ กาหนดให้มีจรรยาบรรณต่ อ ผู้มีส่วนได้ เสีย อั นได้ แก่ ผู้ถือ หุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
เจ้าหนี้ และคู่แข่งสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุก
คนได้รับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กาหนดโทษในการที่ไม่ปฏิบัติตามไว้ใน คู่มือ
พนักงาน
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2. บริษัทฯ กาหนดกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นเกี่ยวกับการ
ทาผิดกฎหมายความถูกต้องของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิด
จรรยาบรรณ ผ่านคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
3. บริษัทกาหนดให้มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯ และตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานที่ เป็ น ธรรมต่ อ ทั้ ง สองฝ่ า ย หลี ก เลี่ ย ง
สถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง ปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูล
ที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณี
ที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขข้ อ ใดได้ ต้ อ งรีบ แจ้ง ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จารณาหาแนว
ทางแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นคู่ค้า ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้
3.1 ความสามารถทางเทคนิค
3.2 สถานภาพทางการเงิน
3.3 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
3.4 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / รายการเกี่ยวโยง
3.6 นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านคุณภาพ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และ ข้อผูกพันที่ตก
ลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชาระคืน การดูแล
คุณภาพ หลักทรัพย์ค้าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับ เจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่
ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยกาหนดแนวทางในการบริหารเงินทุน เพื่อ
สร้างความมั่นคงที่แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทฯอยู่ในฐานะที่ยากลาบากต่อการชาระหนี้คืน
แก่เจ้าหนี้และให้ความสาคัญต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการวางแผนชาระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้อย่างชัดเจนและตรงตามเวลาที่กาหนด
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการติดตาม วางแผนและ
ควบคุมสภาพคล่องทางการเงินให้มีความ เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ โดยมี
กระบวนการประเมินความสามารถเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
5. บริษัทฯได้มีประกาศให้ทราบทั่วกันว่ากรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ที่มี
นัยสาคัญ อาจส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงหลังปิดงบการเงินจนกว่าจะมีการประกาศผลการดาเนินงาน หรือ
ข้อ มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่ อ สาธารณชน อนึ่งกรรมการและผู้บริห ารระดั บสูง ต้ อ งแจ้ง ต่ อ
คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1
วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขาย
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6. บริษัทฯได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยมีการอบรมส่งเสริม
ให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม กาหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานโดยคานึงถึง
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มี ส่วนได้เสียของบริษัท มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการจัด ให้ มีม าตรการในการแจ้ง เบาะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรีย นการกระท าผิด กฎหมาย
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน
องค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบ
การควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
7.1 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email: whistleblower@muangthaicap.com)
7.2 ส่งจดหมายส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง และส่งมาที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
8. คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั น
และห้ามกรรมการ ผู้บริห าร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อ ย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่
บริษัทฯ มีอานาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อ าจถือได้ว่าเป็นตั วกลางหรือ
ตัวแทนของบริษัท) ดาเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และได้เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบทั่วกัน
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หลักการ
คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลาและมีความเท่าเทียมกันและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในขณะเดียวกันการให้ข้อมูลของ
บริษัทฯตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับของธุรกิจและกลยุทธ์ในการดาเนินงานที่สาคัญ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่ องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
เพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
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บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่า เทียมกันต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัทฯตลอดจนสาธารณชนให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งนอกจากจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี/รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) แล้วบริษัทฯได้มีการนาเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯทาให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุน นักวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
เสียตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่า ยตลอดจนมีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ รวมถึงมีการ
กาหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือ ครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่าง
ชัดเจน
แนวปฏิบัติ
1. บริษัทฯมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาคัญโดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวก
และมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ แ ก่ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ ข องตลาด
หลักทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย (www.set.or.th) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (www.sec.or.th) และเว็ ป ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ (www.muangthaicap.com)
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
1.3 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
1.4 งบการเงินและรายงานเกี่ยวฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและ
ของปีก่อนหน้า
1.5 แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
1.6 ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน
หรือสื่อต่าง ๆ
1.7 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
1.8 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
1.9 การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารระดับสูง
1.10 หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
1.11 ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
1.12 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
1.13 นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
1.14 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
1.15 กฎบั ต ร หรื อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบั ติ วาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
1.16 กฎบั ต ร หรื อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบั ติ วาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

1.17 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
1.18 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิด ชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่
สามารถให้ข้อมูลได้ และหมายเลขโทรศัพท์
จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กาหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบาย
การกากับ ดู แ ลกิจการและจริย ธรรมธุร กิจ นโยบายความรับผิ ด ชอบต่ อ สัง คม บทวิ เคราะห์ จาก
นักวิเคราะห์สถาบันต่างๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี/รายงาน
ประจาปี (แบบ 56-1 One Report) การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาด
หลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น
จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและ
ต่างประเทศ
การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : กาหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้ บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจาปี อย่างชัดเจน
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่ างชัดเจน และกาหนดนโยบายให้
กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
7.1 การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : กาหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการทุกท่าน
รวมถึงบุคคลใกล้ชิด (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) งดการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้น
บริษัทฯ ในช่วงก่อนการเปิดเผยงบการเงิน กรณีงบการเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชน
แล้ว หากมีการซื้อ -ขาย ก็ต้องแจ้งให้เลขานุการทราบ เพื่อจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ (59-2) ต่อ กลต.ภายในเวลาที่กาหนดต่อไป และมีการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกไตรมาส
7.2 รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และ
บรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส
บริษัทฯไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีมี
คุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริหารอื่นๆแก่บริษัทฯ
และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
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10. งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
11. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตาแหน่ง
การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทางาน และภาพถ่าย ระบุไว้อย่างชัดเจน
12. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯให้ความสาคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมใน
การพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึง
ข้ อ มู ล บริษั ท ฯที่ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น โปร่ ง ใส และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น
โดยเฉพาะข้อมูลสาคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และสามารถนาข้อมูลเหล่านั้น
ไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯใน
ที่สุด บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ ที่
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดผ่าน
ช่องทางต่างๆอย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมกิจการของ
บริษั ท ฯ (Site Visit) หรือ พู ด คุ ย กั บ ผู้ บ ริห ารของบริษั ท ฯ (Company Visit) การเปิ ด โอกาสให้
นักข่าวเข้าพบและสัมภาษณ์ การออกเอกสารข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณะชน
อย่างสม่าเสมอ การจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯทุก
ไตรมาส
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการ
บริษัทได้ให้ความสาคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ การ
พิจารณาตรวจสอบการดาเนินงาน ดูแลให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
กาหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทต้องมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัท
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มีหน้าที่กากับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินธุรกิจโดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ แผนธุรกิจ กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดนโยบายและภาพรวมของ องค์กร แผนการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการ
กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจน
ดาเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งการกากับดูแลให้การ
บริหารจัดการ ของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กาหนดไว้ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และมีทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยคณะ กรรมการจัดให้มี
การเปิดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึง จานวนปีการ
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบน website ของ
บริษั ท คณะกรรมการบริษั ท มี จานวนกรรมการเพี ย งพอที่ จ ะก ากับ ดู แ ลธุร กิ จ ของบริษั ท ซึ่ ง
ประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย ซึ่งต้องประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และ
ต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการ
ถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยกรรมการอิสระต้องมี
ความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องหรือมี
ส่ว นได้ เสี ย ในทางการเงิ น และการบริห ารกิจ การ และมี คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งน้ อ ยต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2) โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์ ที่ ส านั กงานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั กทรัพ ย์ ก าหนด และมี
คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
3) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดาเนินการผ่านกระบวนการกากับ
ดูแลกิจการและการพิจารณาจะต้องมีประวัติ การศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ
ของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการ ตัดสินใจของคณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้น
4) ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งจะได้รับ
เลือกตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งอีกก็ได้ และในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
5) คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ
และสามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์การทางานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท และให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระ
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6) คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอานาจและความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแล
และการบริห ารงาน ประจาวั นออกจากกัน อย่า งชัด เจน โดยประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริ ห ารถู ก เลื อ กตั้ ง จากคณะกรรมการ บริษั ท ซึ่ ง ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความ รับผิดชอบระหว่าง
การกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทั้งนี้บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจ
การดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย และกากับดูแลการ
ดาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้าน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน
แต่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และค าแนะน าในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของฝ่ า ยจั ด การผ่ า นทางประธาน
กรรมการบริหารอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารรับผิด ชอบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7) กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการของบริษัท โดยกาหนดให้กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท
8) คณะกรรมการกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตาม
ระเบียบข้อบังคับของ บริษัท ที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด ในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัท
จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง เดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอก
กลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหาร ของบริษัทจะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้นการดารงตาแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่
แสวงหากาไร ทั้งนี้ การดารงตาแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตาแหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
ภายนอก
9) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษั ท ที่ เหมาะสม มี ห น้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน รายงาน
ประจาปี และบน website ของบริษัท
10) คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้ว ย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และ 4) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ หรือรับทราบ คณะกรรมการชุด ย่อยมีสิทธิหน้าที่ต ามที่ได้
กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระที่มี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ว นตามที่
ก.ล.ต. และ ตลท. กาหนด จานวน 3 คน โดยมี อ ย่างน้ อ ย 1 ท่า นที่มีค วามรู้และประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถื อของงบการเงิน โดยมีผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1.1 วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แต่ งตั้ ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจาก ต าแหน่ง ตามวาระอาจได้ รับการแต่ งตั้ งให้กลับมาด ารง
ตาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่ งตั้ งบุคคลที่มีคุณ สมบัติ ครบถ้วนเป็น กรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
2.1.2 ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายประจาปีอย่ างถูกต้อง
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
2.) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการกากับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จารณาแต่ ง ตั้ ง โยกย้า ย เลิ กจ้า ง ประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3.) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
4.) พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5.) สอบทานและพิ จ ารณาความเสี่ ย งส าคั ญ ที่ ต รวจพบร่ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห าร รวมทั้ ง ให้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
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6.)

