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บทนา
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ได้ปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดี
ล่าสุดในปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงนโยบายการ
ต่อต้านทุ จริตและคอร์รัปชัน่ ที่ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมน์ เข้า เป็ นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ (CAC) ในปี 2558 ต่อมาสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ได้ออกหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2560 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ แก่ผูถ้ ือหุน้ นั กลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสีย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายว่า บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมุ่ ง สร้า งคุ ณ ค่ า กิ จ การอย่ า งยัง่ ยื น สามารถแข่ ง ขัน และปรับ ตัว กับ
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยคานึ งถึงประโยชน์และความต้องการของ
ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดี ของบริษั ทฯ ยังคงยึ ดหลักตาม OECD
Principles of Corporate Governance ของ The Organization for Economic Co-Operation and Development
(OECD) จานวน 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูม้ ีส่วนได้
เสีย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ และเพิ่มเติ มหลักปฏิบัติตาม
หลัก การก ากับดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรับ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560 ของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดี ฉบับปรับปรุง ปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ อนุ มตั ิ การ
ปรับปรุงในการประชุ มคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และให้มีผลถือปฏิบตั ิต้งั แต่วนั ที่ 10 สิงหาคม
2560 เป็ นต้นไป

(นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล)
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
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หมวดที่ 1
สิทธิของผูถ้ ือหุน้ (The Rights of Shareholders)
ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทนตน
และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ เห็นควรส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้
สิทธิของตน จึงกาหนดหลักเกณฑ์นี้เพื่อคุม้ ครองสิทธิ และอานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิ ข้นั พื้ นฐาน
ตามกฏหมายหรือมากกว่าในเรื่องต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ควรได้รบั สิทธิข้นั พื้ นฐานอื่นๆ ได้แก่ สิทธิการได้รบั ส่วนแบ่งในผลกาไร และเงินปั นผลอย่าง
เท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รบั การปฏิบตั ิที่เท่าเทียมในการรับซื้ อหุน้ คืนโดยบริษัทฯ ซื้ อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตน
ถืออยูอ่ ย่างเป็ นอิสระ
2. ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิควบคุมการดาเนิ นงานของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทาหน้าที่
แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญของบริษัทฯ เช่น การแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบังคับบริษัท การเลือกตั้งผูส้ อบบัญชี อนุ มตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน การจ่ายเงินปั นผล การออกหุน้ เพิ่ม
ทุน และลดทุน เป็ นต้น โดยผ่านการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาทุกปี
บริษัทฯ กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี ละครั้ง ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้ นสุดรอบปี บัญชี
ของบริ ษั ท ฯ แต่ ห ากมีความจ าเป็ นเร่งด่ วนที่ เกี่ ย วข้อ ง หรื อมีผ ลกระทบต่ อผลประโยชน์ ข องผู ้ถือหุ น้ รวมถึ ง
เกี่ยวข้องกับกฏเกณฑ์ กฏหมายที่ใช้บงั คับกาหนดให้ตอ้ งได้รบั การอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุน้ นั้น บริษัทฯ จะเรียกประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร รวมถึงกรรมการทุก
ท่านเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อนาเสนอผลการดาเนิ นงาน แผนงานของบริษัท พร้อมทั้ง
แสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระ
3. ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิได้รบั ข้อมูลของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทฯ จะนาส่งระเบียบ
วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ สิทธิการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิการ
ลงคะแนนเสียง ซึ่งผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียงเท่าเทียมกัน และกฏเกณฑ์ต่างๆ สถานที่ประชุม วันและ
เวลาจัดประชุม โดยจะระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา และส่งให้ผูถ้ ือหุน้
ทราบเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฏหมายกาหนด กล่าวคือ ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันหรือมากกว่า
และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ
ต่อเนื่ อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

ฉบับปรับปรุง ปี 2560

หน้า 4 จาก 23

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์ โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจาปี ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.moongpattana.com)
4. บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ทุ กราย มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการได้
โดยผูถ้ ือหุน้ ต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่บริษัทฯ
กาหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุน้ หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจากัด และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุ นการเสนอวาระ และ
เอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.moongpattana.com)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุ ม
และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้ง
ในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผูถ้ ือหุน้ ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รบั เรื่องที่ผูถ้ ือหุน้
เสนอเพื่อให้บรรจุเป็ นวาระ บริษัทฯ จะชี้ แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทราบ นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ส่งคาถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
5. บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทาการมอบอานาจแก่ตัวแทน
ผูถ้ ือหุน้ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทฯ เพื่อ เป็ นผูร้ ับ
มอบอานาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข.
