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บทนา
บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ได้ ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีลา่ สุดในปี 2559 เพื่อให้
สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่บริ ษัทได้ ประกาศ
เจตนารมน์ เข้ าเป็ นแนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รั ปชั่น (CAC) ในปี 2558 ต่อมาสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ ออกหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรั บบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 เมือ่
วันที่ 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษัทจึงให้ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่
แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายว่า บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
และมุ่งสร้ างคุณค่ากิจการอย่างยัง่ ยืน สามารถแข่งขันและปรับตัวกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง
ได้ โดยคานึงถึงประโยชน์และความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
ทังนี
้ ้ การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทยังคงยึดหลักตาม OECD Principles of Corporate
Governance ของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) จานวน 5 หมวด ได้ แก่ สิทธิของผู้ถือ
หุ้น การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และเพิ่มเติมหลักปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรั บบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุ ง ปี 2560 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการปรับปรุ งในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน และให้ มีผลถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ทบทวนและปรับปรุงโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

(นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล)
ประธานคณะกรรมการ
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หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ในความเป็ นเจ้ าของโดยควบคุมบริ ษัทผ่านการแต่งตังคณะกรรมการให้
้
ทาหน้ าที่แทนตน และมีสิทธิ ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษัท บริ ษัทเห็นควรส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ของตนจึงกาหนดหลักเกณฑ์นี ้เพื่อ
คุ้มครองสิทธิ และอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานตามกฏหมายหรื อมากกว่าในเรื่ องต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นควรได้ รับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอื่นๆ ได้ แก่ สิทธิการได้ รับส่วนแบ่งในผลกาไร และเงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิใน
การได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมในการรับซื ้อหุ้นคืนโดยบริ ษัทซื ้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยูอ่ ย่างเป็ นอิสระ
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัทโดยการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ ทาหน้ าที่แทนตน และมีสิทธิใน
การตัดสินใจในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัทเช่น การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับบริ ษัท การเลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชี อนุมตั ิ
งบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน การจ่ายเงินปั นผล การออกหุ้นเพิ่มทุน และลดทุน เป็ นต้ น โดยผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาทุก
ปี
บริ ษัทกาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละครั ง้ ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทแต่หากมี
ความจาเป็ นเร่ งด่วนที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเกี่ยวข้ องกับกฏเกณฑ์ กฏหมายที่ใช้ บงั คับ
กาหนดให้ ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทจะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รวมถึงกรรมการทุกท่านเข้ าร่ วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้ อมเพรี ยงกัน เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงาน แผนงานของบริ ษัท พร้ อมทังแสดงความคิ
้
ดเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทในแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะนาส่งระเบียบวาระการประชุม ข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้ วนเพียงพอ สิทธิการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน และกฏเกณฑ์ต่างๆ สถานที่ประชุม วันและเวลาจัดประชุม โดยจะระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา และส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฏหมายกาหนด กล่าวคือ ไม่
น้ อยกว่า 14 วันหรื อมากกว่า และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน
ทาการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์ โหลดหนังสือเชิ ญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจาปี ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.moongpattana.com)
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4. บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้ เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นต้ องส่ง
หนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อคณะกรรมการบริ ษัทภายในวันที่บริ ษัทกาหนด พร้ อมแนบหลักฐานการถือหุ้น
หนังสือให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทัง้ นี ้ บุคคลดังกล่าวต้ องมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พร้ อมทังเหตุ
้ ผล
สนับสนุนการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท(www.moongpattana.com)
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกันพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ ารับ
การเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษัทจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดย
ผู้ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธไม่รับเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพื่อให้ บรรจุเป็ นวาระ บริ ษัทจะชี ้แจงเหตุผลให้ ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นทราบ นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามผ่านทางหน้ าเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
5. บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ทาการมอบอานาจแก่ตวั แทนผู้ถือหุ้น หรื อกรรมการ
อิสระของบริ ษัทซึง่ บริ ษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริ ษัทเพื่อเป็ นผู้รับมอบอานาจเข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบ
ฉันทะ ซึ่งทางบริ ษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทังแบบ
้
ก. ข. และค. พร้ อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของ
บริ ษัทได้ รวมถึงแจ้ งเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องใช้ และคาแนะนาขันตอนการมอบฉั
้
นทะ ทังนี
้ ้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็ นแบบที่เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นกาหนดการใช้ สทิ ธิออกเสียงในแต่ละวาระได้
6. บริ ษัทกาหนดให้ มีการลงคะแนนเสียงสาหรับวาระการประชุมที่มีหลายรายการ แยกทีละรายการ เช่น วาระแต่งตัง้
กรรมการจะให้ ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
7. บริ ษัทจะไม่มีการพิจารณาวาระการประชุ มที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ า นอกเหนือจากที่ได้ กาหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม
8. ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียง บริ ษัทใช้ ระบบบาร์ โค้ ดโดยใช้ บริ การจากบริ ษัทที่ได้ รับความ
ไว้ วางใจจากบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ บริ ษัทเชิญที่ปรึกษากฏหมายเข้ าร่วมประชุม เพื่อเป็ นสักขีพยานในการ
นับคะแนนเสียง
9. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะในแต่ละ
วาระอย่างเป็ นอิสระ เท่าเทียมกัน และไม่จากัดเวลาในการซักถาม แสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
10. บริ ษัทจัดให้ มีการบันทึกเทปการประชุมตัง้ แต่ต้นจนจบ และจัดทาบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขันตอนการลงคะแนน
้
และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ
งดออกเสีย ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ ซัก ถามของผู้ ถื อ หุ้น ทุก ราย โดยเผยแพร่ ร ายงานการประชุม ผู้ถื อ หุ้น บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.moongpattana.com) ภายใน 14 วันหลังการประชุมทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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11. บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา เพื่อให้ นกั ลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
และผู้สนใจทัว่ ไปได้ รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริ ษัทและหากมีประเด็น
ข้ อสงสัย ความคิดเห็น หรื อคาแนะนา สามารถติดต่อ “นั กลงทุนสัมพันธ์ ” โทรศัพท์ 02 020 8902 หรื อ ir@moongpattana.com
หรื อ “เลขานุ การบริ ษัท” โทรศัพท์ 02 020 8999 หรื อ company.secretary@moongpattana.com และในทุกๆ ความคิดเห็น และ
คาแนะนา ทางบริ ษัทจะได้ นามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทางานของบริ ษัทต่อไป
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หมวดที่ 2
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นคนไทยหรื อต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อรายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคลหรื อสถาบันควรได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม และเพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการจะดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม เป็ นปั จจัยสาคัญต่อความมัน่ ใจในการ
ลงทุนกับบริ ษัท
บริ ษัทจึงต้ องกาหนดการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทมีการปฏิบตั ติ อ่
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้ รับสิทธิพื ้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. นอกเหนือจากที่บริ ษัทเปิ ดช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อ
เสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทยังเปิ ดช่องทางให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายสามารถแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อ
ร้ องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระผ่านทางอีเมล์ ind.director@ moongpattana.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็ นผู้พิจารณาดาเนินการให้
เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นการสอบสวนสืบสวนสาหรับข้ อร้ องเรี ยนเรื่ องทุจริ ต อีกทังมี
้ การปกป้องผู้แจ้ งเบาะแสร้ องเรี ยน เพื่อ
ไม่ให้ เกิดอันตรายต่อผู้แจ้ งเบาะแสร้ องเรี ยนด้ วย หรื อสาหรับเรื่ องอื่นๆ ที่มีความสาคัญ และผลประโยชน์ ต่อการประกอบธุรกิจของ
บริ ษัทกรรมการอิสระจะพิจารณาเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นต่อไป
2. การอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นในการประชุม คณะกรรมการบริ ษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
สามารถมาร่วมได้ อย่างสะดวก จัดให้ มีพนักงานให้ ความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุม มีอปุ กรณ์ในการลงทะเบียนได้ สะดวก รวดเร็ ว
จัดให้ มีพนักงานให้ คาแนะนาในการลงทะเบียน การกรอกข้ อมูลใบมอบฉันทะ การถ่ายเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร
และจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ รวมถึงการเปิ ดให้ ลงทะเบียนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 ชั่วโมง สถานที่ประชุมควรกว้ างขวางเพียงพอเพื่อ
ต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุม รวมถึงอุปกรณ์ฉายภาพ เครื่ องเสียงต่างๆ เพื่อทาให้ การนาเสนอข้ อมูลให้ กั บผู้ถือหุ้นมีความชัดเจน
ราบรื่ นตลอดการประชุม
3. บริ ษัทจัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลผลการดาเนินงานประจาไตรมาสผ่านระบบการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น และนักลงทุนได้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทรวมถึงการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในเชิง
เปรี ยบเทียบ
4. บริ ษัทและพนักงานพึงปฏิบตั ิตามระเบียบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และระเบียบการทาธุรกรรม เพื่อการ
ได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็ นมาตรการในการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยต้ องเปิ ดเผยความสัมพันธ์
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ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และคณะกรรมการบริ ษัทต้ องแสดงความคิดเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกันนันๆ
้ เปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่าง
ชัดเจน
5. ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนสามารถร้ องขอให้ ที่ประชุมพิจารณาใช้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับได้ ในกรณี ที่มีการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมีอิสระในการออกเสียง และส่งเสริ มให้ เกิ ดความโปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ทังนี
