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บทน า 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอรแ์นชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ไดป้รบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ล่าสุดในปี 2559 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ นโยบาย และแนวปฏิบติัท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงนโยบายการ

ต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีบริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมน์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ (CAC) ในปี 2558 ต่อมาส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยไ์ดอ้อกหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เมื่อวนัท่ี 17 มีนาคม 

2560 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงใหม้ีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งความ

เช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ นักลงทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายว่า บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกบัการด าเนิน

ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งสร้างคุณค่ากิจการอย่างยัง่ยืน สามารถแข่งขันและปรับตัวกับ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงได ้โดยค านึงถึงประโยชน์และความตอ้งการของ 

ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

ทั้งน้ี การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ยงัคงยึดหลักตาม OECD 

Principles of Corporate Governance ของ The Organization for Economic Co-Operation and Development 

(OECD) จ านวน 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผูม้ีส่วนได้

เสีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพ่ิมเติมหลักปฏิบัติตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส  าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)   

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุง ปี 2560 น้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมติัการ

ปรบัปรุงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 เพ่ือใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และใหม้ีผลถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 10 สิงหาคม 

2560 เป็นตน้ไป  

 

 

 

(นายสุเมธ  เลอสุมิตรกุล) 

 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ  
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หมวดที่ 1  

สิทธิของผูถ้ือหุน้ (The Rights of Shareholders) 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการใหท้ าหน้าท่ีแทนตน 

และมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษัทฯ บริษัทฯ เห็นควรส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ช้

สิทธิของตน จึงก าหนดหลกัเกณฑน้ี์เพ่ือคุม้ครองสิทธิ และอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐาน

ตามกฏหมายหรือมากกวา่ในเร่ืองต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ควรไดร้บัสิทธิขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สิทธิการไดร้บัส่วนแบ่งในผลก าไร และเงินปันผลอย่าง

เท่าเทียมกนั สิทธิในการไดร้บัการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการรบัซ้ือหุน้คืนโดยบริษัทฯ ซ้ือ ขาย โอนหลกัทรพัยท่ี์ตน

ถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ 

2. ผูถื้อหุน้มีสิทธิควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใหท้ าหน้าท่ี

แทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษัทฯ เช่น การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือ

ขอ้บงัคบับริษัท การเลือกตั้งผูส้อบบญัชี อนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน การจ่ายเงินปันผล การออกหุน้เพ่ิม

ทุน และลดทุน เป็นตน้ โดยผ่านการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าทุกปี 

 บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปีละครั้ง ภายใน 4 เดือนนับจากวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี

ของบริษัทฯ แต่หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้ รวมถึง

เก่ียวขอ้งกบักฏเกณฑ ์กฏหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการอนุมติัจากผูถื้อหุน้น้ัน บริษัทฯ จะเรียกประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ 

 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รวมถึงกรรมการทุก

ท่านเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้โดยพรอ้มเพรียงกนั เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน แผนงานของบริษัท พรอ้มทั้ง

แสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระ 

3. ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัขอ้มูลของบริษัทฯ ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ จะน าส่งระเบียบ

วาระการประชุม ขอ้มูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถว้นเพียงพอ สิทธิการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิการ

ลงคะแนนเสียง ซ่ึงผูถื้อหุน้มีสิทธิหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียงเท่าเทียมกนั และกฏเกณฑต่์างๆ สถานท่ีประชุม วนัและ

เวลาจดัประชุม โดยจะระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา และส่งใหผู้ถื้อหุน้

ทราบเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมตามระยะเวลาท่ีกฏหมายก าหนด กล่าวคือ ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนัหรือมากกว่า 

และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพเ์พ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัท าการ

ต่อเน่ือง 3 วนัติดต่อกนัก่อนวนัประชุม 
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 ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจ าปี  ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.moongpattana.com)  

4. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย มีโอกาสเสนอช่ือบุคคลใหเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได ้

โดยผูถื้อหุน้ตอ้งส่งหนังสือเสนอช่ือกรรมการเป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวนัท่ีบริษัทฯ 

ก าหนด พรอ้มแนบหลกัฐานการถือหุน้ หนังสือใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ และเอกสาร

ประกอบการพิจารณาคุณสมบติั ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่า

ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พรอ้มทั้งเหตุผลสนับสนุนการเสนอวาระ และ

เอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.moongpattana.com)  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกวาระการประชุม 

และบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีมีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจง้

ในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รบัเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้

เสนอเพ่ือใหบ้รรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะช้ีแจงเหตุผลใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบ นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้สามารถ

ส่งค าถามผ่านทางหนา้เว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

5. บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ท าการมอบอ านาจแก่ตัวแทน 

ผูถื้อหุน้ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทฯ เพ่ือเป็นผูร้ับ

มอบอ านาจเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะ ซ่ึงทางบริษัทฯ จดัส่งหนังสือมอบฉนัทะ ทั้งแบบ ก. ข. 

และค. พรอ้มหนังสือเชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทฯ ได ้รวมถึงแจง้เอกสารหรือ

หลกัฐานท่ีตอ้งใช ้และค าแนะน าขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งน้ีหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบท่ีเปิดโอกาสให  ้

ผูถื้อหุน้ก าหนดการใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละวาระได ้

6. บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการลงคะแนนเสียงส าหรบัวาระการประชุมท่ีมีหลายรายการ แยกทีละรายการ 

เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการจะใหล้งคะแนนเป็นรายบุคคล 

7. บริษัทฯ จะไมม่ีการพิจารณาวาระการประชุมท่ีไมไ่ดแ้จง้เป็นการล่วงหน้า นอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนด

ในหนังสือเชิญประชุม 

8. ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ใชร้ะบบบารโ์คด้โดยใชบ้ริการจาก

บริษัทท่ีไดร้บัความไวว้างใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากน้ี บริษัทฯ เชิญท่ีปรึกษากฏหมาย

เขา้ร่วมประชุม เพ่ือเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียง 

9. ในการประชุมผู้ถือหุน้ ประธานท่ีประชุมเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ

ขอ้เสนอแนะในแต่ละวาระอย่างเป็นอิสระ เท่าเทียมกนั และไม่จ ากดัเวลาในการซกัถาม แสดงความคิดเห็นของ 

ผูถื้อหุน้ 

http://www.moongpattana.com/
http://www.moongpattana.com/
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10. บริษัทฯ จัดใหม้ีการบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ตน้จนจบ และจัดท าบันทึกรายงานการประชุม 

ผูถื้อหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึง

ผลของคะแนน ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้ทุกราย โดย

เผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.moongpattana.com) ภายใน 14 วนัหลงัการ

ประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

11. บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา เพ่ือใหนั้กลงทุน  

ผูถื้อหุน้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูส้นใจทัว่ไปไดร้บัทราบผ่านทางช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และหากมีประเด็นขอ้สงสยั ความคิดเห็น หรือค าแนะน า สามารถติดต่อ “นักลงทุน

สมัพนัธ”์ โทรศพัท ์02 020 8902 หรือ ir@moongpattana.com หรือ “เลขานุการบริษัท” โทรศพัท ์02 020 

8999 หรือ company.secretary@moongpattana.com  และในทุกๆ ความคิดเห็น และค าแนะน า ทางบริษัทฯ จะ

ไดน้ ามาพิจารณาเพ่ือปรบัปรุงและพฒันาการท างานของบริษัทฯ ต่อไป 
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หมวดที่ 2 

การปฏิบตัติอ่ผูถ้ือหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

ผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุน้คนไทยหรือ

ต่างชาติ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือรายยอ่ย ผูถื้อหุน้บุคคลหรือสถาบนัควรไดร้บัการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

และเพ่ือเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการจะดูแลใหก้ารใชเ้งินของ 

ผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เป็นปัจจยัส าคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษัท  

บริษัทฯ จึงตอ้งก าหนดการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบติั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจไดว้่า

บริษัทฯ มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะไดร้บัสิทธิพ้ืนฐานในฐานะผูถื้อหุน้ไม่แตกต่างกนั 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ เปิดช่องทางใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น เสนอวาระและ

รายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ยงัเปิดช่องทางให้ 

ผู ้ถือหุ ้นทุกรายสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านทางอีเมล์  ind.director@ 

moongpattana.com ซ่ึงกรรมการอิสระจะเป็นผูพิ้จารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการ

สอบสวนสืบสวนส าหรบัขอ้รอ้งเรียนเร่ืองทุจริต อีกทั้งมีการปกป้องผูแ้จง้เบาะแสรอ้งเรียน เพ่ือไม่ใหเ้กิดอนัตราย

ต่อผูแ้จง้เบาะแสรอ้งเรียนดว้ย หรือส าหรบัเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญั และผลประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ กรรมการอิสระจะพิจารณาเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

2. การอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมผูถื้อหุน้ใน

สถานท่ีท่ีผูถื้อหุน้ทุกรายสามารถมาร่วมไดอ้ย่างสะดวก จดัใหม้ีพนักงานใหค้วามสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม  

มีอุปกรณ์ในการลงทะเบียนไดส้ะดวก รวดเร็ว จดัใหม้ีพนักงานใหค้ าแนะน าในการลงทะเบียน การกรอกขอ้มูล  

ใบมอบฉนัทะ การถ่ายเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร และจดัเตรียมอากรแสตมป์ รวมถึงการเปิดให้

ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชัว่โมง สถานท่ีประชุมควรกวา้งขวางเพียงพอเพ่ือตอ้นรับผู้ถือหุน้ท่ีมาร่วม

ประชุม รวมถึงอุปกรณ์ฉายภาพ เคร่ืองเสียงต่างๆ เพ่ือท าใหก้ารน าเสนอขอ้มูลใหก้ับผูถื้อหุน้มีความชัดเจน 

ราบร่ืนตลอดการประชุม 

3. บริษัทฯ จดัใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มูลผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสผ่านระบบการส่ือสารของตลาด

หลักทรัพยฯ์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ และนักลงทุนไดร้ับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

รวมถึงการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานในเชิงเปรียบเทียบ 

mailto:ind.director@%20moongpattana.com
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4. บริษัทฯ และพนักงานพึงปฏิบติัตามระเบียบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และระเบียบการ

ท าธุรกรรม เพ่ือการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์ซ่ึงเป็นมาตรการในการคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้

รายย่อย โดยตอ้งเปิดเผยความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งแสดงความ

คิดเห็นต่อรายการเก่ียวโยงกนัน้ันๆ เปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจน 

5.  ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 5 คนสามารถรอ้งขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาใชว้ิธีการออกเสียงลงคะแนนลบัไดใ้น

กรณีท่ีมีการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีอิสระในการออกเสียง และส่งเสริมใหเ้กิด

ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได  ้ ทั้งน้ี วิธีการออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุม

ก าหนด 

6. บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการใชข้อ้มลูภายในไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานทุกคนพึงปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั เพ่ือใหก้ารใชข้อ้มูลภายในเป็นไปอย่างถูกตอ้ง และก่อใหเ้กิดความ

เป็นธรรม ไมก่ระท าการใดๆ ในการใชข้อ้มลูภายใน เพ่ือประโยชน์และท าใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลกระทบ 
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หมวดที่ 3 

บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (The Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ มีความมุ่งหวงัท่ีจะสรา้งความมัน่คงและมัง่คัง่ในระยะยาวควบคู่ไปกบัการค านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ก าหนดนโยบายท่ีเ ก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความส าคัญกับ 

สิทธิท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียควรจะไดร้บั ไมว่่าจะเป็นสิทธิท่ีก าหนดโดยกฏหมาย หรือโดยขอ้ตกลงท่ีท าร่วมกนัก็ตามไวใ้น

คู่มือจรรยาบรรณธรุกิจ (Code of Conduct) ซ่ึงก าหนดแนวทางความรบัผิดชอบ การดูแล และใหค้วามมัน่ใจว่า 

ผูม้ีส่วนไดเ้สียจะไดร้บัความคุม้ครอง และปฏิบติัดว้ยความเสมอภาคอย่างเคร่งครดั ทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ ผูบ้ริโภค 

เจา้หน้ี คู่คา้ พนักงาน คู่แขง่ และหน่วยงานก ากบัดูแล และเผยแพร่ไวใ้น Website ของบริษัทฯ รวมถึงพฒันากลไก

เพ่ือสนับสนุนและกระตุน้ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียท าหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางดงัน้ี 