และค. พร้อมหนั งสื อเชิญประชุ ม และสามารถดาวน์ โหลดจากเว็บไซด์ของบริษั ทฯ ได้ รวมถึ งแจ้งเอกสารหรื อ
หลักฐานที่ตอ้ งใช้ และคาแนะนาขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็ นแบบที่เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ กาหนดการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้
6. บริษัทฯ กาหนดให้มีการลงคะแนนเสียงสาหรับวาระการประชุมที่มีหลายรายการ แยกทีละรายการ
เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการจะให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
7. บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้า นอกเหนื อจากที่ได้กาหนด
ในหนังสือเชิญประชุม
8. ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด โดยใช้บริการจาก
บริษัทที่ได้รบั ความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ เชิญที่ปรึกษากฏหมาย
เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
9. ในการประชุ มผู ้ถื อหุ น้ ประธานที่ ป ระชุ มเปิ ดโอกาสให้ผู ้ถือหุ น้ ซัก ถาม แสดงความคิ ดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะในแต่ละวาระอย่างเป็ นอิสระ เท่าเทียมกัน และไม่จากัดเวลาในการซักถาม แสดงความคิดเห็นของ
ผูถ้ ือหุน้
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10. บริ ษั ท ฯ จัดให้มีก ารบันทึ ก เทปการประชุ มตั้งแต่ ตน้ จนจบ และจัดท าบันทึ ก รายงานการประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึง
ผลของคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผูถ้ ื อหุน้ ทุกราย โดย
เผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.moongpattana.com) ภายใน 14 วันหลังการ
ประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
11. บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุ น
ผูถ้ ือหุน้ ผู ท้ ี่เกี่ยวข้อง และผูส้ นใจทัว่ ไปได้รบั ทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และหากมีประเด็ นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคาแนะนา สามารถติดต่อ “นักลงทุน
สัมพันธ์” โทรศัพท์ 02 020 8902 หรือ ir@moongpattana.com หรือ “เลขานุ การบริษัท” โทรศัพท์ 02 020
8999 หรือ company.secretary@moongpattana.com และในทุกๆ ความคิดเห็น และคาแนะนา ทางบริษัทฯ จะ
ได้นามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทางานของบริษัทฯ ต่อไป
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หมวดที่ 2
การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
ผูถ้ ื อหุน้ ทุ กราย ทั้งผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ ื อหุน้ ที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทั้งผูถ้ ือหุน้ คนไทยหรือ
ต่างชาติ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือรายย่อย ผูถ้ ือหุน้ บุคคลหรือสถาบันควรได้รบั การปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
และเพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของ
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม เป็ นปั จจัยสาคัญต่อความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริษัท
บริษัทฯ จึงต้องกาหนดการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ มัน่ ใจได้ว่า
บริษัทฯ มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะได้รบั สิทธิพื้นฐานในฐานะผูถ้ ือหุน้ ไม่แตกต่างกัน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. นอกเหนื อจากที่บริษัทฯ เปิ ดช่องทางให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น เสนอวาระและ
รายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ยังเปิ ดช่องทางให้
ผู ้ถื อ หุ ้น ทุ ก รายสามารถแจ้ง เบาะแส หรื อ ข้อ ร้อ งเรี ย นไปยัง กรรมการอิ ส ระผ่ า นทางอี เ มล์ ind.director@
moongpattana.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็ นผูพ้ ิจารณาดาเนิ นการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการ
สอบสวนสืบสวนสาหรับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต อีกทั้งมีการปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแสร้องเรียน เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
ต่อผูแ้ จ้งเบาะแสร้องเรียนด้วย หรือสาหรับเรื่องอื่นๆ ที่มีความสาคัญ และผลประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ กรรมการอิสระจะพิจารณาเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
2. การอานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ื อหุน้ ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุ มผูถ้ ื อหุน้ ใน
สถานที่ที่ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายสามารถมาร่วมได้อย่างสะดวก จัดให้มีพนักงานให้ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุ ม
มีอุปกรณ์ในการลงทะเบียนได้สะดวก รวดเร็ว จัดให้มีพนักงานให้คาแนะนาในการลงทะเบียน การกรอกข้อมูล
ใบมอบฉันทะ การถ่ายเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และจัดเตรียมอากรแสตมป์ รวมถึงการเปิ ดให้
ลงทะเบีย นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง สถานที่ ประชุ ม ควรกว้างขวางเพี ยงพอเพื่ อต้อนรับผู ้ถือหุ น้ ที่ มาร่วม
ประชุ ม รวมถึ งอุ ปกรณ์ฉายภาพ เครื่ องเสียงต่างๆ เพื่อท าให้การนาเสนอข้อมูลให้กับผูถ้ ื อหุน้ มีความชัดเจน
ราบรื่นตลอดการประชุม
3. บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลผลการดาเนิ นงานประจาไตรมาสผ่านระบบการสื่อสารของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ และนั กลงทุนได้รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ
รวมถึงการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานในเชิงเปรียบเทียบ
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4. บริษัทฯ และพนักงานพึงปฏิบตั ิตามระเบียบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และระเบียบการ
ทาธุรกรรม เพื่อการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็ นมาตรการในการคุม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
รายย่อย โดยต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ของบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน และคณะกรรมการบริษัท ฯ ต้องแสดงความ
คิดเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกันนั้นๆ เปิ ดเผยให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบอย่างชัดเจน
5. ผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่า 5 คนสามารถร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับได้ใน
กรณีที่มีการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสาคัญ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ มีอิสระในการออกเสียง และส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุม
กาหนด
6. บริษัทฯ กาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคนพึงปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นไปอย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดความ
เป็ นธรรม ไม่กระทาการใดๆ ในการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์และทาให้ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ผลกระทบ
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หมวดที่ 3
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (The Roles of Stakeholders)
บริษัทฯ มีความมุ่งหวังที่จะสร้างความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ในระยะยาวควบคู่ไปกับการคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ฝ่ าย จึ ง ได้ก าหนดนโยบายที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย โดยให้ค วามส าคั ญ กั บ
สิทธิที่ผูม้ ีส่วนได้เสียควรจะได้รบั ไม่ว่าจะเป็ นสิทธิที่กาหนดโดยกฏหมาย หรือโดยข้อตกลงที่ทาร่วมกันก็ตามไว้ใน
คู่มือจรรยาบรรณธรุกิจ (Code of Conduct) ซึ่งกาหนดแนวทางความรับผิ ดชอบ การดูแล และให้ความมัน่ ใจว่า
ผูม้ ีส่วนได้เสียจะได้รบั ความคุม้ ครอง และปฏิบตั ิดว้ ยความเสมอภาคอย่างเคร่ง ครัด ทั้งผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า ผูบ้ ริโภค
เจ้าหนี้ คู่คา้ พนักงาน คู่แข่ง และหน่ วยงานกากับดูแล และเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัทฯ รวมถึงพัฒนากลไก
เพื่อสนับสนุ นและกระตุน้ ให้ผูม้ ีส่วนได้เสียทาหน้าที่ในการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยมีแนวทางดังนี้
1. บริษัทฯ กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ นอกเหนื อจากสิทธิข้นั พื้ นฐานที่กาหนดไว้ใน
กฏหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ เช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน สิทธิการได้รบั
เงินปั นผล เป็ นต้น บริษัทฯ กาหนดให้ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในการซักถามข้อสงสัยต่างๆ และเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อใช้
ในการปรับปรุงการทางานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งอีเมลถึงเลขานุ การบริษัท สาหรับการซักถาม และ
เสนอแนะข้อคิ ดเห็ น หรื อส่ งถึ งคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับการแจ้งเบาะแส แจ้งข้อ ร้องเรี ย น บริ ษั ท ฯ
กาหนดช่องทางและขัน้ ตอนที่รดั กุม เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูแ้ จ้ง ข้อร้องเรียนว่าบริษัทฯ จะปกป้ องและปกปิ ด
ข้อมูลของผูแ้ จ้งข้อร้องเรียนนั้ น โดยสามารถตรวจสอบวิธีการแจ้งและช่ องทางติ ดต่อบริ ษัทฯ ได้จากเว็บไซต์
www.moongpattana.com และรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
2. นโยบายในการปฏิบตั ิต่อลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อ
สร้างความพึงพอใจ และความผูกพันแก่ลูกค้า ครอบคลุมถึงการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า รวมถึงการ
รักษาความลับของลูกค้าอย่างเหมาะสม
3. นโยบายและการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และ
เป็ นไปตามสัญ ญาหรื อเงื่ อนไขทางการค้าที่ ตกลงกัน รวมถึ ง มีก ารกาหนดนโยบายการคัดเลือกคู่คา้ เพื่ อให้
พนั ก งานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบัติ สร้างความโปร่งใสและเป็ นธรรมต่ อคู่คา้ ทุ กราย สร้างความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการดาเนิ นธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
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4. นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ บริษัทฯ กาหนดนโยบายเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ในการรักษา
คามัน่ สัญ ญา และปฏิบัติตามเงื่ อนไข และหน้าที่ ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ ทางธุ รกิ จ เจ้าหนี้
สถาบันการเงิน เป็ นต้น รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้
5. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีจริยธรรม
คุณธรรมครอบคลุมถึงการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมและการงดเว้นการทาลายคู่แข่งขัน
6. นโยบายและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน ครอบคลุมถึงการให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม มีตวั ชี้ วัดและการ
ประเมินผลที่ ชดั เจน มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง รวมทั้งมีการส่งเสริมทักษะความรู ้ จัดหา
เครื่องมือ เพื่อให้พนักงานสามารถทางานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาความรู ้ และศักยภาพของ
พนักงาน รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ดูแลให้พนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ตนด้วยความเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นด้วย ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทและการเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมูพ่ นักงาน
7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมอย่างยัง่ ยืน ครอบคลุมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม
และชุมชนในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายอื่นๆ ซึ่งกาหนดขึ้ นมาเพื่อคุม้ ครอง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนรายย่อยเป็ นสาคัญ เช่น นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบาย
การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็ นต้น และบริษัทฯ ยังได้กาหนดให้มีคณะทางานกากับดูแลการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณธุ รกิจ ซึ่งจะทาหน้าที่รบั ข้อร้องเรียน สืบสวนหรือสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นนโยบายดังกล่าวด้วย บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคน มีจิตสานึ ก
ในการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ุณค่า เช่น การรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงาน เป็ นต้น
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หมวดที่ 4
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนรายย่อย และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น จึงกาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเปิ ดเผย
ข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็ นต้น
เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่ าเชื่อถือ รวมถึงเป็ นประโยชน์ต่อการกากับดูแลบริษัทจด
ทะเบียนและตลาดทุนของหน่ วยงานกากับดูแลต่างๆ จึงได้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณากาหนดแนวทางในการเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่งใสใน
จรรยาบรรณธุ รกิจ และนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้กาหนดไว้ รวมถึ ง สื่อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
2. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ กาหนดให้มีก ารรายงานข้อ มูล ทางการเงิ น และข้อมูลที่ ไม่ใ ช่ ข อ้ มูล ทาง
การเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิ ดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจในการตัดสินใจลงทุนของผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และนักวิเคราะห์
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ
แสดงไว้ในรายงานประจาปี
5. คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณา และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ง
มีความเป็ นอิสระให้ทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งจัดการประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปี ละครั้ง
6. จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งทาหน้า ที่บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ฯ เพื่อเผยแพร่
ให้แก่ผูท้ ี่ตอ้ งการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือนักลงทุน ซึ่งสามารถติดต่อที่อีเมล์
ir@moongpattana.com
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หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมดจานวน 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห าร คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
คณะอนุ กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
1. คณะกรรมการบริษทั
1.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อย 1 คน มี
ความรู ้แ ละประสบการณ์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
กาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุ คคลที่ มี ความหลากหลายด้านอายุ เพศ ทัก ษะ ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่จาเป็ น เพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบเหมาะสมที่จะสร้าง
ประโยชน์และคุณค่าให้บริษัทฯ บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมาย
1.2. คุณสมบัติกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ก าหนดให้กรรมการต้องเป็ นผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ มีความรูค้ วามสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริษัท ฯ และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบ
ของหน่ วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับและนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
1.3. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ก าหนดคุ ณ สมบัติ ข้ัน ต า่ ของกรรมการอิ ส ระตามข้อ ก าหนดของ
สานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และให้กรรมการอิสระต้องถือหุน้ ในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