้ ้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
6. บริ ษัทกาหนดนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนพึง
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ การใช้ ข้อมูลภายในเป็ นไปอย่างถูกต้ อง และก่อให้ เกิดความเป็ นธรรม ไม่กระทาการใดๆ ในการใช้
ข้ อมูลภายใน เพื่อประโยชน์และทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลกระทบ
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หมวดที่ 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Roles of Stakeholders)
บริ ษัทมีความมุ่งหวังที่จะสร้ างความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ในระยะยาวควบคู่ไปกับการคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุก
ฝ่ าย จึงได้ กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีส่วนได้ เสีย โดยให้ ความสาคัญกับสิทธิ ที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียควรจะได้ รับ ไม่ว่าจะเป็ นสิทธิที่
กาหนดโดยกฏหมาย หรื อโดยข้ อตกลงที่ทาร่ วมกันก็ตามไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณธรุ กิจ (Code of Conduct) ซึ่งกาหนดแนวทางความ
รับผิดชอบ การดูแล และให้ ความมัน่ ใจว่าผู้มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับความคุ้มครอง และปฏิบตั ิด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่ ง ครัด ทังผู
้ ้ ถือ
หุ้น ลูกค้ า ผู้บริ โภค เจ้ าหนี ้ คู่ค้า พนักงาน คู่แข่ง และหน่วยงานกากับดูแล และเผยแพร่ ไว้ ใน Website ของบริ ษัทรวมถึงพัฒนากลไก
เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทาหน้ าที่ในการมีสว่ นร่วมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยมีแนวทางดังนี ้
1. บริ ษัทกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่กาหนดไว้ ในกฏหมาย และข้ อบังคับ
บริ ษัทเช่น สิทธิการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการออกเสียงลงคะแนน สิทธิการได้ รับเงินปั นผล เป็ นต้ น บริ ษัทกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นมี
สิทธิในการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ และเสนอแนะข้ อคิดเห็น เพื่อใช้ ในการปรับปรุ งการทางานของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น การ
แจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้ น โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งอีเมลถึงเลขานุการบริ ษัท สาหรับการ
ซักถาม และเสนอแนะข้ อคิดเห็น หรื อส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับการแจ้ งเบาะแส แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน บริ ษัทกาหนดช่องทาง
และขันตอนที
้
่รัดกุม เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนว่าบริ ษัทจะปกป้องและปกปิ ดข้ อมูลของผู้แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนนัน้ โดย
สามารถตรวจสอบวิธีการแจ้ งและช่องทางติดต่อบริ ษัทได้ จากเว็บไซต์ www.moongpattana.com และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
2. นโยบายในการปฏิบตั ิต่อลูกค้ า บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและบริ การที่ดีเพื่อสร้ างความพึงพอใจ
และความผูกพันแก่ลกู ค้ า ครอบคลุมถึงการให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้ า สื่อสารทางการตลาดในทุกช่องทางบนพื ้นฐานการ
เคารพกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องและคานึงถึงสิทธิของผู้บริ โภค รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้ าอย่างเหมาะสม
3. นโยบายและการปฏิบตั ิต่อคูค่ ้ า ครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิต่อคูค่ ้ าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และเป็ นไปตามสัญญา
หรื อเงื่อนไขทางการค้ าที่ตกลงกัน รวมถึงมีการกาหนดนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า เพื่อให้ พนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ สร้ าง
ความโปร่งใสและเป็ นธรรมต่อคูค่ ้ าทุกราย สร้ างความไว้ วางใจความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
4. นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ บริ ษัทกาหนดนโยบายเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการรักษาคามัน่ สัญญา และปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไข และหน้ าที่ที่พึงมีต่อเจ้ าหนี อ้ ย่างเคร่ งครัด ทังเจ้
้ าหนี ้ทางธุรกิจ เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน เป็ นต้ น รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิของ
เจ้ าหนี ้
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5. นโยบายและการปฏิบตั ิต่อคูแ่ ข่งทางการค้ า บริ ษัทมุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม คุณธรรมครอบคลุมถึงการ
ส่งเสริ มการเติบโตของอุตสาหกรรมและการงดเว้ นการทาลายคูแ่ ข่งขัน
6. นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน ครอบคลุมถึงการให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม มีตวั ชี ้วัดและการประเมินผลที่ชดั เจน มี
การพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง รวมทังมี
้ การส่งเสริ มทักษะความรู้ จัดหาเครื่ องมือ เพื่อให้ พนักงานสามารถทางานตาม
หน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน
อย่างเคร่งครัด ดูแลให้ พนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนด้ วยความเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นด้ วย ภายใต้ กฎระเบียบของบริ ษัทและการ
เสริ มสร้ างความสามัคคีในหมูพ่ นักงาน
7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมอย่างยัง่ ยืน ครอบคลุมถึงการรักษาสิ่งแวดล้ อม สังคม และชุมชนใน
ท้ องถิ่นที่บริ ษัทประกอบกิจการอยู่ นอกจากนี ้ ยังมีนโยบายอื่นๆ ซึ่งกาหนดขึ ้นมาเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
รายย่อยเป็ นสาคัญ เช่น นโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นโยบายการรักษาและการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทเป็ นต้ น และบริ ษัทยัง
ได้ กาหนดให้ มีคณะทางานกากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งจะทาหน้ าที่รับข้ อร้ องเรี ยน สืบสวนหรื อสอบสวนเพื่อหา
ข้ อเท็จจริ งเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นนโยบายดังกล่าวด้ วย บริ ษัทส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคน มี
จิตสานึกในการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า เช่น การรณรงค์ให้ พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงาน เป็ นต้ น