7.)

8.)

9.)

ในการปฏิบัติตามขอบเขต อานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญหรือ
สั่ ง การให้ ฝ่ า ยบริห ารหรื อ หั ว หน้ า งานเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จ้ง หรือ ให้ ส่ ง เอกสารที่
เกี่ยวข้อ งได้ และมีอานาจว่าจ้างหรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิ สระจากที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็น
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจาปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็ น ชอบหรื อ ข้อ สั งเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายและด้ ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งนี้ ในการปฏิบั ติ ห น้า ที่ที่ ได้ รับมอบหมายดั งกล่ าว คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และกรรมการ
บริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ง อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ เห็น สมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุ จ ริต หรื อมี สิ่ งผิ ด ปกติ หรือ มี ค วามบกพร่อ งที่ ส าคั ญ ในระบบการควบคุ ม
ภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่ เกี่ย วข้องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการ
บริษัท หรือ ผู้บริห ารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน ระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
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กระท าตามวรรค หนึ่งต่ อ สานั กงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10.) พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชัน รวมถึงระบบการ บริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของ บริษัทมีความโปร่งใส สุจริต
ยุติ ธรรม ตามหลักคุณ ธรรม จริย ธรรม และด าเนินธุรกิจด้ วยการต่ อ ต้ า นการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
11.) รับ เรื่อ งร้อ งเรีย น แจ้งเบาะแส การกระท าอั นทุ จริต คอร์รัปชั น ทั้ง จากภายในและ
ภายนอก ที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ตรวจสอบข้ อ เท็ จจริง ตามที่ได้ รับ แจ้ง และนาเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทร่ว มกัน
พิจารณาโทษหรือแก้ไขปัญหาตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
12.) สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญ
กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ มาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถาม
ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือ
ผู้เชี่ ย วชาญหรือ ที่ ปรึก ษาของบริษั ท ฯ (ถ้ ามี ) หรือ จ้า งที่ป รึกษาหรือ ผู้ เชี่ ย วชาญซึ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอก เป็นครั้งคราวในกรณีจาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ การขอให้พนักงาน
ของบริษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ กิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
หรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความ รับผิดชอบสาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี
2.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯในการกาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ
ของบริษั ท เพื่ อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาการก ากั บ ดู แ ลกิจ การที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สร้า งมาตรฐาน
จริยธรรมในการทางานที่ดี พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้
การบริหารกิจการดาเนินไปบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ และเพื่อเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2.1.1 วาระการดารงตาแหน่ง ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1) ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ ใหม่ได้อีก
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2) กรรมการบรรษัทภิบาล จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
- ครบกาหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
3) การลาออกของกรรมการบรรษัทภิบาลให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
4) เมื่อกรรมการบรรษัทภิบาลพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลแทน
โดยอยู่ ใ นต าแหน่ ง เพี ย งเท่ า วาระของกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลที่ พ้ น จาก
ตาแหน่ง
2.1.2 ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1) กาหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาล , นโยบายและทิศทางด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
2) กากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบัน
กากับ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้อ งกับแนวทางปฏิบัติ ของสากล และข้อ เสนอแนะของสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล สาหรับคณะกรรมการ
หรือเสนอการกาหนดข้อบังคับคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
5) ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการรับ ให้ของ ขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดและการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
,ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ น เพื่อให้มั่นใจว่า
การดาเนินงานของ บริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และดาเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
6) เสนอแนะข้อกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และ
ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
7) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่ วม
ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
8) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
18

9) การอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ย กรรมการบริ ษั ท ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และตัวแทนสายงานต่างๆ เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยต าแหน่ ง ซึ่งได้ รับการแต่ ง ตั้ งโดยประธานกรรมการบริห ารความเสี่ย ง และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตาแหน่ง
2.3.1 วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน
ประกอบด้ ว ย กรรมการอิ ส ระ และ/ หรือ ผู้ บ ริห ารที่ มี ค วามเหมาะสม เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า
ครอบคลุมความรับผิด ชอบ ในการบริห ารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดารงตาแหน่งต่อได้
2.3.2 ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.) กาหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2.) กากั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารด าเนิ น งานด้ านการบริห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3.) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุ ม หรื อ บรรเทา
(Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and
Internal Control Committee) : RMCC เพื่อ ให้ระบบการจัด การมีประสิทธิภ าพ
อย่างต่อเนื่อง
4.) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ และใน
กรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
5.) กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) ของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงโดยรวม ทั้งนี้ ต้องครอบ คลุมความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสาคัญต่อบริษัท
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6.) กาหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์การและทรัพยากรที่ใช้ในการบริห ารความเสี่ยงให้
สอด คล้อ งกับนโยบายการบริห ารความเสี่ย งของบริษั ท โดยสามารถวิ เคราะห์
ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
7.) กากับดู แล ทบทวนและให้ข้อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการเกี่ย วกับ นโยบายการ
บริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวม
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
8.) ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จริต คอร์รัป ชั น รวมถึง ระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
9.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.4 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ค ณ ะกรรม การสรรห าแ ล ะก าห น ด ค่ าต อ บ แ ท น (Nomination and Remuneration
Committee : NRC) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุด
ย่อ ย รวมทั้ ง สรรหา คัด เลือ ก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกาหนด
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนาเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2.4.1 วาระการดารงตาแหน่ง ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่ง
ต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3) นอกเหนื อ จากการพ้ น จากต าแหน่ ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน จะพ้ น
ตาแหน่งเมื่อ
3.1 ลาออก
3.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
4) คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่ งตั้ ง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตาแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 ได้ โดยบุคคลที่
ได้ รับการแต่ งตั้ งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทดแทนกรรมการที่
ลาออก หรือพ้นจากตาแหน่ง จะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น
2.4.2 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน ปฏิบั ติ ห น้ าที่ ต ามที่ ได้ รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
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การสรรหา
1) กาหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษั ท และกรรมการชุ ด ย่ อ ย โดย
พิจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนด
คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบ
วาระ และ/หรือ มีตาแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การกาหนดค่าตอบแทน
1) จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี
2) กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความ
เหมาะสมกั บ ภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ผลงาน และเปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท ในธุ ร กิ จ ที่
คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3) รับผิดชอบต่ อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คาชี้แจง ตอบคาถามกับค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุ ผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริห าร ตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
และรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่ อ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการด าเนิ น การของบริษั ท กรรมการบริษั ท ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรับ ผิ ด ชอบความ
ระมั ด ระวั ง และรอบคอบ และความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต รวมทั้ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา และให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ท ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบในเรื่ อ งที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดาเนินธุรกิจ งบประมาณ
ประจาปี การควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตาม
นโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิ ดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการ ตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการ
เงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้อง ตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่
สาคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดย มีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และ
นาเสนอรายงานทางการเงินต่ อ คณะกรรมการ/คณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศ ทางการเงิน ที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมถึงอานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่สาคัญ ดังนี้
1. กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดาเนินธุรกิจ งบประมาณประจาปี
โครงสร้างการ บริหารงาน และอานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
2. บริห ารงานให้ เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น (Fiduciary Duty) โดยยึ ด ถื อ แนว
ปฏิบัติสาคัญ 4 ประการ คือ
1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
3) การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
(Duty of Obedience)
4) การเปิด เผยข้ อ มูลต่ อ ผู้ ถือ หุ้น อย่างถูกต้ อ ง ครบถ้ว น และโปร่ง ใส (Duty of
Disclose)
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3. กากับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและชัดเจน
และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบั ติงานตามความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจาเป็น โดยมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ
4. กากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และ
ความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามระบบการรั กษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลด้วย
5. ควบคุ มกากับดู แ ล (Monitoring and Supervision) การบริห ารและการจัด การของฝ่า ย
บริห าร หรื อ บุ ค คลใดๆ ที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ท าหน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ให้ เป็ น ไปตามนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดู แล
ให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี
6. ก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ระบวนการและช่ อ งทางในการรับ และจัด การกั บ ข้ อ ร้อ งเรีย นของผู้ ที่
ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล
7. กากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ปฏิ บัติ ต ามนโยบายและมาตรการการต่ อ ต้ า นการทุ จริต และคอร์รัป ชั่น ของบริษัท อย่ า ง
เคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
8. กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการ
อิ ส ระ รวมทั้ ง คุ ณ สมบั ติ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ การด าเนิ น ธุร กิ จ ของบริษั ท
ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดย
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
9. จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะ
กรรมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
11. จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการ
ติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
12. จัด ให้มีจรรยาบรรณธุร กิจสาหรับกรรมการ ผู้ บริห าร และพนั กงานของบริษั ท เพื่ อ เป็ น
มาตรฐานแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด
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13. ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท อย่ า งเคร่ ง ครั ด และจั ด ให้ มี ก าร
ดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุก
ระดับในองค์กรให้ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
14. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และ
รายบุคคลเป็นประจาทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
15. พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใดๆที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง
16. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุ
สุดวิสัย โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัทหรือ
เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
17. จัดให้มีระบบการบัญ ชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้
รวมทั้งดูแลให้มีระบบ การจัดเก็บเอกสารที่ทาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อ งของข้อมูล
ได้ในภายหลัง
18. จัดให้มีการทางบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานในรอบ บัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญ ชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ
ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอด จน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทารายงานทางการเงิน โดย
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปีของบริษัท
19. ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯมี ร ะบบควบคุ ม ภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล มีระบบบริหาร ความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มี ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน
และการดาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตาม
นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี
3.2 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ
สื่อสารให้ทุกคนใน องค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้
ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตาม นโยบายที่กาหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจาอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง
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3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยกาหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้าน จริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จาเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย คานึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ
โดยที่จรรยาบรรณดั งกล่าวจะสะท้ อนให้เห็นถึงค่านิย ม และแนวทางปฏิบัติงานที่ พนักงานทุกคนพึง
ปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทได้มีการประกาศ และ
แจ้งให้ทุ กคนรับทราบและยึด ปฏิบัติอ ย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติต ามแนวทางดั งกล่าว ทั้งนี้
คณะกรรมการ ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
3.4 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้เกิดความ มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง และ ส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทมีการสอบทานและทบทวนนโยบายและ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็น
ประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดาเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
บทบัญญัติของกฎหมาย
3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบการพิจารณา
การทารายการที่อาจมี ความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษั ท และผู้ ถือ หุ้น โดยรวมเป็น สาคั ญ โดยกาหนดนโยบายที่ ไม่ให้กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนั กงาน
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง ความสัมพันธ์หรือการ
เกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดั งกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัด สินใจใดๆ ใน ธุรกรร ม
ดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้ง
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ใน เรื่องการกาหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทารายการกับ บุคคลภายนอก
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้ กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดาเนินการ และการ เปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
โดยจะเปิดเผยการทารายการไว้ในงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี/รายงานประจาปี (แบบ
56-1 One Report)
3.6 ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมั่นใจ
ต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความ เสี่ย งทางธุรกิจ ช่วยให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุ เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สิน
ไม่ ให้ รั่ว ไหล สู ญ หายหรือ จากการทุ จริต ประพฤติ มิช อบ ช่ว ยให้ รายงานทางการเงิน มีค วามถูกต้ อ ง
น่าเชื่อถือ ช่วยให้ บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและ ช่วยคุ้มครองเงิน
ลงทุ นของผู้ถือ หุ้น ดั งนั้นบริษัท จึง ได้ กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการด าเนินการของผู้ป ฏิบัติ งานและ
ผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัท
ให้เกิด ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความ
เหมาะสมและความมี ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทาและ
ทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้าน การดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสาคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
ทั้งนี้บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การควบคุ มภายในของ บริษัท ท าหน้ าที่ต รวจสอบเพื่อ ให้มั่น ใจว่ า บริษัท มีร ะบบการควบคุ มภายในที่
เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบ ภายในดั งกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผล โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วาง ไว้สามารถดาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมี การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวน ระบบที่
สาคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
3.7 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และ ให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบเป็นประจา และจะจัดให้มีการทบทวน ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของ บริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับ
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ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณ เตือนภัยล่วงหน้าและรายการ
ผิดปกติทั้งหลาย
- คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงไว้ ในรายงานประจาปีของบริษัท
- คณะกรรมการจัด ให้ มี แ นวทางด าเนิ น การที่ ชั ด เจนกั บ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะร้อ งเรีย น หรือ แจ้ ง
เบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่าน ทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบาะแส
ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อ สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูล
ตามกระบวนการที่บริษัทกาหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้ อ งมี กรรมการมาประชุมไม่น้อ ยกว่ากึ่ง หนึ่ง ของ
จานวนกรรมการทั้ ง หมดจึง เป็ น องค์ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่อ ยู่ ในที่
ประชุม หรือ ไม่ สามารถปฏิบั ติ ห น้า ที่ได้ ถ้า มีร องประธานกรรมการให้ ร องประธาน
กรรมการเป็นประธานกรรมการ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการ
คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลง คะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4.3 การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ตามปกติ ให้ จั ด ขึ้ น อย่ า งน้ อ ย 3 เดื อ นต่ อ ครั้ง ให้
ประธานกรรมการเป็ น ผู้ เรีย กประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท หรือ ในกรณี จาเป็ น ถ้ า
กรรมการตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการให้
ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
4.4 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กาหนด
วัน เวลาและสถานที่ ในการประชุ มคณะกรรมการบริษั ทซึ่ ง สถานที่ที่ ป ระชุ มนั้ น อาจ
กาหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทฯหรือ
จังหวัดใกล้เคียงก็ได้หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการมิได้กาหนดสถานที่ ๆ ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทฯเป็น
สถานที่ประชุม
4.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
ส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือ
ผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
27

หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกาหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านั้นก็ได้
4.6 กาหนดจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ป ระชุม ต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
4.7 ประธานกรรมการ เป็ น ผู้ ใช้ ค วามเห็ น ชอบในการจัด เรื่อ งที่ จะเข้ า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการโดยมีก ารปรึกษา หารือ กับ ประธานกรรมการบริห าร และกรรมการ
ผู้จัดการร่วมกันกาหนดขอบเขตระดับความสาคัญและเรื่องที่จะกาหนดเป็นวาระการ
ประชุ ม และพิ จารณาค าขอของกรรมการที่ จะบรรจุเรื่อ งอื่ น ที่ สาคั ญ เป็น วาระการ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4.8 ประธานกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอสาหรับการนาเสนอเอกสารและ
ข้อมูลของผู้บริหาร และสาหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นที่สาคัญ
ของคณะกรรมการบริษัท
4.9 คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกัน
ตามความจาเป็น โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้
อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจ ของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดย
แจ้ ง ให้ ก รรมการผู้ จัด การทราบถึ ง ผลการประชุ ม รวมทั้ ง รายงานผลการประชุ ม ให้
ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย ในการประชุมให้ประธาน
กรรมการเป็น ประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้า
ร่วมการประชุมได้ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่ง ท่าน เพื่อทาหน้าที่เป็นประธานใน
ที่ประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุมของกรรมการ ที่
ไม่เป็นผู้บริหาร
4.10 คณะกรรมการบริษัท ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และ
พร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่าเสมอหากภารกิจสาคัญ ที่ไม่สามารถเข้ าร่วม
ประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการ
4.11 คณะกรรมการบริษั ท สามารถเข้าถึง สารสนเทศที่จาเป็น เพื่อ ขอเอกสารและข้อมู ล
ควรปรึกษาและบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง
และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกเมื่อจาเป็น
เพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
4.12 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตามความจาเป็นและเห็นสมควร และนาเสนอสารสนเทศ รายละเอียด
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง
เพื่ อ สามารถนาไปปฏิบั ติ ได้ อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพ รวมทั้ง เพื่ อ ประกอบการพิ จารณา
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ตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการมี โอกาสรู้จัก ผู้ บ ริห าร
ระดับสูงและสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
4.13 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย
โดยมี การจดบันทึ กการประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปผลการประชุม และความ
คิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็ บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับ
การประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้า
ร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชุม
4.14 คณะกรรมการบริษัท มีการกาหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อแจ้งให้
คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบและวางแผนการเข้าร่วมประชุม
4.15 กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญ
อื่นๆ และหากกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ
และฝ่ายบริหารของบริษัทต้ องด าเนินการตอบข้อสงสัย ดั งกล่าวอย่างรวดเร็วและ
ครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้
4.16 ในกรณี ที่ กรรมการไม่เห็นด้ วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถของให้เลขานุการ
บริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อ
ประธานกรรมการได้
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริษทั มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เป็นประจาทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ใน
ระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทางานของคณะกรรมการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล
เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการกาหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ และนา
ผลที่ได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรจองคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบใน
ผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้
สอดคล้องกับนโยบายที่กาหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการ
บริษัทจะนาส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีทั้งแบบคณะและรายบุคคลซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จะนาส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี
29

กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อย/รายบุคคล มีดังนี้
1. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือน
ธันวาคมของทุกปี
2. กรรมการบริษัท ทาแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
3. เลขานุ ก ารบริษั ท เป็ น ผู้ ส รุป และวิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการบริษั ท และรายงานผลการวิ เคราะห์ จากการประเมิน ให้ ค ณะกรรมการบริษั ท
รับทราบ
4. เลขานุการบริษัท นาผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทาแผน
เพื่อดาเนินปรับปรุง
5. ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร
5.1 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้
แก่ผู้ เกี่ ย วข้ อ งในระบบการกากับ ดู แ ลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริห าร กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
บรรษัทภิบาล เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
5.2 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทาเอกสารการแนะนาเกี่ยวกับ
บริษัท และข้ อ มูลประกอบการปฐมนิเทศสาหรับ กรรมการที่ได้ รับ การแต่ งตั้ ง ใหม่ เพื่ อ ให้
รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
ก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้
กรรมการสามารถทาหน้าที่และกากับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
6.1 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจ การของบริษัท เช่น กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความ
เสี่ ย ง กรรมการบรรษั ท ภิ บ าล ผู้ บ ริ ห าร เลขานุ ก ารบริษั ท เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ มี ก าร
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
6.2 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ จัดทาเอกสารการแนะนา
เกี่ยวกับบริษัท และข้อมูลประกอบการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ เพื่ อ ให้ รับ ทราบข้ อ มู ล ของบริษั ท ฯ กฎระเบี ย บและข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่ อเนื่องเพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทาหน้าที่และกากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ
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6.3 คณะกรรมการกาหนดให้ป ระธานเจ้า หน้ าที่บ ริห ารรายงานเพื่ อ ทราบเป็ นประจาถึ ง
แผนการพัฒนาและสืบทอดงานซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตน
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานเป็น ประจาทุ กปีถึง สิ่งที่ได้ ท าไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไปเมื่ อ
พิจารณาแผนสืบทอดงาน
7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝึกอบรมกรรมการ
บุคคลที่ได้รับเลือกมาทาหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทคนใหม่ จะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ รกิ จของบริษั ท รวมถึ ง หน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของกรรมการบริษั ท ข้ อ มู ลที่ ใช้
ปฐมนิเทศเมื่อได้ รับการแต่ งตั้ งเป็ นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้น (Orientation) ได้ แก่ เรื่องที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมายหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะ กรรมการบริษัท ย้อนหลัง 1
ปี คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย
การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆที่สาคัญของบริษัท รวมทั้งหลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูล
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ในการฝึกอบรมนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่ให้
ข้อมูลต่อกรรมการคนใหม่ โดยคณะ กรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้อย่างต่อเนื่อง
และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ
8. การเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งที่
เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็น
จริง เชื่อถือได้สม่าเสมอและทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด
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มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ได้กาหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้ง
เบาะแสจากการกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น หรือพฤติกรรม
ที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ความสาคัญกับการเก็บข้อ มูลข้อร้อ งเรียนเป็น
ความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน
แนวปฏิบัติการแจ้งข้อร้องเรียน และกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
ของบริษัท โดยบริษัทฯคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด หรือสงสัย
ว่ า จะขั ด ต่ อ เรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ บ ริ ษั ท ฯรับ ทราบ ทางบริ ษั ท ฯจะได้ ป รั บ ปรุง แก้ ไข หรื อ
ดาเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
โดยสุจริตแก่หน่วยงานกากับดูแลด้วย ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทฯนามาปฏิบัติ
1.2 เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลของบริ ษั ท เมื อ งไทย
แคปปิ ต อล จ ากั ด (มหาชน) ท าหน้ า ที่ ดู แ ล และให้ ค าแนะน า ตลอดจนสอดส่ อ ง
พฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทาต่างๆของพนักงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้
แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองหากเป็นการกระทาด้วยความสุจริตใจ
2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิด ซึ่งเข้าเงื่อนไขในเรื่องต่อไปนี้
1. การกระทาผิดกฎหมาย นโยบาย/หลักการกากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ
2. พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตนเองหรือผู้อื่น เช่น การทุจริตคอร์รัปชั น การยักยอกทรัพย์ การ
ฉ้อโกง
3. การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
4. การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง
ของบริษัทฯ จนทาให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั น หรือทาให้สงสัยได้
ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทาให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
การกาหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้ง
เบาะแสการกระท าผิ ด โดยเปิ ด โอกาสให้ พ นัก งานและผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มีช่ อ งทางการแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์
ของกรรมการอิ สระ โดยตรงหรือ ส่ งจดหมายร้อ งเรีย นผ่ านช่อ งทางในการแจ้ง เบาะแสหรือ ข้ อ
ร้องเรียน ดังนี้
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1. ส่งจดมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email : whistleblower@muangthaicap.com)
2. ส่งจดหมายส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง และส่งมาที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
3. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
3.1 ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จะถื อ เป็ น ความลั บ และไม่ มี ก ารเปิ ด เผยชื่ อ ผู้ ที่ แ จ้ ง เบาะแส หรื อ ผู้
ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอม
3.2 รายละเอี ย ดของเบาะแส หรือ ข้อ ร้อ งเรีย น ต้ อ งเป็ นความจริง มีค วามชั ด เจน หรือ
พอที่จะนาสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดาเนินการต่อไปได้
3.3 ระยะเวลาตอบกลับผู้ร้องเรียนไม่ควรเกิน 3 วัน หลังจากได้รับข้อร้องเรียน
3.4 ระยะเวลาในการดาเนินการร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอ
ของเอกสาร หลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และคาชี้แจงของผู้
ถูกร้องเรียน แต่ไม่เกิน 30 วันทาการ
3.5 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือ
บุคคลภายนอก
3.6 ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ
แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
4.1 บริษัทฯจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็น
ความลับ
4.2 บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ
ผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเสีย หาย จะได้รับการ
บรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4.3 บริษัทฯจะไม่กระทาการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการ
เปลี่ย นแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทาการอื่นใดที่ มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
4.4 กรณีผู้ที่ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้
บริษั ท ฯ ก าหนดมาตรการคุ้ มครองที่ เหมาะสมได้ หรือ บริษั ท ฯอาจก าหนดมาตรการ
คุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอ
ก็ได้ หากเห็ นว่า เป็นเรื่อ งที่มี แนวโน้มที่ จะเกิด ความเดื อ ดร้อ นเสีย หาย หรือ ความไม่
ปลอดภัย
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จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารงานและดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจ
และสามารถบริห ารกิ จการให้ เติ บ โตได้ อ ย่ า งมั่ ง คงและเป็ น ที่ ย อมรับ ในสั ง คม รวมทั้ ง สามารถสร้า ง
ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการดาเนินธุรกิจ
ที่ มี ต่ อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ บริษั ท ฯ ทั้ ง นี้ บริษั ท ฯ ได้ มี น โยบายในการด าเนิ น งาน โดยมุ่ ง เน้ น ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ได้เน้นย้าให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา อยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ โดยยืด ถือ จรรยาบรรณนี้ ในการกระทาในทุกกิจกรรม การ
ตัดสินใจ และการทาธุรกรรมต่างๆ เราจะดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ ตั้ง และดาเนินการใดๆ ด้วย
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- บริษัท ฯมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อ ให้ผลตอบแทนที่เติ บโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือ หุ้น
และจัด ให้ มีก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ลสารสนเทศอย่า งถู กต้ อ ง ครบถ้ว น เพี ย งพอ ทั นเวลา เพื่ อ ให้ ผู้ถื อ หุ้ น
สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และระมัดระวังไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสาคัญผิด หรือสับสนในข้อมูล
สารสนเทศ รวมถึงการแจ้งข่าวสาร และความคืบหน้าในการดาเนินธุรกิจผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ,
เวปไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน และห้ามผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ทาการ
ซื้อ/ขายหุ้นก่อนกาหนด
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายโดยมีการแจ้งเงื่อนไขให้รับทราบ
อย่างชัดเจน และเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่ งมั่นในการให้การบริการ
ลูกค้า และให้คาแนะนาช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและแนะนาวิธีแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้า โดยไม่เปิดเผยความลับของลูกค้า
- บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทาร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
- บริษัทฯปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการโจมตี ให้ร้าย
หรือทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ก็จะดาเนินการภายใต้การแข่งขันที่ดี ไม่
มีการติดป้ายทาลายคู่แข่ง
- การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องบริหารงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ภายใต้
การดาเนินงานด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย
สินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
- บริษัท ฯ ให้ ความสาคั ญ และเคารพสิท ธิมนุ ษยชน และไม่กระท าการใดที่เป็น การละเมิดสิท ธิ
เสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมี
ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือด้านสภาพร่างกาย
- บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการทางานเพื่อให้
พนักงานมีความเป็นอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทางานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน การ
ปฏิบัติต่อพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกๆ คน และทุกระดับ
- ส่งเสริมและปฏิบัติ ตามสิทธิในทรัพย์สิ นทางปั ญ ญา ลิ ขสิทธิ์ สิท ธิบัตร สิท ธิท างศีลธรรม
อย่ า งเคร่ง ครัด รวมถึ ง ส่ ง เสริม ให้ ผู้ บ ริห าร พนั ก งาน ใช้ ท รัพ ยากรและทรัพ ย์ สิ น ของบริษั ท ฯ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า และใช้สินค้าและบริการที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทาที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงมากว่า
23 ปีได้นั้น เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงาน และ
ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้
- บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสามารถ
เที ยบเคี ยงได้ กั บบริษั ทที่ ประกอบธุ รกิ จเดี ยวกัน ตลอดจนการดู แลรักษาสภาพแวดล้ อมในการท างานโดย
คานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทางาน อีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้พนักงาน
อย่างเหมาะสม
- บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ทุกตาแหน่งและทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เน้นการจัด
ฝึกอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้แ ละชื่อเสียงมาอบรมเพื่อให้
พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ
การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและผู้บริหาร โดยกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุ คลากรและ
แนวปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี ดังนี้
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ระดับพนักงาน
ผู้บริหารและ
ผู้จัดการ

