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นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบ 

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจดัการท่ีดีจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่  

ความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย  

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยยึดหลกัการตามนโยบายการปฏิบตัิท่ีดี 

ของบริษัทจดทะเบียนส าหรับบริษัทจดทะเบียน และตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีสากลของ The Organization for 

Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลกัการทัง้  

5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและ  

ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้รับความเห็นชอบ และการอนุมตัิจากท่ี 

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2559 เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 โดยให้มีผลถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 9 กันยายน 2559 

เป็นต้นไป  

วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการ 

โดยนโยบายและการด าเนินการจัดท าขึน้เพ่ือการรักษาสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีผู้ ถือหุ้ นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามท่ีกฏหมาย

ก าหนด หรือมากกว่า รวมถึงการจัดการท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลดีท่ีสุด อันจะน าไ ปสู่การ

เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน และสามารถสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียทกุ ๆ ฝ่าย อย่างเท่าเทียมกนั 

นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย 5 หมวด ดงัตอ่ไปนี ้
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หมวดที่ 1  
สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัทผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าท่ีแทนตน  และมีสิทธิ
ในการตดัสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษัท  บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน  บริษัทฯ จึง
ก าหนดหลกัเกณฑ์นีเ้พ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้น และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฏหมาย
หรือมากกวา่ในเร่ืองตา่งๆ อย่างเท่าเทียมกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นควรได้รับสิทธิขัน้พืน้ฐานอื่นๆ ได้แก่ สิทธิการได้รับสว่นแบ่งในผลก าไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั 

สิทธิในการได้รับการปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมในการรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทฯ ซือ้ ขาย โอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ 

2.  ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิควบคมุการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริษัทให้ท าหน้าท่ีแทนตน และ

มีสิทธิในการตัดสินใจในเร่ืองท่ีส าคัญของบริษัทฯ เช่น การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท การ

เลือกตัง้ผู้สอบบญัชี อนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นเพ่ิมทุน และลดทุน เป็นต้น โดยผ่าน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าทกุปี 

 บริษัทฯก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ ภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

แต่หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีเก่ียวข้อง หรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น รวมถึงเก่ียวข้องกับกฏเกณฑ์ 

กฏหมายท่ีใช้บงัคบัก าหนดให้ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถงึกรรมการทุกท่าน เข้าร่วม

การประชุมผู้ ถือหุ้น โดยพร้อมเพรียงกนั เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน แผนงาน ของบริษัท พร้อมทัง้แสดงความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในแตล่ะวาระ 

3. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะน าส่งระเบียบวาระการ

ประชุม ข้อมลูประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ สิทธิการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิการลงคะแนนเสียง ซึง่ผู้ ถือ

หุ้นมีสิทธิหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเท่าเทียมกนั และกฏเกณฑ์ต่างๆ สถานท่ีประชุม วนัและเวลาจดัประชุม โดยจะระบใุห้ชดัเจน

ว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา และส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมตาม

ระยะเวลาท่ีกฏหมายก าหนด กล่าวคือ ไม่น้อยกว่า 14 วนัหรือมากกว่า และประกาศลงโฆษณาหนงัสือพิมพ์เพ่ือบอกกล่าว

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วนัท าการตอ่เน่ือง 3 วนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุ 
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 ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจ าปี ทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.moongpattana.com)  

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย มีโอกาสเสนอช่ือบุคคลให้เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการได้ โดยผู้ ถือหุ้น

ต้องส่งหนังสือเสนอช่ือกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวนัท่ีบริษัทฯ ก าหนด พร้อมแนบ

หลกัฐานการถือหุ้น หนงัสือให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาคณุสมบตัิ ทัง้นี ้

บุคคลดงักล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  และสิทธิในการเสนอ

วาระการประชุม พร้อมทัง้เหตผุลสนบัสนนุการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเวบ็ไซต์ของ

บริษัทฯ (www.moongpattana.com)  

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกนัพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกวาระการประชมุ และบุคคลเพ่ือเข้า

รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีมีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็น

วาระท่ีก าหนดโดยผู้ ถือหุ้น ส่วนท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเพ่ือให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะ

ชีแ้จงเหตผุลให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทราบ นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้า

ก่อนวนัประชมุ 

5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท าการมอบอ านาจแก่ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 

หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทฯ เพ่ือเป็นผู้ รับมอบอ านาจเข้าร่วม

ประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ทางบริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทัง้แบบ ก. ข.  และค. พร้อมหนงัสือเชิญ

ประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทฯ ได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องใช้ และค าแนะน าขัน้ตอน

การมอบฉนัทะ ทัง้นีห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นก าหนดการใช้สิทธิออกเสียงในแตล่ะวาระได้ 

6. บริษัทฯ ก าหนดให้มีการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระการประชุมท่ีมีหลายรายการ แยกทีละรายการ เช่น วาระ

แตง่ตัง้กรรมการ จะให้ลงคะแนนเป็นรายบคุคล 

7. บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาวาระการประชุมท่ีไมไ่ด้แจ้งเป็นการล่วงหน้า นอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดในหนงัสือ

เชิญประชมุ 

8. ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด โดยใช้บริการจากบริษัทท่ี

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนีบ้ริษัทฯ เชิญท่ีปรึกษากฏหมายเข้าร่วมประชมุ เพ่ือ

เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

http://www.moongpattana.com/
http://www.moongpattana.com/
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9. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานท่ีประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะใน

แตล่ะวาระอย่างเป็นอิสระ เท่าเทียมกนั และไมจ่ ากดัเวลาในการซกัถาม แสดงความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น 

10. บริษัทฯ จดัให้มีการบันทึกเทปการประชุมตัง้แต่ต้นจนจบ และจัดท าบันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่าง

ถกูต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนน รวมถงึผลของคะแนน ทัง้เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นบน

เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.moongpattana.com) ภายใน 14 วนัหลงัการประชมุ ทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

11. บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพ่ือให้นักลงทุน ผู้ ถือหุ้ น 

ผู้ เก่ียวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลกัทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และหากมี

ประเด็นข้อสงสยั ความคิดเห็น หรือค าแนะน า สามารถติดต่อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” โทรศพัท์ 02-020-8999 ตอ่ 170 หรือผ่าน

ทางอีเมล์ ir@moongpattana.com และในทกุๆ ความคิดเห็น และค าแนะน า ทางบริษัทฯ จะได้น ามาพิจารณาเพ่ือปรับปรุง 

พฒันาการท างานของบริษัท 
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หมวดที่ 2 

การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือ รายย่อย ผู้ ถือหุ้นบุคคล หรือ สถาบัน ควรได้รับการปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม และเพ่ือเป็นการสร้าง

ความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการจะดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม 

เป็นปัจจยัส าคญัตอ่ความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัท  

บริษัทฯ จงึต้องก าหนดการก ากบัดแูลในเร่ืองตา่งๆ เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบตัิ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มี

การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับสิทธิพืน้ฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นไมแ่ตกตา่งกนั 

1. นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ เปิดช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น เสนอวาระ และรายช่ือ

บุคคลเพ่ือเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย

สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระผ่านทางอีเมล์ ind.director@moongpattana.com ซึง่กรรมการ

อิสระจะเป็นผู้ พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง ไมว่่าจะเป็นการสอบสวนสืบสวนส าหรับข้อร้องเรียนเร่ืองทุจริต 

อีกทัง้มีการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน เพ่ือไม่ให้เกิดอนัตรายต่อผู้ แจ้งเบาะแสร้องเรียนด้วย หรือส าหรับเร่ืองอื่นๆ ท่ีมี

ความส าคญั และผลประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะพิจารณาเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

2. การอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นในการประชมุ คณะกรรมการบริษัทฯ จดัประชมุผู้ ถือหุ้นในสถานท่ีท่ีผู้ ถือ

หุ้นทกุรายสามารถมาร่วมได้อย่างสะดวก จดัให้มีพนกังานให้ความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุ มีอปุกรณ์ในการลงทะเบียน