1. บริษัทฯ ก าหนดนโยบายความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีก าหนดไวใ้น

กฏหมาย และขอ้บงัคบับริษัทฯ เช่น สิทธิการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน สิทธิการไดร้บั

เงินปันผล เป็นตน้ บริษัทฯ ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในการซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ และเสนอแนะขอ้คิดเห็น เพ่ือใช้

ในการปรบัปรุงการท างานของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้ น การแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนพฤติกรรม  

ท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งอีเมลถึงเลขานุการบริษัท ส าหรับการซักถาม และ

เสนอแนะขอ้คิดเห็น หรือส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับการแจง้เบาะแส แจง้ขอ้รอ้งเรียน บริษัทฯ 

ก าหนดช่องทางและขัน้ตอนท่ีรดักุม เพ่ือสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนว่าบริษัทฯ จะปกป้องและปกปิด

ขอ้มูลของผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนน้ัน โดยสามารถตรวจสอบวิธีการแจง้และช่องทางติดต่อบริษัทฯ ไดจ้ากเว็บไซต ์

www.moongpattana.com และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

2. นโยบายในการปฏิบติัต่อลูกคา้ บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะจดัหาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ และบริการท่ีดี เพ่ือ

สรา้งความพึงพอใจ และความผูกพนัแก่ลูกคา้ ครอบคลุมถึงการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ รวมถึงการ

รกัษาความลบัของลกูคา้อยา่งเหมาะสม 

3. นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่คา้ ครอบคลุมถึงการปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และ

เป็นไปตามสัญญาหรือเง่ือนไขทางการคา้ท่ีตกลงกัน รวมถึงมีการก าหนดนโยบายการคัดเลือกคู่คา้ เพ่ือให้

พนักงานใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติ สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อคู่คา้ทุกราย สรา้งความไวว้างใจ

ความสมัพนัธ ์และความร่วมมือท่ีดี เพ่ือพฒันาศกัยภาพ ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 

http://www.moongpattana.com/
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4. นโยบายและการปฏิบัติต่อเจา้หน้ี บริษัทฯ ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัในการรักษา

ค ามัน่สัญญา และปฏิบัติตามเง่ือนไข และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด ทั้งเจา้หน้ีทางธุรกิจ เจา้หน้ี

สถาบนัการเงิน เป็นตน้ รวมถึงไมล่ะเมิดสิทธิของเจา้หน้ี 

5. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

คุณธรรมครอบคลุมถึงการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมและการงดเวน้การท าลายคู่แข่งขนั  

6. นโยบายและการปฏิบติัต่อพนักงาน ครอบคลุมถึงการใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม มีตวัช้ีวดัและการ

ประเมินผลท่ีชดัเจน มีการพฒันาบุคลากรอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง รวมทั้งมีการส่งเสริมทักษะความรู ้จัดหา

เคร่ืองมือ เพ่ือใหพ้นักงานสามารถท างานตามหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีการพฒันาความรู ้และศกัยภาพของ

พนักงาน รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั ดูแลใหพ้นักงานปฏิบติัหน้าท่ีของ

ตนดว้ยความเคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืนดว้ย ภายใตก้ฎระเบียบของบริษัทและการเสริมสรา้งความสามคัคีใน

หมูพ่นักงาน 

7. นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวมอย่างยัง่ยืน ครอบคลุมถึงการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม สงัคม 

และชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ นอกจากน้ี ยงัมีนโยบายอ่ืนๆ ซ่ึงก าหนดขึ้ นมาเพ่ือคุม้ครอง

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และนักลงทุนรายย่อยเป็นส าคญั เช่น นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นโยบาย 

การรกัษาและการใชท้รพัยสิ์นของบริษัทฯ เป็นตน้ และบริษัทฯ ยงัไดก้ าหนดใหม้ีคณะท างานก ากบัดูแลการปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงจะท าหน้าท่ีรบัขอ้รอ้งเรียน สืบสวนหรือสอบสวนเพ่ือหาขอ้เท็จจริงเพ่ือน าเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนนโยบายดงักล่าวดว้ย บริษัทฯ ส่งเสริมใหพ้นักงานทุกคน มีจิตส านึก