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หมวดที่ 4
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญของข้ อมูลและสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน
รายย่อย และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น จึงกาหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัททังข้
้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่มิใช่
ข้ อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นต้ น เพื่อให้ เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ รวมถึงเป็ นประโยชน์ต่อ
การกากับดูแลบริ ษัทจดทะเบียนและตลาดทุนของหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ จึงได้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทร่วมกันพิจารณากาหนดแนวทางในการเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่งใสในจรรยาบรรณธุรกิจ และ
นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้ กาหนดไว้ รวมถึงสือ่ สารให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
2. คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการรายงานข้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้ วน
ถูกต้ อง และทันเวลา
3. คณะกรรมการบริ ษัทจะเปิ ดเผยจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายบริ หารความเสี่ยงเพื่อสร้ างความมัน่ ใจในการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
4. คณะกรรมการบริ ษัทจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้ ในรายงาน
ประจาปี
5. คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณา และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระให้
ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทรวมทังจั
้ ดการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมด้ วยอย่างน้ อยปี ละครัง้
6. จัดให้ มีนกั ลงทุนสัมพันธ์ซงึ่ ทาหน้ าที่บริ หารจัดการข้ อมูลและสารสนเทศของบริ ษัทเพื่อเผยแพร่ให้ แก่ผ้ ทู ี่ต้องการข้ อมูล ไม่
ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรื อนักลงทุน ซึง่ สามารถติดต่อทีอ่ ีเมล์ ir@moongpattana.com
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หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
บริ ษัทมีคณะกรรมการทังหมดจ
้
านวน 7 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่า ตอบแทน คณะกรรมการก ากับ ดูแลกิ จ การที่ ดี คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง และ
คณะกรรมการสร้ างคุณค่าร่วมในสังคม
1. คณะกรรมการบริษัท
1.1. โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทังหมดและมี
้
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อย 1 คน มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการประกอบด้ วยบุคคลที่มีความหลากหลาย
ด้ านอายุ เพศ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จาเป็ น เพื่อให้
คณะกรรมการมีองค์ประกอบเหมาะสมที่จะสร้ างประโยชน์และคุณค่าให้ บริ ษัทบรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย
1.2. คุณสมบัติกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ กรรมการต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด
กฎหมายหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์และกฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงข้ อบังคับและ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
1.3. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดคุณสมบัติ ขนต
ั ้ ่าของกรรมการอิสระตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ กรรมการอิสระต้ องถือหุ้นในบริ ษัท
ไม่เ กิ น ร้ อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสีย งทัง้ หมดของบริ ษั ท ซึ่ง เข้ ม งวดกว่า ข้ อ ก าหนดของสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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1.4. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) กากับดูแลบริ ษัทให้ ดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ บริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
(Duty of Loyalty) และให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
2) กากับดูแลการบริ หารงานให้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหุ้น ทังรายใหญ่
้
และรายย่อยอย่างเป็ น
ธรรม รวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ได้ แก่ ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่ง พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อมให้ ได้ รับความ
คุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายกาหนด
3) กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้ องกับการสร้ าง
คุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืนและดูแลให้ มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
4) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในนโยบายการดาเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณประจาปี
ที่จัดทาโดยฝ่ ายจัดการของบริ ษัทรวมทังก
้ ากับดูแลฝ่ ายจัดการให้ ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ รายงานผลการดาเนินงาน ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ ้นและแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ ไขให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารทราบอย่างสม่าเสมอ
5) สนับสนุน ส่งเสริ มและปลูกจิตสานึกให้ พนักงานทุกระดับยึดมัน่ ในค่านิยม คุณธรรมและจริ ยธรรม ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรธุรกิจ และแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
6) ส่งเสริ มและสนับสนุนการสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่บริ ษัทด้ วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของบริ ษัท
7) พิจารณาแต่งตังและก
้
าหนดบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
8) พิจารณาแต่งตังกรรมการหรื
้
อผู้บริ หารเป็ นกรรมการในบริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทในเครื อ
9) จัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและกาหนดให้ มีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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10) จัดให้ มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนเข้ าใจถึง
มาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัทใช้ ในการดาเนินธุรกิจและได้ ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่าง
จริ งจัง นอกเหนือจากระเบียบข้ อบังคับของพนักงานที่จะต้ องเป็ นไปตามหลักกฏหมายแรงงาน