ได้สะดวก รวดเร็ว จดัให้มีพนกังานให้ค าแนะน าในการลงทะเบียน การกรอกข้อมลูใบมอบฉนัทะ การถ่ายเอกสาร ตรวจสอบ

ความถูกต้องของเอกสาร และจัดเตรียมอากรแสตมป์ รวมถึงการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย  1 ชั่วโมง สถานท่ี

ประชุมควรกว้างขวางเพียงพอเพ่ือต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุม รวมถึงอปุกรณ์ฉายภาพ เคร่ืองเสียงต่างๆ เพ่ือท าให้การ

น าเสนอข้อมลูให้กบัผู้ ถือหุ้นมีความชดัเจน ราบร่ืนตลอดการประชมุ 

3. บริษัทฯ จดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสผ่านระบบการสื่อสารของตลาดหลกัทรัพย์

ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถงึการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานในเชิงเปรียบเทียบ 

mailto:ind.director@moongpattana.com
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4. บริษัทฯ และพนกังานพงึปฏิบตัิตามระเบียบการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และระเบียบการท าธุรกรรม 

เพ่ือการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ซึง่เป็นมาตรการในการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย โดยต้องเปิดเผย

ความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องแสดงความคิดเห็นต่อรายการเก่ียวโยงกันนัน้ๆ 

เปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างชดัเจน 

5.  ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนสามารถร้องขอให้ท่ีประชุมพิจารณาใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนลบัได้ในกรณีท่ีมี

การพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีอิสระในการออกเสียง และส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้ ทัง้นี ้วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชมุก าหนด 

6. บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

ทกุคนพึงปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การใช้ข้อมลูภายในเป็นไปอย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดความเป็นธรรม ไม่กระท า

การใดๆ ในการใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือประโยชน์ และท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลกระทบ 
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หมวดที่ 3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Roles of Stakeholders in Corporate Governance) 

บริษัทฯ มีความมุ่งหวงัท่ีจะสร้างความมัน่คง และมัง่คัง่ในระยะยาวควบคู่ไปกับการค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี

สว่นได้เสียทกุฝ่าย จงึได้ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสีย โดยให้ความส าคญักบัสิทธิท่ีผู้มีสว่นได้เสียควรจะได้รับ 

ไม่ว่าจะเป็นสิทธิท่ีก าหนดโดยกฏหมาย หรือโดยข้อตกลงท่ีท าร่วมกันก็ตาม ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธรุกิจ (Code of 

Conduct) ซึ่งก าหนดแนวทางความรับผิดชอบ การดูแล และให้ความมัน่ใจว่าผู้ มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครอง และ

ปฏิบตัิด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ผู้บริโภค เจ้าหนี ้คูค้่า พนกังาน คูแ่ข่ง และหน่วยงานก ากบัดแูล 

และเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัทฯ รวมถงึพฒันากลไกเพ่ือสนบัสนนุ และกระตุ้นให้ผู้มีสว่นได้เสียท าหน้าท่ีในการมีสว่น

ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยมีแนวทางดงันี ้

1.  บริษัทฯ ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น  นอกเหนือจากสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีก าหนดไว้ในกฏหมาย 

และข้อบังคบับริษัทฯ เช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิการออกเสียงลงคะแนน สิทธิการได้รับเงินปันผล เป็นต้น 

บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ และเสนอแนะข้อคิดเห็น เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานของ

บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น โดยผ่านช่องทางตา่งๆ 

เช่น การสง่อีเมลถงึเลขานกุารบริษัท ส าหรับการซกัถาม และเสนอแนะข้อคิดเห็น หรือสง่ถงึคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับ

การแจ้งเบาะแส แจ้งข้อร้องเรียน บริษัทฯ ก าหนดช่องทางและขัน้ตอนท่ีรัดกุม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้แจ้งข้อร้องเรียน

ว่าบริษัทฯ จะปกป้อง และปกปิดข้อมูลของผู้ แจ้งข้อร้องเรียนนัน้  โดยสามารถตรวจสอบวิธีการแจ้ง และช่องทางติดต่อ 

บริษัทฯ ได้จาก Website www.moongpattana.com และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

2.  นโยบายในการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะจดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ และบริการท่ีดี เพ่ือสร้างความ