ในการใชท้รพัยากรอยา่งรูคุ้ณค่า เช่น การรณรงคใ์หพ้นักงานร่วมกนัประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 
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หมวดที่ 4 

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของ

ผูถื้อหุน้ นักลงทุนรายย่อย และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน จึงก าหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ 

ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส โดยเปิดเผย

ขอ้มูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นตน้ 

เพ่ือใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนั และน่าเช่ือถือ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดูแลบริษัทจด

ทะเบียนและตลาดทุนของหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ จึงไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกนัพิจารณาก าหนดแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูล และความโปร่งใสใน

จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดก้ าหนดไว ้รวมถึงส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานทุกคนปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครดั 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทาง

การเงินอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายบริหารความเส่ียง เพ่ือสรา้งความ

มัน่ใจในการตดัสินใจลงทุนของผูถื้อหุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห ์

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ

แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณา และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึง

มีความเป็นอิสระใหท้ าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ รวมทั้งจดัการประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ

เขา้ร่วมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละครั้ง 

6. จดัใหม้ีนักลงทุนสมัพนัธ์ซ่ึงท าหน้าท่ีบริหารจดัการขอ้มูลและสารสนเทศของบริษัทฯ เพ่ือเผยแพร่

ใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้ นักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ หรือนักลงทุน ซ่ึงสามารถติดต่อท่ีอีเมล์

ir@moongpattana.com 
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หมวดที่ 5 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมดจ านวน 6 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคม 

1. คณะกรรมการบริษทั 

1.1. โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่าง

น้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอย่างน้อย 1 คน  มี

ความรู ้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ 

ก าหนดใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความหลากหลายดา้นอายุ เพศ ทักษะ ความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจ าเป็น เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีองคป์ระกอบเหมาะสมท่ีจะสรา้ง

ประโยชน์และคุณค่าใหบ้ริษัทฯ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1.2. คุณสมบติักรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการตอ้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรูค้วามสามารถ 

ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎระเบียบ

ของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบัและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

1.3. คุณสมบติักรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดคุณสมบัติขั้นต า่ของกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และใหก้รรมการอิสระตอ้งถือหุน้ในบริษัทฯ ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงเขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์
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1.4. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) ก ากบัดูแลบริษัทฯ ใหด้ าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัทฯ มติคณะกรรมการ

บริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ 

(Duty of Care) ความซ่ือสตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty) และใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่

การเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

2) ก ากบัดูแลการบริหารงานใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และ 

รายย่อยอย่างเป็นธรรม รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดร้บัความคุม้ครองตามสิทธิท่ีกฎหมายก าหนด 

3) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 

ท่ีสอดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าแก่กิจการอยา่งยัง่ยืน และดูแลใหม้ีการทบทวนอยา่งสม า่เสมอ 

4) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในนโยบายการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและ

งบประมาณประจ าปีท่ีจดัท าโดยฝ่ายจดัการของบริษัทฯ รวมทั้งก ากบัดูแลฝ่ายจดัการใหด้ าเนินงาน

ตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหร้ายงานผลการ

ด าเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้ นและแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ 

และคณะกรรมการบริหารทราบอยา่งสม า่เสมอ  

5) สนับสนุน ส่งเสริม และปลูกจิตส านึกใหพ้นักงานทุกระดบัยึดมัน่ในค่านิยม คุณธรรมและ

จริยธรรม ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรธุรกิจ และแนวปฏิบติัการต่อตา้น

ทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่บริษัทฯ ด้วยการน านวัตกรรมและ

เทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินงานของบริษัทฯ  

7) พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการ 

8) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือ

บริษัทในเครือ 

9) จัดใหม้ีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และ

ก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
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10) จดัใหม้ีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน

ทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และไดติ้ดตามใหม้ีการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างจริงจงั นอกเหนือจากระเบียบขอ้บงัคบัของพนักงานท่ีจะตอ้ง

เป็นไปตามหลกักฏหมายแรงงาน 

11) พิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ภายใตแ้นวทางท่ีชดัเจนโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยมิใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ และจะก ากบัดูแลใหบ้ริษัทฯ มีการปฏิบติัตามขั้นตอนการท าธุรกรรมท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเหมาะสม 