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1.4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) กากับดูแลบริษัทฯ ให้ดาเนิ นงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ
(Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่
การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2) กากับดูแลการบริหารงานให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ื อหุน้ ทั้งรายใหญ่และ
รายย่อยอย่างเป็ นธรรม รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ได้รบั ความคุม้ ครองตามสิทธิที่กฎหมายกาหนด
3) ก าหนดวิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายหลัก ในการประกอบธุ ร กิ จ
ที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืน และดูแลให้มีการทบทวนอย่างสมา่ เสมอ
4) พิจ ารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการดาเนิ นงาน การจัดสรรทรัพ ยากรและ
งบประมาณประจาปี ที่จดั ทาโดยฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งกากับดูแลฝ่ ายจัดการให้ดาเนิ นงาน
ตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการ
ดาเนิ นงาน ปั ญหาหรืออุปสรรคที่ เกิดขึ้ นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการบริหารทราบอย่างสมา่ เสมอ
5) สนับสนุ น ส่งเสริม และปลูกจิตสานึ กให้พนักงานทุกระดับยึดมัน่ ในค่านิ ยม คุณธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรธุรกิจ และแนวปฏิบตั ิการต่อต้าน
ทุจริตและคอร์รปั ชัน่
6) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ บ ริ ษั ท ฯ ด้ว ยการน านวัต กรรมและ
เทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนิ นงานของบริษัทฯ
7) พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการ
8) พิจ ารณาแต่ งตั้งกรรมการหรื อผู ้บริ หารเป็ นกรรมการในบริษั ท ร่วม บริษั ท ย่อย หรื อ
บริษัทในเครือ
9) จัดให้มีนโยบายการกากับดูแ ลกิ จ การที่ ดีของบริ ษั ท ฯ เป็ นลายลัก ษณ์อัก ษร
กาหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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10) จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ฯ ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจ และได้ติดตามให้มีการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง นอกเหนื อจากระเบียบข้อบังคับของพนักงานที่จะต้อง
เป็ นไปตามหลักกฏหมายแรงงาน
11) พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ภายใต้แนวทางที่ชดั เจนโดย
คานึ งถึงผลประโยชน์ของบริษัท ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยมิให้ผูม้ ีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และจะกากับดูแลให้บริษัท ฯ มีการปฏิบตั ิตามขั้นตอนการทาธุรกรรมที่อาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
12) มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การถือครองหุน้ ของตนและผูเ้ กี่ยวข้องตามมาตรา 59
ของพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ โดยให้เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ นผู ้จัดท าข้อมูล
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิ ดเผยให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบในรายงานประจาปี
13) ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่ มี
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
14) กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสมา่ เสมออย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
1.5. บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ
1) พิจารณากาหนดวาระการประชุ มร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และดูแลให้มีการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาก่อนการประชุม
2) ด าเนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระ ข้อ บัง คับ บริ ษั ท ฯ และเป็ นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3) ดูแ ลจัดสรรเวลาแต่ ละวาระให้เพีย งพอ และส่งเสริ มให้ก รรมการทุ ก ท่ านได้อภิ ปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
1.6. วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้อง
ออกจากตาแหน่ ง ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับ
สัดส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่ งอีกก็ได้
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1.7. การประชุมคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสมา่ เสมออย่างน้อยปี ละ 4
ครั้ง และดาเนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยมี
ประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
ทุ กท่านแสดงความคิดเห็นและอภิ ปรายกันได้อย่างอิ สระ และส่งเสริ มให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบ มีการจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะนาเสนอประเด็นและผลการดาเนิ นงาน
ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
3) การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารต้องส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ
ก่อนวันประชุม และให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการบริหารหรือ
เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษัท หรื อกาหนดให้ผูบ้ ริ หารระดับสูงเข้าร่วมประชุ มเพื่ อชี้ แจงต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตอ้ งการข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
4) บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเนื้ อหาการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมีกรรมการ
บริษัททาหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกรรมการผูม้ ีส่วน
ได้เสียจะไม่อยูร่ ่วมประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน
เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์ในด้านการเงินและ/หรือบัญชี ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ของ
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงินได้ และ
ตรวจสอบกระบวนการทางานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฏหมาย
ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดูแล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงิน และ
บัญชีให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และ
ระบบบริหารความเสี่ยงที่รดั กุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั อานาจในการปฏิบตั ิหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมี
หน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีการประชุ มร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อขอความ
คิดเห็นจากผูส้ อบบัญชีในเรื่องต่างๆ รวมถึงการหาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็ นอิสระสาหรับให้ความคิดเห็น
ในบางกรณี โดยบริษัทฯ เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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2.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) มีห น้าที่ สอบทานให้บริ ษั ทมีก ารรายงานทางการเงิ นอย่างถู กต้อง และเปิ ดเผยอย่าง
เพียงพอ โดยสอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
2) มีหน้าที่ สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3) มีหน้าที่รายงานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้
ในรายงานประจาปี
4) มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายไว้ในกฎบัตรว่า
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน
การควบคุ มภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุ มจะทาเป็ นหนั งสือไปยังกรรมการ
ตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ ก่อนวันประชุม และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะครบเป็ นองค์ประชุม และมติที่ประชุมจะกระทาโดยได้รบั เสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
ครบองค์ประชุม
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ตา่ กว่า 3 ใน
4 ของจานวนครั้งที่มีการประชุมในปี นั้นๆ และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี
อย่างน้อยปี ละครั้ง โดยไม่มีผูบ้ ริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย
2.3. วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด ารงต าแหน่ ง ของกรรมการตรวจสอบให้เ ป็ นไปตามข้อ ก าหนดในกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
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3. คณะอนุ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะอนุ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย
1 คนต้องเป็ นกรรมการอิสระ ประธานคณะอนุ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ
3.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1) พิจารณาแนวทางกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกาหนดค่าตอบแทน
ที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและ / หรือเสนอ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ
2) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
3.2. การประชุมคณะอนุ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรือผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร
ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจาเป็ นในการประชุมทุกครั้ง
2) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน
3 ของจานวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด
3) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา มิให้ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
4) มติที่ประชุมใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ กรณีลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธาน
คณะอนุ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นการชี้ ขาด
3.3. วาระการดารงตาแหน่ งของคณะอนุ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระได้
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4. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและผูบ้ ริหารอย่างน้อย 3 คน มีหน้าที่ในฐานะฝ่ าย
จัดการภายใต้อานาจหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกลัน่ กรองเรื่องต่างๆ ที่จะ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ แต่ งตั้งประธานเจ้าหน้า ที่ บ ริ ห ารดารง
ตาแหน่ งประธานคณะกรรมการบริหาร
4.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารมี ห น้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารกิ จ การให้เ ป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับของบริษัทฯ มติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกาหนดและทบทวนนโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์
และแผนงานประจาปี ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณประจาปี ของบริษัทฯ
4.2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควรหรืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
มติ ที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรรมการที่ มีส่วนได้เสียใน
เรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลที่เป็ นผูบ้ ริหารจากฝ่ ายต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5
คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทาหน้าที่ ดูแลให้มนั ่ ใจว่า การบริหารความเสี่ยง
กลยุ ท ธ์ และทรัพ ยากรที่ ใ ช้ใ นการบริ ห ารจัด การกับ ความเสี่ ย งดาเนิ น ไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล และประเมินการบริหารความเสี่ย งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ
ประเมินและจัดลาดับความเสี่ ยง วางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ย งที่ มีผ ลกระทบต่อบริษัท ฯ
เพื่อให้มีระดับผลกระทบต่อความเสียหายน้อยลง รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป
ตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่ กาหนดไว้อย่างรัดกุ ม เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้ นอีกใน
อนาคต
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นอกจากนี้ คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ให้พนักงานทราบอย่างทัว่ ถึงทั้งองค์กร และบริษัทฯ จะเปิ ดเผยนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ใน
รายงานประจาปี
5.2. การประชุมคณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจัด ให้มี ก ารประชุ ม ตามที่ เห็ นสมควรหรื อ อย่า งน้อ ย
ไตรมาสละ1 ครั้ง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
6. คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
คณะอนุ กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้วยสมาชิกที่เป็ นผูบ้ ริหารและพนักงานจากฝ่ าย
ต่ า งๆ โดยมี ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารเป็ นประธานคณะอนุ ก รรมการฯ โดยได้รับ การแต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทาหน้าที่ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการสร้างคุ ณค่าให้กบั สังคมเป็ นไป
อย่างเป็ นรูปธรรม
6.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
1) ก าหนดนโยบายทิ ศ ทาง และแนวทางในการด าเนิ น การสร้า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มในสัง คม
(Creating Shared Value : CSV) ของบริษัทฯ
2) ดาเนิ นการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่คา้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู ้ เข้าใจ และเกิด
ความตระหนักในการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV)
3) จัดทางบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่า
ร่วมในสังคมของฝ่ าย / แผนกต่างๆ ในหน่ วยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
4) ดาเนิ นการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิ ทั้งนี้ อาจกาหนดบุคคล หน่ วยงาน
หรือมอบหมายให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอกในการดาเนิ นการแต่ละเรื่องก็ได้
5) สนับสนุ นให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู ้ ความสาเร็จ และประสบการณ์ดา้ นการสร้าง
คุณค่าร่วมในสังคม (CSV) ระหว่างหน่ วยงานภายในและหน่ วยงานภายนอกอย่างสมา่ เสมอ
6) ประชุ มคณะอนุ กรรมการและรายงานผลการดาเนิ นงาน ด้านการสร้างคุ ณค่าร่วมใน
สังคมของบริษัทฯ ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่ อง
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6.2. การประชุมคณะอนุ กรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
คณะอนุ กรรมการสร้างคุ ณค่าร่วมในสังคมจัดให้มีการประชุ ม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
7. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการ
บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและกากับดูแลการบริหารงานของฝ่ ายจัดการ ขณะที่
ฝ่ ายจัดการบริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบาย และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเป็ นบุคคลคนละคน
กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแยกบทบาทในการกากับดูแลกิจการออกจากการบริหารงาน
8. การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุ มตั ิ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ทักษะ ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการ
บรรลุเป้ าหมายของบริษัทฯ รวมถึงความหลากหลายด้านเพศ และอายุ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มี
องค์ประกอบที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากตาแหน่ งกรรมการว่างลงด้วยเหตุ อื่นใดนอกจากถึ งคราวออกตาม
วาระ เช่น ตาย ลาออก คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุค คลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ
แทนได้ในการประชุมคราวถัดไป และจะมีวาระการดารงตาแหน่ งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
เข้ารับตาแหน่ งแทน
9. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการ
รายบุคคล และคณะอนุ กรรมการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
ผลการประเมินและกาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานต่อไป
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการดาเนิ นงานที่เกิดขึ้ นจริงเปรียบเทียบ
กับเป้ าหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสมา่ เสมอ เพื่อให้สามารถกากับดูแลผลการปฏิบตั ิงาน
ของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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10. ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้คณะอนุ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาโครงสร้าง
รูปแบบและอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่มี
ขนาดใกล้เคียงกันและอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
11. การกาหนดจานวนบริษทั จดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์การเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่ น
ของกรรมการไม่ควรเกิน 3 แห่ง และเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นในกรณีได้รบั
มอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดารงตาแหน่ ง
12. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) มีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการให้บริษัทฯ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษัท ฯ ตามแนวทางและนโยบายที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึ งการกากับดูแลการดาเนิ นงาน การติ ดตามผลการดาเนิ นงานและ
ความก้าวหน้าของงาน และการรายงานผลการดาเนิ น ปั ญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้ นและแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทราบอย่างสมา่ เสมอ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยอื่น
13. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จัด ให้มี ก ารปฐมนิ เ ทศกรรมการใหม่ทัน ที ที่ เ ข้า รับ ด ารงต าแหน่ ง โดย
ครอบคลุ มเนื้ อหาการดาเนิ นธุ รกจทุ ก ด้านของบริ ษัท ฯ รวมทั้งส่งเสริ มให้ก รรมการบริ ษั ท ผู ้บริ ห าร
ระดับสูง และเลขานุ การบริษัท เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ หน้าที่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษัท เช่น หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) และ DCP
(Director Certification Program) รวมถึง Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม อานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรม และให้ความรู ้
แก่ผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ริหาร เลขานุ การบริษัท และผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง
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14. แผนสืบทอดตาแหน่งงาน (Succession Planning)
คณะกรรมการบริ ษัทฯ สนั บสนุ น ผลักดันให้มีแผนสืบทอดตาแหน่ งงาน โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อ
เตรียมความพร้อมด้านกาลังคนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อสร้างความต่อเนื่ องในการบริหารงาน
ในตาแหน่ งงานหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือเป็ น
ตาแหน่ งที่มีความสาคัญต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริษัทฯ หรือต้องการทักษะเฉพาะด้าน มีความชานาญ
เชิงลึกหรือยากแก่การทดแทน
15. เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งเลขานุ การบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อทาหน้าที่ตาม
ที่กฏหมายกาหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1) จัดให้มีและดาเนิ นการเรื่องการประชุมผูถ้ ือหุน้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการ
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
2) จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจาปี และข้อมูลสาคัญต่างๆ
3) จัดทาและเก็บรักษาข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
4) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้ องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยที่
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแล
กิจการ
5) ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบต่อหน่ วยงานกากับดูแล
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
6) ติดต่อและสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไป ให้ได้รบั ทราบสิทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริษัทฯ
7) ประสานงานกับฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดให้มีการปฐมนิ เทศสาหรับกรรมการที่ได้รบั
การแต่งตั้งใหม่
8) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
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นอกจากนี้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ยัง ท าหน้ า ที่ ใ ห้ค าแนะน าด้า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ า งๆที่
คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบและปฏิ บัติหน้าที่ ในการดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการบริษัท ฯ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คุณสมบัติของเลขานุ การบริษัท
ควรจะต้องผ่ านการอบรมหลัก สูตรที่ เกี่ ย วข้องกับการปฏิ บัติห น้าที่ ของเลขานุ ก ารบริ ษั ท ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
16. การรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งหมด เช่น
พนั กงาน ผู ้ถือหุ น้ นั กลงทุ น ลูกค้า คู่คา้ ชุ มชน สังคม หน่ วยงานกากับดูแล ในการรับเรื่ องร้องเรี ยน
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะผ่ านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.moongpattana.com) หรือแจ้งโดยตรงไปที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ind.director@moongpattana.com) ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร
(suwanna@moongpattana.com) หรือเลขานุ การบริษัท (company.secretary@moongpattana.com)
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