พงึพอใจ และความผูกพนัแก่ลกูค้า ครอบคลมุถงึการให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้า รวมถึงการรักษาความลบัของลกูค้า

อย่างเหมาะสม 

3.  นโยบายและการปฏิบตัิต่อคูค้่า ครอบคลมุถึงการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตาม

สญัญาหรือเง่ือนไขทางการค้าท่ีตกลงกนั รวมถึงมีการก าหนดนโยบายการคดัเลือกคู่ค้า เพ่ือให้พนกังานใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติ สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย สร้างความไว้วางใจความสัมพันธ์ และความร่วมมือท่ีดี เพ่ือ

พฒันาศกัยภาพ ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 

http://www.moongpattana.com/
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4.  นโยบายและการปฏิบตัิต่อเจ้าหนี  ้บริษัทฯ ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิในการรักษาค ามัน่สญัญา 

และปฏิบตัิตามเง่ือนไข และหน้าท่ีท่ีพึงมีตอ่เจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ทัง้เจ้าหนีท้างธุรกิจ เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน เป็นต้น รวมถึง

ไมล่ะเมิดสิทธิของเจ้าหนี ้

5.  นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม

ครอบคลมุถงึการสง่เสริมการเติบโตของอตุสาหกรรม และการงดเว้นการท าลายคูแ่ข่งขนั  

6.  นโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน ครอบคลมุถงึการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม มีตวัชีว้ดัและการประเมินผลท่ี

ชดัเจน มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมทัง้มีการส่งเสริมทกัษะความรู้ จดัหาเคร่ืองมือ เพ่ือให้พนกังาน

สามารถท างานตามหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาความรู้ และศกัยภาพของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด ดแูลให้พนกังานปฏิบตัิหน้าท่ีของตนด้วยความเคารพในสิทธิของพนกังานอื่น

ด้วย ภายใต้กฎระเบียบของบริษัท และการเสริมสร้างความสามคัคีในหมูพ่นกังาน 

7.  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมอย่างยั่งยืน ครอบคลุมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม สงัคม และ

ชมุชนในท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ นอกจากนีย้งัมีนโยบายอื่นๆ ซึง่ก าหนดขึน้มาเพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้

ถือหุ้นและนกัลงทุนรายย่อยเป็นส าคญั เช่น นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ เป็นต้น และบริษัทฯ ยงัได้ก าหนดให้มีคณะท างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ  ซึง่จะท าหน้าท่ี

รับข้อร้องเรียน สืบสวนหรือสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน

นโยบายดงักล่าวด้วย บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคน มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เช่น การรณรงค์ให้

พนกังานร่วมกนัประหยดัพลงังาน เป็นต้น 
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หมวดที่ 4 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของข้อมลูและสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น  
นกัลงทุนรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ จึงก าหนดการเปิดเผยข้อมูลส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ  ทัง้ข้อมูลทางการเงิน 
และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community 
Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ เป็นต้น เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  มีความเท่าเทียมกัน และ
น่าเช่ือถือ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนของหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ  จึงได้
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกนัพิจารณาก าหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใสในจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และนโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีได้ก าหนดไว้ รวมถึงสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนปฏิบตัิตาม
อย่างเคร่งครัด 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง
ครบถ้วน ถกูต้อง และทนัเวลา 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างความ
มัน่ใจในการตดัสินใจลงทนุของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้
ในรายงานประจ าปี 

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณา และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มีความ
เป็นอิสระให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้จดัการประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมด้วยอย่าง
น้อยปีละครัง้ 

6. จดัให้มีนกัลงทนุสมัพนัธ์ซึง่ท าหน้าท่ีบริหารจดัการข้อมลูและสารสนเทศของบริษัทฯ เพ่ือเผยแพร่ให้แกผู่้ ท่ี
ต้องการข้อมลู ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ หรือนกัลงทนุ ซึง่สามารถติดตอ่ท่ีอีเมล์ir@moongpattana.com 

  

mailto:ir@moongpattana.com
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หมวดที่ 5 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด  6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง 

และคณะอนกุรรมการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม 

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คนและมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