12) มีหน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สีย การถือครองหุน้ของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งตามมาตรา 59 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท าขอ้มูล

น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ทราบในรายงานประจ าปี  

13) ดูแลใหม้ีระบบการควบคุมภายใน และใหฝ่้ายตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมี

ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดงักล่าว 

14) ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร โดยใหฝ่้ายจดัการเป็น 

ผูป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม า่เสมออย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

1.5. บทบาทและหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

1) พิจารณาก าหนดวาระการประชุมร่วมกับประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และดูแลใหม้ีการ

จดัส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลาก่อนการประชุม 

2) ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข ้อบังคับบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระใหเ้พียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านไดอ้ภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

1.6. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้งใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตอ้ง

ออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ไดใ้หอ้อกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบั

สดัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้ 
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1.7. การประชุมคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการสม า่เสมออย่างน้อยปีละ 4 

ครั้ง และด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) องคป์ระชุมคณะกรรมการตอ้งมีไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยมี

ประธานกรรมการท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ซ่ึงประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการ

ทุกท่านแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกันไดอ้ย่างอิสระ และส่งเสริมใหม้ีการใชดุ้ลยพินิจอย่าง

รอบคอบ มีการจดัสรรเวลาอย่างพอเพียงท่ีฝ่ายจดัการจะน าเสนอประเด็นและผลการด าเนินงาน

ต่างๆ ไดอ้ยา่งเพียงพอ  

3) การจดัส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มเอกสารตอ้งส่งใหก้รรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการ

ก่อนวนัประชุม และใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการบริหารหรือ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือก าหนดใหผู้บ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม  

4) บริษัทฯ จดัใหม้ีการบนัทึกเน้ือหาการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้น โดยมีกรรมการ

บริษัทท าหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรณีท่ีมีรายการเก่ียวโยงกนักรรมการผูม้ีส่วน

ไดเ้สียจะไมอ่ยูร่่วมประชุม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน

เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้นการเงินและ/หรือบญัชี ความรูค้วามสามารถและประสบการณข์อง

กรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้และ

ตรวจสอบกระบวนการท างานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ระเบียบขอ้บงัคับ ตลอดจนกฏหมาย 

ระเบียบปฏิบติั ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสริมใหม้ีการพฒันาระบบรายงานทางการเงิน และ

บญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชี รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และ

ระบบบริหารความเส่ียงท่ีรดักุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัอ านาจในการปฏิบติัหน้าท่ี และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมี

หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ฏิบติั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือขอความ

คิดเห็นจากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการหาท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระส าหรบัให้ความคิดเห็น

ในบางกรณี โดยบริษัทฯ เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทั้งหมด 
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2.1. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) มีหน้าท่ีสอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่าง

เพียงพอ โดยสอบทานใหม้ีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และ

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

2) มีหน้าท่ีสอบทานใหบ้ริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3) มีหน้าท่ีรายงานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว ้

ในรายงานประจ าปี 

4) มีหน้าท่ีในการปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายไวใ้นกฎบตัรว่า

ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใตบ้ทบญัญัติ

แห่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้ีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณางบการเงิน 

การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุมจะท าเป็นหนังสือไปยงักรรมการ

ตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ ก่อนวนัประชุม และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง

จะครบเป็นองคป์ระชุม และมติท่ีประชุมจะกระท าโดยไดร้บัเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุม

ครบองคป์ระชุม  

ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต า่กว่า 3 ใน 

4 ของจ านวนครั้งท่ีมีการประชุมในปีน้ันๆ และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี

อยา่งนอ้ยปีละครั้ง โดยไมม่ีผูบ้ริหารของบริษัทเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

2.3. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 
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3. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 

1 คนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

3.1. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1) พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โดยใหม้ีการก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทน 

ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและ / หรือเสนอ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

2) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

3.2. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1) จดัใหม้ีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหาร หรือ

พนักงานของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสาร 

ขอ้มลูตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการประชุมทุกครั้ง 

2) องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 

3 ของจ านวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด  

3) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดส้่วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณา  มิใหอ้อกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองน้ันๆ  ยกเวน้กรณีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  

