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บทน า 

บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ได้ปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีลา่สดุในปี 2559 เพื่อให้

สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ นโยบาย และแนวปฏิบตัิที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ที่บริษัทได้ประกาศ

เจตนารมน์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  (CAC) ในปี 2558 ต่อมาส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ออกหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เมือ่

วนัท่ี 17 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่

แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายวา่ บริษัทให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม 

และมุ่งสร้างคณุค่ากิจการอยา่งยัง่ยืน สามารถแข่งขนัและปรับตวักบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ได้ โดยค านงึถึงประโยชน์และความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

ทัง้นี ้การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทยงัคงยดึหลกัตาม OECD Principles of Corporate 

Governance ของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) จ านวน 5 หมวด ได้แก่ สทิธิของผู้ ถือ

หุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และเพิ่มเติมหลกัปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)   

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบบัปรับปรุง ปี 2560 นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิการปรับปรุงในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม 2560 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิงาน และให้มีผลถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัที่ 10 สงิหาคม 2560 เป็นต้นไป  

ทบทวนและปรับปรุงโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2564 

 

 

 

 

(นายสเุมธ เลอสมุิตรกลุ) 

ประธานคณะกรรมการ  
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หมวดที่ 1  

สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตน  และมีสิทธิในการ

ตดัสินใจเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของบริษัท บริษัทเห็นควรส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนจึงก าหนดหลกัเกณฑ์นีเ้พื่อ

คุ้มครองสิทธิ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฏหมายหรือมากกว่าในเร่ืองต่างๆ อย่างเท่าเทียมกนั 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นควรได้รับสทิธิขัน้พืน้ฐานอื่นๆ ได้แก่ สทิธิการได้รับสว่นแบง่ในผลก าไร และเงินปันผลอยา่งเทา่เทียมกนั สทิธิใน

การได้รับการปฏิบตัิที่เทา่เทียมในการรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทซือ้ ขาย โอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ 

2. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิควบคมุการด าเนินงานของบริษัทโดยการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทให้ท าหน้าที่แทนตน และมีสิทธิใน

การตดัสนิใจในเร่ืองที่ส าคญัของบริษัทเช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบับริษัท การเลอืกตัง้ผู้สอบบญัชี อนมุตัิ

งบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นเพิ่มทนุ และลดทนุ เป็นต้น โดยผา่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าทกุ

ปี 

 บริษัทก าหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ ภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทแตห่ากมี

ความจ าเป็นเร่งด่วนที่เก่ียวข้อง หรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงเก่ียวข้องกับกฏเกณฑ์ กฏหมายที่ใช้บงัคบั

ก าหนดให้ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงาน แผนงานของบริษัท พร้อมทัง้แสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทในแตล่ะวาระ 

3. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับข้อมลูของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะน าสง่ระเบียบวาระการประชุม ข้อมลู

ประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นมีสิทธิหนึ่งหุ้นต่อ

หนึ่งเสียงเท่าเทียมกนั และกฏเกณฑ์ต่างๆ สถานที่ประชุม วนัและเวลาจดัประชุม โดยจะระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ 

เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา และสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชุมตามระยะเวลาที่กฏหมายก าหนด กลา่วคือ ไม่

น้อยกวา่ 14 วนัหรือมากกวา่ และประกาศลงโฆษณาหนงัสอืพิมพ์เพื่อบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนั

ท าการตอ่เนื่อง 3 วนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุ 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจ าปี  ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.moongpattana.com)  

http://www.moongpattana.com/
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4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย มีโอกาสเสนอช่ือบคุคลให้เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการได้ โดยผู้ ถือหุ้นต้องส่ง

หนงัสือเสนอช่ือกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวนัที่บริษัทก าหนด พร้อมแนบหลกัฐานการถือหุ้น 

หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ  ทัง้นี ้บุคคลดังกล่าวต้องมี

คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และสิทธิในการเสนอวาระการประชมุ พร้อมทัง้เหตผุล

สนบัสนนุการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท(www.moongpattana.com)  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกวาระการประชุม และบคุคลเพื่อเข้ารับ

การเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจเุป็นวาระการประชมุ บริษัทจะแจ้งในหนงัสอืนดัประชมุวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดย

ผู้ ถือหุ้น สว่นที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไมรั่บเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ที่ประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นทราบ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามผา่นทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ท าการมอบอ านาจแก่ตวัแทนผู้ ถือหุ้น หรือกรรมการ