กรรมการทัง้หมด โดยมีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ  และมี

บทบาทท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงู วางแผนการด าเนินงานทัง้ระยะสัน้ และระยะ

ยาว ก าหนดนโยบาย แนวทางตา่งๆ ตลอดจนก ากบัดแูล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมพิจารณาก าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถึงดูแลติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทัง้ในฐานะ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ กรรมการรายบคุคล รวมถงึการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

กรรมการของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ จะจัดส่ง

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน และข่าวสารส าคญัของบริษัทฯ ให้กรรมการทราบความคืบหน้า 

บริษัทฯ ก าหนดบทบาท อ านาจ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการ
บริหารไว้อย่างชัดเจน การพิจารณาตดัสินใจเร่ืองท่ีมีความส าคญั และมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมาก  
จะต้องได้รับการพิจารณา และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาด าเนินงานท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคญั คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน หากกรณีท่ีมีความส าคญัต้อง
ได้รับค าแนะน าจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือท่ีปรึกษากฏหมาย บริษัทฯ ต้องจดัหามาเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ือ
น าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดต้องออกจากต าแหน่ง โดย

อาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ส าหรับกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไมเ่กิน 3 ปี กรรมการ 
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ตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาใหมไ่ด้ แตไ่มเ่กิน 9 ปี หรือ 3 วาระ โดยท่ีกรรมการ

ท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีพิจารณา และให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของ

บริษัท รวมทัง้ก ากับดูแลฝ่ายจัดการให้ด าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และ

ก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สง่เสริมให้มีการจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ  และได้ติดตามให้มีการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างจริงจัง นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคบัของพนักงานท่ีจะต้องถูกต้องตามหลักกฏหมาย

แรงงาน 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ภายใต้แนวทางท่ี

ชดัเจนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้ นโดยรวมเป็นส าคญั โดยมิให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 

และจะก ากบัดแูลให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท าธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสีย การถือครองหุ้นของตน และผู้ เก่ียวข้องของกรรมการ 

โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ จัดท าข้อมูลน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้ นได้

รับทราบในรายงานประจ าปี  

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน  และจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็น

หน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุภายในดงักลา่ว 

6.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้

ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอ 

7. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์การเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ไม่

ควรเกิน 3 แห่ง และเป็นกรรมการในบริษัทย่อยไมเ่กิน 5 แห่ง ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปด ารงต าแหน่ง 
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8. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ  อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และด าเนินการประชุมให้

เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชมุแต่ละ

ครัง้จะต้องมีองค์ประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยมีประธานกรรมการในฐานะประธานการประชุม 

ซึง่ในท่ีประชมุจะสง่เสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจดัสรรเวลาอย่างพอเพียงท่ีฝ่ายจดัการจะน าเสนอประเด็น

และผลการด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญัโดยทัว่กันอย่างรอบคอบ  ตลอดจนการ

จดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 5 วนัท าการ 

ทัง้นีเ้พ่ือท่ีคณะกรรมการสามารถขอข้อมลูเพ่ิมเติมได้จากกรรมการบริหารหรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

หรือก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพ่ือชีแ้จงคณะกรรมการในกรณีท่ีต้องการข้อมูลประกอบการพิจารณา

เพ่ิมเติม  

นอกจากนี  ้บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเนือ้หาการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยมีกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ กรณีท่ีมีรายการเก่ียวโยงกนักรรมการผู้มี

สว่นได้เสีย จะไมอ่ยู่ร่วมประชมุ 

  



                                                           นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

ได้รับการอนมุตัิเม่ือวนัที่ 7 กนัยายน 2559   หน้า 14 
มีผลบงัคบัใช้ ตัง้แตว่นัที่ 9 กนัยายน 2559 

 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มี

ความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงินและ/หรือบัญชี  ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบ 

จะต้องมีเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ และตรวจสอบกระบวนการท างานของ

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคบั ตลอดจนกฏหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล 

สง่เสริมให้มีการพฒันาระบบรายงานทางการเงิน และบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี รวมทัง้สอบทานระบบการควบคมุ

ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกมุ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับอ านาจในการปฏิบตัิหน้าท่ี และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบัติ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม

ร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือขอความคิดเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆ รวมถงึการหา

ท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระส าหรับให้ความคิดเห็นในบางกรณี โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่าง

เพียงพอ โดยสอบทานให้มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีรายงานระบบการควบคมุภายใน และความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน

ไว้ในรายงานประจ าปี 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าท่ีในการปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ไว้ในกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ  ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  ภายใต้บทบัญญัติแห่ง

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพ่ือพิจารณางบการเงิน การควบคมุภายใน 

การบริหารความเสี่ยง การปฏิบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียก 
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ประชมุจะท าเป็นหนงัสือไปยงักรรมการตรวจสอบ ไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ ก่อนวนัประชมุ และในการประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครัง้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็น

องค์ประชุม และมติท่ีประชุมจะกระท าโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการท่ีมาประชุมครบองค์ประชุม  ทัง้นี ้กรรมการ 

ตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต ่ากว่า  3 ใน 4 ของจ านวนครัง้ท่ีมีการประชุมในปีนัน้ๆ 

และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครัง้  โดยไม่มีผู้ บริหารของบริษัทเข้าร่วม 

ประชมุด้วย 

1.3 คณะอนุกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
  ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยสาม 3 คน อย่างน้อยหนึ่ง 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
1. พิจารณาแนวทาง / ก าหนดค่าตอบแทน ให้แก่ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการบริหารบริษัท   โดยให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผล  
เพ่ือเสนอตอ่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

2. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

  การประชมุคณะอนกุรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
  คณะอนกุรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ 
หรือผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ท่ีเหน็สมควรมาร่วมประชมุ ให้ความเห็น หรือสง่เอกสาร ข้อมลู
ตาม ท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น   ในการประชมุทกุครัง้ องค์ประชมุต้องประกอบด้วยกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
เป็นจ านวนไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนทัง้หมดท่ีมีอยู่ในต าแหน่งขณะนัน้ จงึจะถือ
วา่ครบองค์ประชมุ   กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีมีสว่นได้สว่นเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้ออกเสียงลง 
คะแนนในเร่ืองนัน้ๆ  ยกเว้นกรณีการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะ ในการออกเสียง 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณี
ท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากนั ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพ่ือเป็นการชีข้าด 

 

1.4 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร จะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะฝ่ายจัดการภายใต้อ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก  

คณะกรรมการบริษัทฯ 
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บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัทให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนดของบริษัท มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท  

รวมถึงการก าหนดนโยบายทิศทาง  แผนงาน และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท โครงสร้างการบริหารงาน  และ 

งบประมาณประจ าปี 

1.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นผู้บริหารจากฝ่ายตา่งๆ เป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 

คน โดยได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยทุธ์ และ

ทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารจดัการกบัความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ รวมถงึท าการประเมินการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอ่คณะ 

กรรมการตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 

ครัง้ โดยคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงได้เผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้กบัพนกังานอย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร  

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทหน้าท่ีในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ ประเมินและ

จดัล าดบัความเสี่ยง วางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้มีระดบัผลกระทบต่อความเสียหาย

น้อยลง รวมถงึการติดตามดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นตามแนวทางบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้อย่างรัดกุม เพ่ือไมใ่ห้

เกิดความเสี่ยงนัน้อีกในอนาคต 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูนโยบายการบริหารความเสี่ยง ไว้ในรายงานประจ าปี  

1.6 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม 
คณะอนกุรรมการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม ประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นผู้บริหารและพนกังานจากจากฝ่ายตา่งๆ 

โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการ  โดยได้รับการแตง่ตัง้จาก คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือท าหน้าท่ีใน

การขบัเคลื่อนกิจกรรมด้านการสร้างคณุคา่ให้กบัสงัคมเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม   

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม 
1. ก าหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการด าเนินการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม (Creating Shared Value 

: CSV) ของบริษัทฯ 
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2. ด าเนินการสื่อสารให้พนกังานทกุระดบั คูค้่า และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุคนรับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนกัใน

การสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม (CSV) 