4) มติท่ีประชุมใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ กรณีลงมติโดยมีเสียงเท่ากนั ประธาน

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพ่ือเป็นการช้ีขาด 

3.3. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระได ้ 
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4. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหารอย่างน้อย 3 คน มีหน้าท่ีในฐานะฝ่าย

จดัการภายใตอ้ านาจหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะ

น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด ารง

ต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร 

4.1. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ นโยบาย ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ รวมถึงร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก าหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์

และแผนงานประจ าปี ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากร และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 

4.2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจดัใหม้ีการประชุมตามท่ีเห็นสมควรหรืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียใน

เร่ืองใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน  

5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยบุคคลท่ีเป็นผูบ้ริหารจากฝ่ายต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 

คน โดยไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ี ดูแลใหม้ัน่ใจว่าการบริหารความเส่ียง  

กลยุทธ์ และทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารจัดการกับความเส่ียงด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และประเมินการบริหารความเส่ียงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาและ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

5.1. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงมีบทบาทหน้าท่ีในการวิเคราะหค์วามเส่ียงของบริษัทฯ 

ประเมินและจัดล าดับความเส่ียง วางแนวทางบริหารจัดการความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 

เพ่ือใหม้ีระดบัผลกระทบต่อความเสียหายน้อยลง รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไป

ตามแนวทางบริหารจัดการความเส่ียงท่ีก าหนดไวอ้ย่างรัดกุม เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเส่ียงน้ันอีกใน

อนาคต  
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นอกจากน้ี คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีเผยแพร่นโยบายการบริหารความเส่ียง

ใหพ้นักงานทราบอย่างทัว่ถึงทั้งองคก์ร และบริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการบริหารความเส่ียงไวใ้น

รายงานประจ าปี  

5.2. การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงจัดใหม้ีการประชุมตามท่ีเห็นสมควรหรืออย่างน้อย  

ไตรมาสละ1 ครั้ง มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่กรรมการ 

ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน  

6. คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคม 

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคมประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นผูบ้ริหารและพนักงานจากฝ่าย

ต่างๆ โดยมีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ  โดยได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือท าหน้าท่ีในการขบัเคล่ือนกิจกรรมดา้นการสรา้งคุณค่าใหก้บัสังคมเป็นไป

อยา่งเป็นรูปธรรม   

6.1. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคม 

1) ก าหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการด าเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม 

(Creating Shared Value : CSV) ของบริษัทฯ 

2) ด าเนินการส่ือสารใหพ้นักงานทุกระดบั คู่คา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนรบัรู ้เขา้ใจ และเกิด

ความตระหนักในการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคม (CSV) 

3) จดัท างบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานดา้นการสรา้งคุณค่า

ร่วมในสงัคมของฝ่าย / แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พรอ้มทบทวนแผนงานและงบประมาณใหม้ี

ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

4) ด าเนินการตามแผนงาน และงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติั ทั้งน้ี อาจก าหนดบุคคล หน่วยงาน 

หรือมอบหมายใหผู้เ้ช่ียวชาญจากภายนอกในการด าเนินการแต่ละเร่ืองก็ได ้

5) สนับสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียน ความรู ้ความส าเร็จ และประสบการณด์า้นการสรา้ง

คุณค่าร่วมในสงัคม (CSV) ระหวา่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอยา่งสม า่เสมอ 

6) ประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการด าเนินงาน ดา้นการสรา้งคุณค่าร่วมใน

สงัคมของบริษัทฯ ต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่งต่อเน่ือง 
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6.2. การประชุมคณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคม 

คณะอนุกรรมการสรา้งคุณค่าร่วมในสงัคมจดัใหม้ีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ือง

ใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน  

7. การแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ระหว่างคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ 

บริษัทฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ขณะท่ี

ฝ่ายจดัการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเป็นบุคคลคนละคน

กบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือแยกบทบาทในการก ากบัดูแลกิจการออกจากการบริหารงาน  

8. การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมติั โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ และประสบการณท่ี์จ าเป็นต่อการ

บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงความหลากหลายดา้นเพศ และอายุ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มี

องค์ประกอบท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี หากต าแหน่งกรรมการว่างลงดว้ยเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ เช่น ตาย ลาออก คณะกรรมการท่ีเหลือสามารถเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการ

แทนไดใ้นการประชุมคราวถดัไป และจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตน

เขา้รบัต าแหน่งแทน 

9. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการ

รายบุคคล และคณะอนุกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ  ไดร้่วมกนัพิจารณา

ผลการประเมินและก าหนดมาตรการในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหฝ่้ายจดัการตอ้งรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบ

กบัเป้าหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม า่เสมอ เพ่ือใหส้ามารถก ากบัดูแลผลการปฏิบติังาน

ของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 
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10. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาโครงสรา้ง

รูปแบบและอตัราค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  สะทอ้นถึงภาระหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 

สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการของกิจการท่ีมี

ขนาดใกลเ้คียงกนัและอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั และจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

11. การก าหนดจ านวนบริษทัจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

ของกรรมการไม่ควรเกิน 3 แห่ง และเป็นกรรมการในบริษัทย่อยไม่เกิน 5 แห่ง ยกเวน้ในกรณีไดร้บั

มอบหมายจากบริษัทฯ ใหไ้ปด ารงต าแหน่ง 

12. ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) มีบทบาทหน้าท่ีในการบริหาร

จดัการใหบ้ริษัทฯ บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัทฯ ตามแนวทางและนโยบายท่ีไดร้บัอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการก ากับดูแลการด าเนินงาน การติดตามผลการด าเนินงานและ

ความกา้วหน้าของงาน  และการรายงานผลการด าเนิน ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้ นและแนวทางในการ

ปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทราบอยา่งสม า่เสมอ 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทยอ่ยอ่ืน 

13. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทันทีท่ีเขา้รับด ารงต าแหน่ง โดย

ครอบคลุมเน้ือหาการด าเนินธุรกจทุกดา้นของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมใหก้รรมการบริษัท ผู้บริหาร

ระดับสูง และเลขานุการบริษัทเขา้ร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัท เช่น หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) และ DCP 

(Director Certification Program) รวมถึง Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ท่ีจดัโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดส้่งเสริม อ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรม และใหค้วามรู ้

แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท ไดแ้ก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 

ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท และผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
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14. แผนสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Planning) 

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุน ผลักดันใหม้ีแผนสืบทอดต าแหน่งงาน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

เตรียมความพรอ้มดา้นก าลงัคนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือสรา้งความต่อเน่ืองในการบริหารงาน

ในต าแหน่งงานหลกัของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง หรือเป็น

ต าแหน่งท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือตอ้งการทกัษะเฉพาะดา้น มีความช านาญ

เชิงลึกหรือยากแก่การทดแทน 

15. เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษัทซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพ่ือท าหน้าท่ีตาม 

ท่ีกฏหมายก าหนด รวมถึงหนา้ท่ีต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1) จดัใหม้ีและด าเนินการเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการ

ประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด  

2) จดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานประจ าปี และขอ้มลูส าคญัต่างๆ 

3) จดัท าและเก็บรกัษาขอ้มูลรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

4) ใหค้ าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยท่ี

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแล

กิจการ 

5) ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรบัผิดชอบต่อหน่วยงานก ากบัดูแล

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของบริษัทฯ 

6) ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไป ใหไ้ดร้บัทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และขา่วสารของบริษัทฯ 

7) ประสานงานกบัฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล เพ่ือจดัใหม้ีการปฐมนิเทศส าหรบักรรมการท่ีไดร้บั

การแต่งตั้งใหม ่

8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทยังท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

รวมทั้งประสานงานใหม้ีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งน้ี คุณสมบติัของเลขานุการบริษัท 

ควรจะตอ้งผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเลขานุการบริษัทของสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

16. การรบัเรื่องรอ้งเรียน ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัใหม้ีช่องทางในการส่ือสารระหว่างบริษัทฯ กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งหมด เช่น 

พนักงาน ผู้ถือหุน้ นักลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน สังคม หน่วยงานก ากับดูแล ในการรับเร่ืองรอ้งเรียน 

ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.moongpattana.com) หรือแจง้โดยตรงไปท่ี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ind.director@moongpattana.com) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(suwanna@moongpattana.com) หรือเลขานุการบริษัท (company.secretary@moongpattana.com)  
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