11) พิ จ ารณาเรื่ อ งความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อ ย่า งรอบคอบภายใต้ แ นวทางที่ ชัด เจนโดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ โดยมิให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจและจะกากับ
ดูแลให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
าธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม
12) มี ห น้ าที่ เ ปิ ดเผยข้ อมู ล ส่ ว นได้ เสี ย การถื อ ครองหุ้ นของตนและผู้ เกี่ ย วข้ องตามมาตรา 59 ของ
พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยให้ เ ลขานุก ารบริ ษั ท เป็ น ผู้จัด ท าข้ อ มูล น าเสนอที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัทและเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในรายงานประจาปี
13) ดูแลให้ มีระบบการควบคุมภายในและให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
14) ก าหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุม ทัง้ องค์ กร โดยให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ป ฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวและรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างสม่าเสมออย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
1.5. บทบาทและหน้ าที่ของประธานกรรมการ
1) พิจารณากาหนดวาระการประชุมร่ วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและดูแลให้ มีการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลาก่อนการประชุม
2) ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับบริ ษัทและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3) ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ เพียงพอและส่งเสริ มให้ กรรมการทุกท่านได้ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้ อย่างอิสระ
1.6. วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมดต้
้
องออกจากตาแหน่ง
ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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1.7. การประชุมคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการสม่ า เสมออย่า งน้ อ ยปี ละ 4 ครั ง้ และ
ดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
2) องค์ประชุมคณะกรรมการต้ องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยมีประธานกรรมการ
ท าหน้ า ที่ ประธานในที่ ประชุม ซึ่ง ประธานในที่ป ระชุมจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็ นและ
อภิปรายกันได้ อย่างอิสระ และส่งเสริ มให้ มีการใช้ ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่าย
จัดการจะนาเสนอประเด็นและผลการดาเนินงานต่างๆ ได้ อย่างเพียงพอ
3) การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมเอกสารต้ องส่งให้ กรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม
และให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากกรรมการบริ หารหรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
กาหนดให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมเพื่อชี แ้ จงต่อคณะกรรมการบริ ษัทในกรณี ที่ต้องการข้ อมูลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม
4) บริ ษัทจัดให้ มีการบันทึกเนื ้อหาการประชุมอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน โดยมีกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่เข้ า
ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียจะไม่อยูร่ ่วมประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระอย่างน้ อย 3 ท่าน และอย่างน้ อย 1 ท่านเป็ นผู้มีความรู้ และ
ประสบการณ์ ในด้ านการเงินและ/หรื อบัญชี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ของกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีเพียง
พอที่จะทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และตรวจสอบกระบวนการทางานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย ระเบียบข้ อบังคับ ตลอดจนกฏหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล ส่งเสริ มให้ มีการพัฒนา
ระบบรายงานทางการเงิน และบัญชีให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี รวมทังสอบทานระบบการควบคุ
้
มภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายใน และระบบบริ หารความเสีย่ งที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รั บ อ านาจในการปฏิ บัติหน้ าที่ และแสดงความคิ ดเห็น อย่างอิ สระ โดยมี ห น่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นผู้ปฏิบตั ิ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม
ร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่ องต่างๆ รวมถึงการ
หาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็ นอิสระสาหรับให้ ความคิดเห็นในบางกรณี โดยบริ ษัทเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2.1. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) มีหน้ าที่สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยสอบ
ทานให้ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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2) มีหน้ าที่สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
3) มีหน้ าที่รายงานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ ในรายงาน
ประจาปี
4) มีหน้ าที่ในการปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายไว้ ในกฎบัตรว่าด้ วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน
การบริ หารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายบริ ษัทมหาชน
การเรี ยกประชุมจะทาเป็ นหนังสือไปยังกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ ก่อนวันประชุม และในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมในการประชุมแต่ละครัง้ อย่างน้ อยกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม และมติที่ประชุมจะกระทาโดยได้ รับเสียงข้ างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์
ประชุม
ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้ องเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนครัง้
ที่มีการประชุมในปี นนๆ
ั ้ และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้ อยปี ละครัง้ โดยไม่มีผ้ บู ริ หาร
ของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมด้ วย
2.3. วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Charter)
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยสาม (3) คน และอย่างน้ อยหนึง่ (1)
คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ
3.1. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1)

พิจารณาทบทวนเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัท ซึ่งได้ กาหนดไว้

ในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
2)
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3)

พิจารณาเสนอบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเสนอขอ

อนุมตั ิแต่งตังต่
้ อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแทนตาแหน่งที่
ว่างลงหรื อเพิ่มเติมตาแหน่งกรรมการบริ ษัทใหม่
4)

พิ จารณาแนวทางกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่ กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร โดยให้ มี การกาหนด

หลักเกณฑ์หรื อวิธีการกาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและ/
หรื อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
5)

ดาเนินการให้ เป็ นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอีย ดการจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการ

ผู้บริ หารและพนักงาน
6)

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

3.2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1) จัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ ความเห็น หรื อส่งเอกสาร ข้ อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นในการ
ประชุมทุกครัง้
2) องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทังหมด
้
3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่ องที่พิจารณา มิให้ ออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่ องนันๆ
้ ยกเว้ นกรณีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
4) มติที่ประชุมใช้ คะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ กรณีลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นการชี ้ขาด
3.3. วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระได้
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4. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยสาม (3) คน และอย่างน้ อยหนึง่ (1) คน
ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
4.1. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
1)

กาหนดหลักการการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน

2)

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิ จการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน พร้ อมทังให้
้ ความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิและเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปรั บปรุ งเพื่อให้ มีการ
ปฏิบตั ิที่ดีขึ ้น
3)

จัดกิจกรรมส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการกากับดูแล

กิจการและตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาหนดไว้
4)

กากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจาปี
5)

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

4.2. การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
1) จัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ ความเห็น หรื อส่งเอกสาร ข้ อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นในการประชุม
ทุกครัง้
2) องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีทงหมด
ั้
3) กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่ องที่พิจารณา มิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันๆ
้
4) มติที่ประชุมใช้ คะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ กรณีลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีมีสทิ ธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นการชี ้ขาด
4.3. วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระได้

ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1/2564

หน้ า 18 จาก 24

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
5. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วย กรรมการและผู้บริ หารอย่างน้ อย 3 คน มีหน้ าที่ในฐานะฝ่ ายจัดการภายใต้ อานาจ
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท และกลั่น กรองเรื่ อ งต่า งๆ ที่ จ ะน าเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หาร
5.1. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมี หน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารกิจการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย
ข้ อบังคับของบริ ษัทมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการบริ ษัทในการ
กาหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจาปี ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณ
ประจาปี ของบริ ษัท
5.2. การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารจัดให้ มีการประชุมตามที่เห็นสมควรหรื ออย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ มติที่ประชุมให้ ถือ
เสียงข้ างมากของกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม เว้ นแต่กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในเรื่ องนัน้
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประกอบด้ วยบุคคลที่เป็ นผู้บริ หารจากฝ่ ายต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยได้ รับการ
แต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัททาหน้ าที่ดูแลให้ มนั่ ใจว่าการบริ หารความเสี่ยง กลยุทธ์ และทรัพยากรที่ใช้ ในการบริ หาร
จัด การกับ ความเสี่ย งด าเนิ น ไปอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผลและประเมิ น การบริ ห ารความเสี่ย งรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
6.1. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีบทบาทหน้ าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริ ษัทประเมินและจัดลาดับ
ความเสี่ยง วางแนวทางบริ หารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ บริ ษัทเพื่อให้ มีระดับผลกระทบต่อความเสียหาย
น้ อยลง รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ น ไปตามแนวทางบริ หารจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้ อย่างรัดกุม
เพื่อไม่ให้ เกิดความเสีย่ งนันอี
้ กในอนาคต
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่เผยแพร่ นโยบายการบริ หารความเสี่ยงให้ พนักงานทราบ
อย่างทัว่ ถึงทังองค์
้ กร และบริ ษัทจะเปิ ดเผยนโยบายการบริ หารความเสีย่ งไว้ ในรายงานประจาปี
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6.3. การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจัดให้ มีการประชุมตามที่เห็นสมควรหรื ออย่างน้ อยไตรมาสละ1 ครัง้ มติที่
ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากของกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม เว้ นแต่กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในเรื่ องนัน้
7. คณะกรรมการสร้ างคุณค่ าร่ วมในสังคม
คณะกรรมการสร้ างคุณค่าร่วมในสังคมประกอบด้ วยสมาชิกที่เป็ นผู้บริ หารและพนักงานจากฝ่ ายต่างๆ โดยมีประธาน
เจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห ารเป็ น ประธานคณะอนุกรรมการฯ โดยได้ รั บ การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อท าหน้ าที่ ในการ
ขับเคลือ่ นกิจกรรมด้ านการสร้ างคุณค่าให้ กบั สังคมเป็ นไปอย่างเป็ นรูปธรรม
7.1. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสร้ างคุณค่าร่วมในสังคม
1)

กาหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการดาเนินการสร้ างคุณค่าร่ วมในสังคม (Creating Shared

Value : CSV) ของบริ ษัทฯ
2)

ดาเนินการสื่อสารให้ พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกคนรับรู้ เข้ าใจ และเกิดความตระหนัก

ในการสร้ างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV)
3)

จัดทางบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้ านการสร้ างคุณค่าร่ วมในสังคม

ของฝ่ าย / แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้ อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้ มีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
4)

ดาเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ อาจกาหนดบุคคล หน่วยงาน หรื อมอบหมาย

ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากภายนอกในการดาเนินการแต่ละเรื่ องก็ได้
5)

สนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสาเร็ จ และประสบการณ์ ด้านการสร้ างคุณค่าร่ วมใน

สังคม (CSV) ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่าเสมอ
6)