จานวนชั่วโมงการ
ฝึกอบรมเฉลี่ย
ทั้งหมด/คน*
22

เป้าหมายของหลักสูตร
มุ่ง เน้ นให้ผู้ บริห ารฯมี ความรู้ค วามเข้าใจในหลักการ แนวคิ ด
และเทคนิคในการเป็นผู้นา และการโค้ชชิ่งผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความแตกต่างกัน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

หัวหน้างาน

22

มุ่งเน้นให้ทราบแนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านภาวะ
ผู้นาของตนเอง เช่นความสามารถด้ านการสื่อสาร การจูงใจ
การสอนงาน การก าหนดเป้ า หมายในการท างาน และการ
ทางานเป็นทีม

พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ

16

มุ่งเน้นเทคนิคการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง การให้บริการที่เป็นเลิศ
ต่อลูกค้า วัฒ นธรรมองค์กรที่ใช้เป็นกรอบในการทางาน และ
การให้ความเคารพหัวหน้างาน

*เฉพาะการฝึกอบรมมาตรฐานของบริษัท ไม่รวมการฝึกอบรมสายงานเฉพาะ
- บริษัทฯ มีระบบการประเมินความดีความชอบที่เป็นธรรม โดยเปิดเผยเกณฑ์การประเมินให้

พนักงานทุกระดับได้รับทราบ
- บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมพนักงานแต่ละระดับให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม อันจะนามาซึ่งประโยชน์ในการแก้ปัญหาร่วมกัน
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่จะ
ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จก้าวหน้าและยั่งยืนตลอดไป บริษัทฯจึงได้มีการกาหนดเรื่องการบริการเป็น
พั น ธะกิ จ ข้ อ ที่ 5 ว่ า “บริ ษั ท ฯจะให้ บ ริ ก ารที่ เป็ น เลิ ศ และสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ลู ก ค้ า สู ง สุ ด ” ซึ่ ง
สอดคล้องกับสโลแกนของบริษัทฯ ว่า “บริการใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ”เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติกับ
ลูกค้าดังพันธะกิจและสโลแกนที่ได้กาหนดไว้
- ในการน าเสนอเงื่ อ นไขการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ บริษั ท ฯ จะมี ก ารน าเสนอเงื่ อ นไข และ/หรื อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าให้มากที่สุด
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- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ร้องเรียนเรื่องการบริการของพนักงานได้โดยตรงถึงฝ่ายร้องเรียน

สานักงานใหญ่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-4838888 หรือร้องเรียนผ่านทางจดหมายในรูปของแบบสอบถาม
ที่สานักงานใหญ่ส่งถึงลูกค้า
- บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส การติดตาม และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
- กรณี ลูกค้าประสบปัญ หาวิกฤติทางการเงินอันเกิดจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
เช่น ภัยน้าท่วม ความล่าช้าในการจ่ายเงินค่าขายข้าวให้กับชาวนา ฯลฯ บริษัทฯ จะมีมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสม
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ถึงแม้ว่าการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่ก่ อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่
บริษัทฯ ก็มีความตระหนักและปลูกจิตสานึกให้พนักงานให้ความสาคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มจากสิ่งแวดล้อ มภายในบริษัท ฯ กาหนดให้มีการทากิจกรรม 5 ส. เป็นประจาทุกปี อี กทั้งมีการ
ควบคุม การใช้ อุ ปกรณ์ สานั กงานภายใต้ งบประมาณที่ได้ รับ รณรงค์ ให้ มีการใช้ไฟฟ้ า น้าประปาอย่า ง
ประหยัด และลดการใช้อุปกรณ์ที่มีผลก่อให้เกิดมลภาวะ ลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยการนากระดาษที่
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบสื่อทางอีเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ได้มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อยึดมั่นในประเพณี
ท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่และดาเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสม่าเสมอทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
- ด้านศาสนา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีเป็นประจาทุกปีๆ อย่างน้อยปี ละ 2 วัด
โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการรวบรวมจตุปัจจัยเพื่อถวายวัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติจนเป็นประเพณี
สืบเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า 29 ปีจนถึงปัจจุบัน โดยหมุนเวียนกันไปตามเขตพื้นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ เพื่อเป็นการ
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาและเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนนั้น
- ด้ า นการศึก ษา บริ ษัท ฯ ได้ มี ก ารบริ จ าคทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรีย นและเงิ น สนั บ สนุ น ทาง

การศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเดียวกับวัด ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯได้เริ่มโครงการจัดสร้าง
อาคารศูนย์เด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ “โครงการบ้านใหม่ของหนู” โดยสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นประจาทุกปี
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะหมุนเวียนไปตามเขตพื้นที่ของสาขา 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 ตาบลสามัคคี”
และหลังที่ 7 ให้กับ “โรงเรียนบ้านซับไทรทอง ตาบลวังน้าเขียว” อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา
• ปี 2560 สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 8 ให้กับโรงเรียนบ้านดงน้อย ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.
ลพบุรี และหลังที่ 9 ให้กับโรงเรียนบ้านคลองสมุย ต.โป่งน้าร้อน อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
• 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 มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กตาบลบางงอน 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 มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนศรีมหาโพธิ์
ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย หลังที่ 24 มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตอุดม ต.วัดธาตุ อ.
เมือง จ.หนองคาย
- ด้านสังคม ในเดือนมิถุนายนของทุกปี บริษัทฯ ได้มีการเชิญ ชวนพนักงานของบริษัทร่วมกัน

บริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาด ทั้ งนี้ บริษัทฯ ได้ ปฏิบัติ เป็นประเพณี สืบเนื่อ งกันมาเป็นเวลากว่ า 25 ปี
รวมถึงการให้การสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีการแข่งขันเรือยาว , ประเพณีการไหว้เจ้า
ประเพณีการแห่สิงโต เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายห้ามพนักงานทุกระดับข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุก
ชนิดทั้งในฐานะผู้ค้าหรือผู้เสพ โดยมีการตรวจสารเสพติดจากพนักงานปีละ 1 ครั้ง ภายใต้โครงการ “บริษัท
สีขาว”
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8. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท ฯ ได้ รับการรับรอง (Certified) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างเป็นทางการ อันเป็นหนึ่งในแนวทางการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิ จของประเทศ คณะกรรมการบริษั ท ฯจึง ได้ ป ระกาศใช้ นโยบายดั ง กล่ าวให้ แ ก่ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยทั่วกัน โดยสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนผ่านวารสาร
ภายใน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการบรรจุหัวข้อดังกล่าวลงในการ
อบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้ตะหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยบริษัทฯห้ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับ
การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ
หรือ หน่ ว ยงานเอกชน คู่ ค้ า ที่ บ ริ ษั ท ได้ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ ติ ด ต่ อ ด้ ว ย เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก ร ตนเอง
ครอบครัว เพื่อนและ คนรู้จักหรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของบริษัทและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้อย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิ บั ติ แ ละข้ อ ก าหนดในการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทาการใดๆ
อันเป็นการ สนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบ
ของบริษัท
แนวปฏิบัติ
1. นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกบุคลากรเข้าทางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนตาแหน่ง โดยกาหนดให้
ผู้บังคับบัญ ชาทุกระดั บสื่อ สารทาความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้น แต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจตามปกติ หรือ
เทศกาลหรือประเพณีนิยม
3. บริษัท จัด ให้ มีการบริห ารความเสี่ ย งด้ า นการคอร์รัป ชั น โดยมีการประเมินความเสี่ย ง จัด ลาดั บ
ความสาคัญ และกาหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง
4. ไม่ทาธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
5. ห้ามรับหรือให้สินบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด การดาเนินงานของบริษัทฯ การติดต่องานกับภาครัฐ
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดโดย
เคร่งครัด
39

6. ไม่พึงกระทาการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่ วิญญูชนพึงให้ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับ บัญชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม
7. พนักงานที่กระทาการทุจริต จะมีการถูกลงโทษทุกกรณี โดยไม่พิจารณาว่าจานวนเงินที่กระทาการ
ทุจริตมากน้อยเพียงใด และไม่ว่าพนักงานที่กระทาการทุจริตจะมีตาแหน่งหน้าที่ใดจะมีการพิจารณา
และลงโทษโดยเท่าเทียมกัน โทษ คือ ไล่ออก
8. บริษัทฯ ได้ปลูกฝังและย้าให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีความตระหนัก ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับคน
อื่น รวมถึงได้ให้พนักงานได้รับทราบบทลงโทษ อีกทั้งผลกระทบความเดือดร้อนและความเสียหายที่จะ
ได้รับจากการกระทาการทุจริต
9. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบว่ามีเหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ให้
รายงานต่อบริษัทฯทันที โดยรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทฯกาหนด หรือฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน
10. กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีใน การ
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั น โดยกาหนดให้ฝ่ายกิจการสาขา ผู้จัดการ ส่วน
งานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจและส่ งเสริมให้พนักงานทุก
ระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั นอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร
11. เพื่อ ความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ย งสูงกับการเกิด คอร์รัปชั น กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความ
ระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
- การเลี้ยงรับรอง ของกานัล และค่าใช้จ่าย การให้มอบ หรือรับของกานัล การเลี้ยงรับรอง ให้
เป็นไปตามที่กาหนดในจรรยาบรรณของบริษัท
- เงินบริจาคเพื่อ การกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงิ นบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้อ ง
เป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน
ไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- การช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อ ง บริษั ท มี น โยบายไม่ ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น พรรคการเมื อ ง กลุ่ ม
การเมือง หรือนักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
โดยบริษัทกาหนดให้ทาการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุนดังนี้
1. เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัด ต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการ
กระทา การใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
2. การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์หรือเงินสนับสนุนนั้นไม่ได้
ถูกนาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
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3. ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการสอบทานและอนุ มั ติ ก ารบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล การ
สาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริษัท
4. ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคาปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีความสาคัญประการอื่นให้เป็นดุลยพินิจของ
ฝ่ายจัดการ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดาเนินธุรกิจ
ทุกชนิด การดาเนินงานของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน) รวมถึงการติดต่องาน
กับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
การติดตาม
บริษัทฯกาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่
จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ผู้บริหารจะต้อง
ดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสาคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติ ต ามคู่ มือ การกากับดู แ ลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และบริษัท จะไม่
ด าเนิ นการใดๆ ที่ ผิด กฎหมายหรือ ขั ด ต่ อ หลักการกากับดู แ ลกิจการที่ ดี หากกรรมการ ผู้บริห าร หรือ
พนักงานกระทาผิด จะต้องได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระทาที่เชื่อได้ว่าเป็นการกระทาผิดกหมาย
บริษัทจะส่งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการตามกฎหมายต่อไป และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจาทุกปี
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จรรยาบรรณพนักงาน
จรรยาบรรณพนักงานที่ ได้ จัดท าเป็นคู่มือไว้นี้ เป็น มาตรฐานเบื้องต้นสาหรับพนักงาน ในการ
ประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนี้
1. จรรยาบรรณพนักงานต่อบริษัท
- หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับ
ผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า , คู่แข่ง หรือการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็น
กรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือการทางานอื่นนอกเหนือจากการทางานของ
บริษัท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มกาลัง ความรู้ความสามารถของตน โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท ไม่ใช้โอกาสหรือใช้ตาแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
- มีทัศ นคติ ที่ดี รักษาชื่อเสีย ง และภาพลักษณ์ ขององค์กร โดยด ารงไว้ซึ่งชื่อเสีย งอันดีงามของ
บริษัท ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บริษัท และทาความเข้าใจ
กับบุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่เรียก/รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ
หรือ ประโยชน์ อื่ น ใดจากผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทางธุ ร กิ จกั บ บริ ษั ท โดยเฉพาะการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง จะต้ อ ง
ดาเนินการภายใต้ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบราคาเปรียบเทียบจากธุรกิจเดียวกันที่ประกวด
ราคามา
- พนั กงานทุ กคนต้ อ งร่วมสร้าง และรักษาบรรยากาศในการทางานที่ ดี สร้างความเป็นน้าหนึ่ง ใจ
เดียวกันในหมู่พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันจะกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
บริษัท หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลัง
- พนั ก งานต้ อ งเอาใจใส่ อ ย่ า งจริ ง จั ง และเคร่ ง ครั ด ต่ อ กิ จ กรรมทั้ ง ปวงที่ จ ะเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
- พนักงานห้ามรับของขวัญใดๆตามประเพณีนิยม ยกเว้น การได้รับในนามบริษัทและเป็นส่วนรวม
- ห้ามมิให้พนักงานเรียก หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเอง หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูง
ใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่นาทรัพย์สินของบริษัทไป
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
ทรัพย์สินดังกล่าว หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ความลั บ ที่ ไ ม่ ได้ เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน ได้ แ ก่ แผนธุ ร กิจ , ประมาณทางการเงิน , ข้อ มู ล ด้ า น
ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลด้านลูกหนี้
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2. จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร
- ให้ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคาสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมาย
- ไม่รายงานเท็จหรือเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผู้บริหารโดย
ปราศจากมูลความจริง
- งดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา
3. จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน
- ให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางานแก่ผู้ร่วมงาน หรือให้คาปรึกษาแนะนาผู้ร่วมงาน
เพื่อการพัฒนาองค์กรที่ดี
- รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อสานความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
- ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
- ไม่นาผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง
4. จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง
- มีทั ศ นคติ ที่ ดี มี ค วามภาคภูมิ ใจในการเป็น พนัก งาน และรักษาชื่อ เสีย งของตนและเกีย รติ ข อง
พนักงาน
- ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
- พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยู่เสมอ
- พึงละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์
ของตนเองและบริษัท
- พึงศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในระดับมืออาชีพ โดยปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ พร้อมกับดารงตนให้
มีคุณธรรมที่ดีงาม คือ เป็นทั้งคนเก่งและคนดีขององค์กร
5. จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้า
- ความสาเร็จของบริษัทตั้งอยู่บนรากฐานความพึงพอใจของลูกค้า พนักงานทุกคนต้องสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาจริยธรรม และตระหนักดีว่าลูกค้าแต่
ละคนมีความต้องการและความคาดหวังแตกต่างกัน โดยพนักงานต้องสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงการให้คาแนะนาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลา เงื่อนไขการจัดสัญญาแก่
ลูกค้า โดยนาเสนอข้อมูลในการจัดสัญญาอย่างชัดเจน ตามความเป็นจริง และโปร่งใส ยุติธรรม
- การปฏิบัติ ต ามสัญ ญา ข้อ ตกลง หรือ เงื่อ นไขต่ างๆ ที่มีต่ อ ลูกค้า กรณี ที่จะไม่สามารถปฏิบัติ ได้
พนักงานต้องรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหาย
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- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว เต็มใจให้บริการ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “การ
บริการใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ”
- กรณีการติดตามลูกค้าที่ค้างชาระ พนักงานจะติดตามภายใต้เงื่อนไข พรบ. การทวงถามหนี้ อย่าง
เคร่งครัด
- พนักงานต้องไม่เรียก , ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า
6. จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง
- พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี โดยไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
ด้ ว ยการกล่ า วหาในทางว่ า ร้า ยให้ บ ริษั ท คู่ แ ข่ ง เสี ย หาย รวมถึ ง การติ ด ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ก็ จ ะ
ดาเนินการภายใต้การแข่งขันที่ดี ไม่มีการติดป้ายทาลายคู่แข่ง
- พนักงานต้องไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเช่น
การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง

จรรยาบรรณผู้บริหาร
ข้อกาหนดสาหรับผู้บริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน) มุ่งหวังให้ผู้บริหาร แสดง
ถึงเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้าน
จริยธรรมที่สูงที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสีย จึงกาหนดจรรยาบรรณ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร ดังนี้
1. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการบริห ารจั ด การอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถด้ ว ยความระมั ด ระวั ง ภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี
- จัดให้มีระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
- ฝ่ายจัดการของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดทารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และทันต่อเวลา ทั้งงบรายไตรมาส, งบประจาปี ซึ่งจัดทาตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
2. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น
- จัดทารายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริษัท และข้อมูลที่สาคัญอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
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3. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงได้
กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานโดยคานึงถึง
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทางาน อีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้พนักงาน
อย่างเหมาะสม
- มี ก ารก าหนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทน การเติ บ โตในสายอาชี พ
สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานทุกคนได้รับ โดยมีแจ้งประกาศไว้ในเวปภายในของบริษัท หัวข้อ ของฝ่าย
บุคคล ซึ่งพนักงานสามารถเข้าไปอ่าน และศึกษาได้
- มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ทุกตาแหน่งและทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เน้นการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนาอย่า งต่ อ เนื่อ งเป็น ประจาทุ กปี โดยเชิญ วิ ทยากรที่มี ความรู้แ ละชื่อ เสีย งมาอบรมเพื่ อ ให้
พนักงานได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้
และทักษะในการทางานที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ตลอดจนเพื่อเตรียมความ
พร้อมขององค์กรในการสร้างผู้บริหารขึ้นทดแทนตาแหน่งที่สาคัญ
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความสุจริตใจ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถของพนักงานนั้นๆ
- มีระบบการประเมินความดีความชอบที่เป็นธรรม โดยเปิดเผยเกณฑ์การประเมินให้พนักงานทุกระดับ
ได้รับทราบ และส่งเสริมพนักงานแต่ละระดับให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง
- เน้นย้าให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดพฤติกรรม ที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
- ผู้บังคับบัญชา พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทาการใดๆ
อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
- งดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา
4. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้า
- นาเสนอเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ และ/หรือสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ อย่างโปร่งใสและชัดเจน
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าให้มากที่สุด
- กรณีลูกค้าประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินอันเกิดจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม บริษัทฯ
จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสม
- เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ร้องเรียนเรื่องการบริการของพนักงานได้โดยตรงถึงฝ่ายร้องเรียนสานักงาน
ใหญ่ ทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข 1455 หรือ ร้อ งเรี ย นผ่ า นทางจดหมายในรูป ของแบบสอบถามที่
สานักงานใหญ่ส่งถึงลูกค้า
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5. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่แข่ง
- ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการโจมตี ให้ร้ายหรือทาลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่ง รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ก็จะดาเนินการภายใต้การแข่งขันที่ดี ไม่มีการ
ติดป้ายทาลายคู่แข่ง รวมถึงไม่มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
- การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯจะต้องบริหารงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงภายใต้การ
ดาเนิน งานด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ไม่แสวงหาข้ อมูลที่ เป็นความลับของคู่แข่งด้ วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย
สินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง

จรรยาบรรณคณะกรรมการ
ข้อกาหนดสาหรับคณะกรรมการบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน) มุง่ มั่นที่จะปฏิบัติ
ตามมาตรฐานด้าน จริยธรรมที่สูงที่สุดเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ภายใต้หลักการ
ดังนี้
1. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่ดาเนิน การ
ใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- นาความรู้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ
- กรรมการจะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้ ห ลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี รวมถึ ง กรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้ อ งแจ้ง ต่ อ
คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1
วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขาย
- การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการทุกท่าน รวมถึงบุคคลใกล้ชิด (คู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) งดการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้นบริษัทฯ ในช่วงก่อนการเปิดเผยงบ
การเงิน กรณีงบการเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซื้อ -ขาย ก็ต้องแจ้งให้
เลขานุการทราบ เพื่อจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (59-2) ต่อ กลต.
ภายในเวลาที่กาหนดต่อไป และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกไตรมาส
- รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จะต้องรายงานต่อประธานกรรมการ และ
บรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกไตรมาส
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2. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น
- มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และระมัดระวังไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสาคัญผิด หรือสับสนใน
ข้อมูลสารสนเทศ
- รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงเพศ
อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และแม้ผู้ถือหุ้น
จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้น ย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ ที่ยังมิได้เปิดเผย
แก่สาธารณะ
3. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน
- กาหนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ หลีกเลี่ยงการดาเนินการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม และรั บฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน
- ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
- ติด ตามให้บริษัท ดาเนินการในเรื่อ งจรรยาบรรณ และบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
4. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้า
- สนับสนุน และส่งเสริมให้บริษัทสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
- คอยกากับให้บริษัทจัดระบบให้ลูกค้า สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และให้ลูกค้าได้รับ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
นโยบายนี้ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
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