อิสระของบริษัทซึง่บริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระทกุคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้ รับมอบอ านาจเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบ

ฉนัทะ ซึ่งทางบริษัทจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้แบบ ก. ข. และค. พร้อมหนงัสือเชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของ

บริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องใช้ และค าแนะน าขัน้ตอนการมอบฉนัทะ ทัง้นีห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นก าหนดการใช้สทิธิออกเสยีงในแตล่ะวาระได้ 

6. บริษัทก าหนดให้มีการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระการประชุมที่มีหลายรายการ แยกทีละรายการ เช่น วาระแต่งตัง้

กรรมการจะให้ลงคะแนนเป็นรายบคุคล 

7. บริษัทจะไม่มีการพิจารณาวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ได้ก าหนดในหนงัสือเชิญ

ประชมุ 

8. ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนบัคะแนนเสียง บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดโดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความ

ไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้บริษัทเชิญที่ปรึกษากฏหมายเข้าร่วมประชมุ เพื่อเป็นสกัขีพยานในการ

นบัคะแนนเสยีง 

9. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในแต่ละ

วาระอยา่งเป็นอิสระ เทา่เทียมกนั และไมจ่ ากดัเวลาในการซกัถาม แสดงความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น 

10. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตัง้แต่ต้นจนจบ และจัดท าบันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ

งดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นบนเว็บไซต์ของบริษัท

(www.moongpattana.com) ภายใน 14 วนัหลงัการประชมุทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

http://www.moongpattana.com/
http://www.moongpattana.com/


 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 1/2564  หน้า 6 จาก 24 

11. บริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา เพื่อให้นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น ผู้ที่เก่ียวข้อง 

และผู้สนใจทัว่ไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทและหากมีประเด็น

ข้อสงสยั ความคิดเห็น หรือค าแนะน า สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศพัท์ 02 020 8902 หรือ ir@moongpattana.com 

หรือ “เลขานุการบริษัท” โทรศพัท์ 02 020 8999 หรือ company.secretary@moongpattana.com และในทกุๆ ความคิดเห็น และ

ค าแนะน า ทางบริษัทจะได้น ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพฒันาการท างานของบริษัทตอ่ไป 

  

mailto:ir@moongpattana.com
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หมวดที่ 2 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นคนไทยหรือต่างชาติ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

หรือรายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นบคุคลหรือสถาบนัควรได้รับการปฏิบตัิที่เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น

ว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการจะดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งเหมาะสม เป็นปัจจยัส าคญัตอ่ความมัน่ใจในการ

ลงทนุกบับริษัท  

บริษัทจึงต้องก าหนดการก ากบัดแูลในเร่ืองตา่งๆ เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้วา่บริษัทมีการปฏิบตัติอ่

ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับสทิธิพืน้ฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นไมแ่ตกตา่งกนั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. นอกเหนือจากที่บริษัทเปิดช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น เสนอวาระและรายช่ือบคุคลเพื่อ

เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนัน้ บริษัทยงัเปิดช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อ

ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระผ่านทางอีเมล์ ind.director@ moongpattana.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการให้

เหมาะสมในแตล่ะเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนสืบสวนส าหรับข้อร้องเรียนเร่ืองทจุริต อีกทัง้มีการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน เพื่อ

ไม่ให้เกิดอนัตรายต่อผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนด้วย หรือส าหรับเร่ืองอื่นๆ ที่มีความส าคญั และผลประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของ

บริษัทกรรมการอิสระจะพิจารณาเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุในการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นตอ่ไป 

2. การอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นในการประชมุ คณะกรรมการบริษัทจดัประชมุผู้ ถือหุ้นในสถานท่ีที่ผู้ ถือหุ้นทกุราย

สามารถมาร่วมได้อยา่งสะดวก จดัให้มีพนกังานให้ความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุ มีอปุกรณ์ในการลงทะเบียนได้สะดวก รวดเร็ว 

จดัให้มีพนกังานให้ค าแนะน าในการลงทะเบียน การกรอกข้อมลูใบมอบฉนัทะ การถ่ายเอกสาร ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 

และจัดเตรียมอากรแสตมป์ รวมถึงการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง สถานที่ประชุมควรกว้างขวางเพียงพอเพื่อ

ต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม รวมถึงอปุกรณ์ฉายภาพ เคร่ืองเสียงต่างๆ เพื่อท าให้การน าเสนอข้อมลูให้กับผู้ ถือหุ้นมีความชดัเจน 