ประชุมคณะกรรมการและรายงานผลการดาเนินงาน ด้ านการสร้ างคุณค่าร่ วมในสังคมของบริ ษัทต่อ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอย่างต่อเนื่อง
7.2. การประชุมคณะกรรมการสร้ างคุณค่าร่วมในสังคม
คณะกรรมการสร้ างคุณค่าร่ วมในสังคมจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ มติที่ประชุมให้ ถือเสียง
ข้ างมากของกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม เว้ นแต่กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในเรื่ องนัน้
8. การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ า ที่แ ละความรั บผิ ดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษั ทและฝ่ ายจัดการอย่างชัด เจน
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่กาหนดนโยบายและกากับดูแลการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการบริ หารงาน
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ให้ เป็ นไปตามนโยบาย ประธานคณะกรรมการบริ ษัทจึงเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อแยกบทบาทใน
การกากับดูแลกิจการออกจากการบริ หารงาน
9. การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตังกรรมการ
้
โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาอย่างโปร่ งใส
โดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริ ษัท เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ าน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จาเป็ นต่อการบรรลุเป้าหมายของบริ ษัทรวมถึงความหลากหลายด้ าน
เพศ และอายุ รวมทังไม่
้ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องและพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและ
ความเหมาะสม (Fit and Proper) เพื่อให้ เกิดความหลากหลายในโครงสร้ างคณะกรรมการเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทมี
องค์ประกอบที่เหมาะสม บุคคลที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นกรรมการต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ หากตาแหน่งกรรมการว่างลงด้ วยเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น
ตาย ลาออก คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการแทนได้ ในการประชุมคราว
ถัดไปและจะมีวาระการดารงตาแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ ารับตาแหน่งแทน
10. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการทัง้ คณะ กรรมการรายบุคคล และ
คณะอนุกรรมการอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกาหนดมาตรการ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานต่อไป
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ ฝ่ายจัดการต้ องรายงานผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริ งเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างสม่าเสมอ เพื่ อให้ สามารถกากับดูแลผลการปฏิ บัติ งานของฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
11. ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาโครงสร้ างรู ปแบบและอัตราค่าตอบแทนกรรมการให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
สะท้ อนถึงภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงเทียบเคียงได้ กบั
อัตราค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้ เคียงและอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
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12. ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารร่ วม โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารและ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทสอดคล้ องกับหน้ าที่
และความรั บผิดชอบเทียบเคียงได้ กับอัตราค่าตอบแทนของกิ จการที่มีขนาดใกล้ เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจ ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริ หาร
ระดับสูงไว้
กรอบค่าตอบแทนของผู้บริ หารของบริ ษัท เป็ นไปตามหลักการเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริ หารและผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทมีความสอดคล้ องกัน เสริ มสร้ างการประเมินผลงานจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทและค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาไว้ เพื่อบุคคลากรที่มีศกั ยภาพ
13. การกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดหลักเกณฑ์การเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการไม่ควร
เกิน 3 แห่ง และเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้ นในกรณีได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทให้ ไปดารงตาแหน่ง
14. ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (Chief Executive Officer หรื อ CEO) มีบทบาทหน้ าที่ในการบริ หารจัดการให้ บริ ษัทบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทตามแนวทางและนโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทรวมถึงการกากับดูแล
การดาเนินงาน การติดตามผลการดาเนินงานและความก้ าวหน้ าของงานและการรายงานผลการดาเนิน งาน ปั ญหาหรื อ
อุปสรรคที่เกิดขึ ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารทราบอย่างสม่าเสมอ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจด
ทะเบียน หรื อบริ ษัทย่อยอื่น
15. การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทนั ทีที่เข้ ารับดารงตาแหน่ง โดยครอบคลุมเนื ้อหาการดาเนินธุ
รกจทุกด้ านของบริ ษัทรวมทังส่
้ งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษัทเข้ าร่ วมสัมมนาหลักสูตรที่
เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท เช่น หลักสูตร DAP (Director Accreditation
Program) และ DCP (Director Certification Program) รวมถึง Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ สง่ เสริ ม อานวยความสะดวกให้ มกี ารฝึ กอบรม และให้ ความรู้แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบ
การกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ได้ แก่ กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท และผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้ มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
16. แผนสืบทอดตาแหน่ งงาน (Succession Planning)
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุน ผลักดันให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่งงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเตรี ยมความพร้ อมด้ าน
กาลังคนทัง้ ในเชิงคุณภาพและปริ มาณ เพื่อสร้ างความต่อเนื่องในการบริ หารงานในตาแหน่งงานหลักของบริ ษัทได้ แก่
ตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้บริ หารระดับสูง หรื อเป็ นตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทหรื อ
ต้ องการทักษะเฉพาะด้ าน มีความชานาญเชิงลึกหรื อยากแก่การทดแทน
17. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทซึ่งมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม เพื่อทาหน้ าที่ตามที่กฏหมายกาหนด
รวมถึงหน้ าที่ตา่ งๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
1) จัดให้ มีและดาเนินการเรื่ องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละ
ชุด
2) จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หนังสือนัด
ประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาปี และข้ อมูลสาคัญต่างๆ
3) จัด ท าและเก็ บ รั กษาข้ อมูลรายงานการมี ส่วนได้ เสีย ที่ ร ายงานโดยกรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห าร และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
4) ให้ ค าปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะเบื อ้ งต้ น แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยที่ แ ต่ง ตัง้ โดย
คณะกรรมการบริ ษัทในประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการ
5) ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกากับดูแลให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ
6) ติดต่อและสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริ ษัท
7) ประสานงานกับฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดให้ มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
8) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทยังทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการบริ ษัท
จะต้ องทราบและปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัทฯรวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติ

ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1/2564

หน้ า 23 จาก 24

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ คุณสมบัติของเลขานุการบริ ษัทควรจะต้ องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของเลขานุการบริ ษัทของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
18. การรับเรื่องร้ องเรียน ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริ ษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสียทังหมด
้
เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน ลูกค้ า คู่ค้า ชุมชน สังคม หน่วยงานกากับดูแล ในการรับเรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ ของ
บริ ษัท (www.moongpattana.com) หรื อแจ้ งโดยตรงไปที่
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ind.director@moongpattana.com)
 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ceo@moongpattana.com) หรื อ
 เลขานุการบริ ษัท (company.secretary@moongpattana.com)
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