3. จดัท างบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคมของ

ฝ่าย/แผนกตา่งๆ ในหน่วยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

4. ด าเนินการตามแผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิ ทัง้นีอ้าจก าหนดบคุคล หน่วยงาน หรือมอบหมาย

ให้ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก ในการด าเนินการแต่ละเร่ืองก็ได้ 

5. สนบัสนนุให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความส าเร็จ และประสบการณ์ด้านการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม 

(CSV) ระหวา่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม ่าเสมอ 

6. ประชมุคณะอนกุรรมการและรายงานผลการด าเนินงาน ด้านการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคมของบริษัทตอ่

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างตอ่เน่ือง 

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) มีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจดัการให้บริษัท

บรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ตามแนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถงึการ

ก ากับดูแลการด าเนินงาน การติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของงาน  และการรายงานผลการด าเนินงาน 

ปัญหาหรืออปุสรรคท่ีเกิดขึน้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบอย่างสม ่าเสมอ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการด ารงต าแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยอ่ืนๆ 

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกนัพิจารณาผลงาน และปัญหาเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตอ่ไป 

4. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามประสบการณ์ภาระหน้าท่ีและขอบเขตของ

บทบาทและความรับผิดชอบ รวมถงึประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ตามหลกัการที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

ก าหนดภายใต้กรอบท่ีได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
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5. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท ซึง่มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม เพ่ือท าหน้าท่ีตามท่ีกฏหมาย

ก าหนด รวมถงึหน้าท่ีตา่งๆ เพ่ือให้เป็นไปตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

1. จัดให้มีและด าเนินการเร่ืองการประชุมผู้ ถือหุ้ น  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุม

คณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎบัตรของ

คณะกรรมการแตล่ะชดุ  

2. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

หนงัสือนดัประชมุและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานประจ าปี และข้อมลูส าคญัตา่งๆ 

3. จดัท าและเก็บรักษาข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

4. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งตัง้โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเดน็กฎหมาย ระเบียบ และข้อพงึปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากบัดูแลให้เป็นไป

ตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ 

6. ติดตอ่และสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้ได้รับทราบสิทธิตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ 

7. ประสานงานกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือจัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีได้รับการ 

แตง่ตัง้ใหม ่

8. ปฏิบตัิหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

นอกจากนี ้ เลขานกุารบริษัทยงัท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

จะต้องทราบและปฏิบตัหิน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯรวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะ 

กรรมการบริษัทฯ ทัง้นีค้ณุสมบตัิของเลขานกุารบริษัท ควรจะต้องผ่านการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของ

เลขานกุารบริษัทของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทนัทีท่ีเข้ารับด ารงต าแหน่ง โดยครอบคลุมเนือ้หา

การด าเนินธุรกิจทุกด้านของบริษัทฯ รวมทัง้ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษัท เข้าร่วม

สมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เช่น หลกัสตูร DAP (Director 

Accreditation Program) และ DCP (Director Certification Program) รวมถึง  Anti-Corruption : The Practical Guide 

(ACPG) ท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ได้สง่เสริม อ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้อง

ในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท และผู้ตรวจ

สอบภายใน เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง 

7.  แผนพัฒนาเพื่อทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Planning) 

บริษัทฯ มีการด าเนินการเก่ียวกับแผนพัฒนาเพ่ือทดแทนต าแหน่งงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความ
พร้อมด้านก าลงัคน ทัง้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงานท่ีเหมาะสม  และเพ่ือคดัเลือก
และเตรียมความพร้อมของบคุลากรท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งงานท่ีเป็นต าแหน่งงานหลกั (Key Jobs) ของบริษัทฯ อนั
ได้แก่ผู้บริหารสงูสุดของสายงาน หรือเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคญัในโครงสร้างการบริหารจดัการ  หรือต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือเป็นต าแหน่งงานท่ีต้องการทกัษะเฉพาะด้าน มีความช านาญเชิงลกึ หรือยากแก่การทดแทน คณะกรรมการ
บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลก าหนดหลกัการส าหรับการจดัท าแผนทดแทนต าแหน่งงานนี ้

 

มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2559  เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 

 

 

 