ราบร่ืนตลอดการประชมุ 

3. บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสผ่านระบบการสื่อสารของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทรวมถึงการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในเชิง

เปรียบเทียบ 

4. บริษัทและพนกังานพึงปฏิบตัิตามระเบียบการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั และระเบียบการท าธุรกรรม เพื่อการ

ได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย  โดยต้องเปิดเผยความสมัพนัธ์

mailto:ind.director@%20moongpattana.com
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ของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และคณะกรรมการบริษัทต้องแสดงความคิดเห็นต่อรายการเก่ียวโยงกนันัน้ๆ เปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่ง

ชดัเจน 

5.  ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนสามารถร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนลบัได้ในกรณีที่มีการ

พิจารณาตัดสินใจในเร่ืองที่มีสาระส าคญั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีอิสระในการออกเสียง และส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ ทัง้นี ้วิธีการออกเสยีงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 

6. บริษัทก าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนพึง

ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้ข้อมลูภายในเป็นไปอย่างถกูต้อง และก่อให้เกิดความเป็นธรรม ไม่กระท าการใดๆ ในการใช้

ข้อมลูภายใน เพื่อประโยชน์และท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลกระทบ 
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หมวดที่ 3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Roles of Stakeholders) 

บริษัทมีความมุ่งหวงัที่จะสร้างความมัน่คงและมัง่คัง่ในระยะยาวควบคู่ไปกบัการค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุ

ฝ่าย จึงได้ก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกบัผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความส าคญักับสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียควรจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่

ก าหนดโดยกฏหมาย หรือโดยข้อตกลงที่ท าร่วมกันก็ตามไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธรุกิจ (Code of Conduct) ซึ่งก าหนดแนวทางความ

รับผิดชอบ การดแูล และให้ความมัน่ใจวา่ผู้มีสว่นได้เสียจะได้รับความคุ้มครอง และปฏิบตัิด้วยความเสมอภาคอยา่งเคร่งครัด ทัง้ผู้ ถือ

หุ้น ลกูค้า ผู้บริโภค เจ้าหนี ้คู่ค้า พนกังาน คู่แข่ง และหน่วยงานก ากบัดแูล และเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัทรวมถึงพฒันากลไก

เพื่อสนบัสนนุและกระตุ้นให้ผู้มีสว่นได้เสยีท าหน้าที่ในการมีสว่นร่วมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย โดยมีแนวทางดงันี ้

1. บริษัทก าหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น นอกเหนือจากสทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีก าหนดไว้ในกฏหมาย และข้อบงัคบั

บริษัทเช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิการออกเสียงลงคะแนน สิทธิการได้รับเงินปันผล เป็นต้น บริษัทก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นมี

สิทธิในการซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ และเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อใช้ในการปรับปรุงการท างานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ การ

แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม เป็นต้น โดยผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น การสง่อีเมลถึงเลขานกุารบริษัท ส าหรับการ

ซกัถาม และเสนอแนะข้อคิดเห็น หรือสง่ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับการแจ้งเบาะแส แจ้งข้อร้องเรียน บริษัทก าหนดช่องทาง

และขัน้ตอนที่รัดกุม เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนวา่บริษัทจะปกป้องและปกปิดข้อมลูของผู้แจ้งข้อร้องเรียนนัน้ โดย

สามารถตรวจสอบวิธีการแจ้งและช่องทางติดตอ่บริษัทได้จากเว็บไซต์ www.moongpattana.com และรายงานประจ าปีของบริษัท 

2. นโยบายในการปฏิบตัิต่อลกูค้า บริษัทมุ่งมัน่ที่จะจดัหาผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพและบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจ 

และความผูกพนัแก่ลกูค้า ครอบคลมุถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลกูค้า  สื่อสารทางการตลาดในทุกช่องทางบนพืน้ฐานการ

เคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและค านงึถึงสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงการรักษาความลบัของลกูค้าอยา่งเหมาะสม 

3. นโยบายและการปฏิบตัิต่อคูค้่า ครอบคลมุถึงการปฏิบตัิต่อคูค้่าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามสญัญา

หรือเง่ือนไขทางการค้าที่ตกลงกนั รวมถึงมีการก าหนดนโยบายการคดัเลือกคู่ค้า เพื่อให้พนกังานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ สร้าง

ความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่คูค้่าทกุราย สร้างความไว้วางใจความสมัพนัธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพฒันาศกัยภาพ ประสทิธิภาพ

ในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 

4. นโยบายและการปฏิบตัิตอ่เจ้าหนี ้บริษัทก าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิในการรักษาค ามัน่สญัญา และปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไข และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ทัง้เจ้าหนีท้างธุรกิจ เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน เป็นต้น รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิของ

เจ้าหนี ้

http://www.moongpattana.com/
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5. นโยบายและการปฏิบตัิต่อคูแ่ขง่ทางการค้า บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คณุธรรมครอบคลมุถึงการ

สง่เสริมการเติบโตของอตุสาหกรรมและการงดเว้นการท าลายคูแ่ขง่ขนั  

6. นโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน ครอบคลมุถึงการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม มีตวัชีว้ดัและการประเมินผลที่ชดัเจน มี

การพฒันาบคุลากรอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง รวมทัง้มีการสง่เสริมทกัษะความรู้ จดัหาเคร่ืองมือ เพื่อให้พนกังานสามารถท างานตาม

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพฒันาความรู้ และศกัยภาพของพนกังาน รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัพนกังาน

อยา่งเคร่งครัด ดแูลให้พนกังานปฏิบตัิหน้าที่ของตนด้วยความเคารพในสิทธิของพนกังานอื่นด้วย ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทและการ

เสริมสร้างความสามคัคีในหมูพ่นกังาน 

7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวมอย่างยัง่ยืน ครอบคลมุถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม สงัคม และชุมชนใน

ท้องถ่ินท่ีบริษัทประกอบกิจการอยู่ นอกจากนี ้ยงัมีนโยบายอื่นๆ ซึ่งก าหนดขึน้มาเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน

รายย่อยเป็นส าคญั เช่น นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นต้น และบริษัทยงั

ได้ก าหนดให้มีคณะท างานก ากบัดูแลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งจะท าหน้าที่รับข้อร้องเรียน สืบสวนหรือสอบสวนเพื่อหา

ข้อเท็จจริงเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนโยบายดงักล่าวด้วย บริษัทส่งเสริมให้พนกังานทุกคน มี

จิตส านกึในการใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่ เช่น การรณรงค์ให้พนกังานร่วมกนัประหยดัพลงังาน เป็นต้น 
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หมวดที่ 4 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัของข้อมลูและสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น  นกัลงทนุ

รายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่น จึงก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัททัง้ข้อมลูทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่

ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมลูผา่นระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทเป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเทา่เทียมกนั และนา่เช่ือถือ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อ

การก ากบัดแูลบริษัทจดทะเบียนและตลาดทนุของหนว่ยงานก ากบัดแูลตา่งๆ จึงได้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1.  คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาก าหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใสในจรรยาบรรณธุรกิจ และ

นโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงสือ่สารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

2. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน 

ถกูต้อง และทนัเวลา 

3. คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมัน่ใจในการตดัสนิใจ

ลงทนุของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ 

4. คณะกรรมการบริษัทจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้ในรายงาน

ประจ าปี 

5.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระให้

ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทรวมทัง้จดัการประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมด้วยอยา่งน้อยปีละครัง้ 

6. จดัให้มีนกัลงทนุสมัพนัธ์ซึง่ท าหน้าที่บริหารจดัการข้อมลูและสารสนเทศของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่ต้องการข้อมลู ไม่

วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ หรือนกัลงทนุ ซึง่สามารถติดตอ่ทีอ่ีเมล์ ir@moongpattana.com 

  

mailto:ir@moongpattana.com


 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 1/2564  หน้า 12 จาก 24 

หมวดที่ 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

บริษัทมีคณะกรรมการทัง้หมดจ านวน 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม 

1. คณะกรรมการบริษัท 

1.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดและมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน  มีความรู้และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบั

ธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยบคุคลที่มีความหลากหลาย

ด้านอายุ เพศ ทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จ าเป็น เพื่อให้

คณะกรรมการมีองค์ประกอบเหมาะสมที่จะสร้างประโยชน์และคณุคา่ให้บริษัทบรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย 

1.2. คณุสมบตัิกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

เช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั 

กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อบงัคับและ

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 

1.3. คณุสมบตัิกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดคณุสมบตัิขัน้ต ่าของกรรมการอิสระตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และให้กรรมการอิสระต้องถือหุ้นในบริษัท 

ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทซึ่งเข้มงวดกว่าข้อก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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1.4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) ก ากับดูแลบริษัทให้ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่

ประชุมผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) ความซื่อสตัย์สจุริต 

(Duty of Loyalty) และให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา (Duty of 

Disclosure) 

2) ก ากบัดแูลการบริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยอยา่งเป็น

ธรรม รวมถึงผู้มีสว่นได้เสียอื่น ได้แก่ ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง พนกังาน ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับความ

คุ้มครองตามสทิธิที่กฎหมายก าหนด 

3) ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และเปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกบัการสร้าง

คณุคา่แก่กิจการอยา่งยัง่ยืนและดแูลให้มีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการด าเนินงาน การจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณประจ าปี

ที่จัดท าโดยฝ่ายจดัการของบริษัทรวมทัง้ก ากับดูแลฝ่ายจัดการให้ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาหรืออปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางใน

การปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทราบอยา่งสม ่าเสมอ  

5) สนบัสนนุ สง่เสริมและปลกูจิตส านกึให้พนกังานทกุระดบัยดึมัน่ในค่านิยม คณุธรรมและจริยธรรม ปฏิบตัิ

ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรธุรกิจ และแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

6) สง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างมลูคา่เพิ่มแกบ่ริษัทด้วยการน านวตักรรมและเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัท 

7) พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการ 

8) พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการหรือผู้บริหารเป็นกรรมการในบริษัทร่วม บริษัทยอ่ย หรือบริษัทในเครือ 

9) จัดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรและก าหนดให้มีการทบทวน

นโยบายดงักลา่วเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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10) จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจถึง

มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจและได้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วอย่าง

จริงจงั นอกเหนือจากระเบียบข้อบงัคบัของพนกังานท่ีจะต้องเป็นไปตามหลกักฏหมายแรงงาน 

11) พิจารณาเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบภายใต้แนวทางที่ชัดเจนโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยมิให้ผู้มีสว่นได้เสียมีสว่นร่วมในการตดัสินใจและจะก ากบั

ดแูลให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท าธุรกรรมที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งเหมาะสม 

12) มีหน้าที่ เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การถือครองหุ้ นของตนและผู้ เ ก่ียวข้องตามมาตรา 59 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ จัดท าข้อมูลน าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจ าปี  

13) ดูแลให้มีระบบการควบคมุภายในและให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระใน

การปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในดงักลา่ว 

14) ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร  โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ ปฏิบัติตาม

นโยบายดงักลา่วและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

1.5. บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ 

1) พิจารณาก าหนดวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดแูลให้มีการจดัส่งหนงัสือเชิญ

ประชมุและเอกสารประกอบอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลาก่อนการประชมุ 

2) ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบับริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3) ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นได้อยา่งอิสระ  

1.6. วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดต้องออกจากต าแหน่ง 

ถ้าจ านวนกรรมการแบง่ออกเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ที่สดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจาก

ต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  
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1.7. การประชมุคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และ

ด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

2) องค์ประชมุคณะกรรมการต้องมีไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยมีประธานกรรมการ

ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นและ

อภิปรายกันได้อย่างอิสระ และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่าย

จดัการจะน าเสนอประเด็นและผลการด าเนินงานตา่งๆ ได้อยา่งเพียงพอ  

3) การจดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารต้องสง่ให้กรรมการลว่งหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม 

และให้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมลูเพิ่มเติมได้จากกรรมการบริหารหรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท หรือ

ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ต้องการข้อมูลประกอบการ

พิจารณาเพิ่มเติม  

4) บริษัทจดัให้มีการบนัทึกเนือ้หาการประชุมอยา่งถกูต้องและครบถ้วน โดยมีกรรมการบริษัทท าหน้าที่เข้า

ร่วมประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ กรณีที่มีรายการเก่ียวโยงกนักรรมการผู้มีสว่นได้เสยีจะไมอ่ยูร่่วมประชมุ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่งน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์ในด้านการเงินและ/หรือบญัชี ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบจะต้องมีเพียง

พอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ และตรวจสอบกระบวนการท างานของบริษัทให้เป็นไปตาม

นโยบาย ระเบียบข้อบงัคบั ตลอดจนกฏหมาย ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล ส่งเสริมให้มีการพฒันา

ระบบรายงานทางการเงิน และบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี รวมทัง้สอบทานระบบการควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบ

ภายใน และระบบบริหารความเสีย่งที่รัดกมุ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบตัิ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม

ร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการ

หาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระส าหรับให้ความคิดเห็นในบางกรณี โดยบริษัทเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ  โดยสอบ

ทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล  
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2) มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3) มีหน้าที่รายงานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงาน

ประจ าปี 

4) มีหน้าที่ในการปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้ในกฎบตัรวา่ด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้บทบญัญตัิแหง่กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคมุภายใน 

การบริหารความเสี่ยง การปฏิบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายบริษัทมหาชน 

การเรียกประชมุจะท าเป็นหนงัสอืไปยงักรรมการตรวจสอบ ไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ ก่อนวนัประชมุ และในการประชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครัง้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ และมติที่ประชมุจะกระท าโดยได้รับเสยีงข้างมากของกรรมการท่ีมาประชมุครบองค์

ประชมุ  

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบทกุท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนครัง้

ที่มีการประชุมในปีนัน้ๆ และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีอยา่งน้อยปีละครัง้ โดยไมม่ีผู้บริหาร

ของบริษัทเข้าร่วมประชมุด้วย 

2.3. วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee Charter) 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอยา่งน้อยสาม (3) คน และอยา่งน้อยหนึง่ (1) 

คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

3.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

1) พิจารณาทบทวนเกณฑ์คณุสมบตัิของบคุคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้ก าหนดไว้

ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 

2) พิจารณาสรรหา ประเมิน คดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัท 
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3) พิจารณาเสนอบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขอ

อนมุตัิแต่งตัง้ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหนง่ที่

วา่งลงหรือเพิ่มเติมต าแหนง่กรรมการบริษัทใหม่ 

4) พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการก าหนด

หลกัเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/ 

หรือเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

5) ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับรายละเอียดการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหารและพนกังาน 

6) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

3.2. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

1) จดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทที่

เก่ียวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชมุ ให้ความเห็น หรือสง่เอกสาร ข้อมลูตามที่เห็นวา่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นในการ

ประชมุทกุครัง้ 

2) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทัง้หมด  

3) กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนที่มีสว่นได้สว่นเสยีในเร่ืองที่พิจารณา มิให้ออกเสยีงลงคะแนน

ในเร่ืองนัน้ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

4) มติที่ประชมุใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีลงมติโดยมีเสียงเท่ากนั ประธานคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีสิทธิออกเสยีงอีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 

3.3. วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่

ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระได้  

  



 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 1/2564  หน้า 18 จาก 24 

4. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทอยา่งน้อยสาม (3) คน และอยา่งน้อยหนึง่ (1) คน 

ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

4.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

1) ก าหนดหลกัการการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

2) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พร้อมทัง้ให้ความเห็นเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการ

ปฏิบตัิที่ดีขึน้ 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดแูล

กิจการและตระหนกัถึงการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ 

4) ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ าปี 

5) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4.2. การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

1) จดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทที่

เก่ียวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชมุ ให้ความเห็น หรือสง่เอกสาร ข้อมลูตามที่เห็นวา่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นในการประชมุ

ทกุครัง้ 

2) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้หมด  

3) กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่มีสว่นได้สว่นเสยีในเร่ืองที่พิจารณา มิให้ออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ  

4) มติที่ประชุมใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน  ประธานคณะกรรมการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมีสทิธิออกเสยีงอีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าด 

4.3. วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจ

ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระได้   
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5. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน มีหน้าที่ในฐานะฝ่ายจดัการภายใต้อ านาจ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกลั่นกรองเร่ืองต่างๆ ที่จะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทโดย

คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด ารงต าแหนง่ประธานคณะกรรมการบริหาร 

5.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย 

ข้อบงัคบัของบริษัทมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทในการ

ก าหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ และแผนงานประจ าปี ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากร และงบประมาณ

ประจ าปีของบริษัท 

5.2. การประชมุคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจดัให้มีการประชมุตามที่เห็นสมควรหรืออยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ มติที่ประชุมให้ถือ

เสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ เว้นแตก่รรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในเร่ืองนัน้  

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลที่เป็นผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยได้รับการ

แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ดูแลให้มัน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร

จัดการกับความเสี่ยงด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประเมินการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้  

6.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทประเมินและจดัล าดบั

ความเสี่ยง วางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทเพื่อให้มีระดบัผลกระทบต่อความเสียหาย

น้อยลง รวมถึงการติดตามดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจดัการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อยา่งรัดกมุ 

เพื่อไมใ่ห้เกิดความเสีย่งนัน้อีกในอนาคต  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้พนกังานทราบ

อยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กร และบริษัทจะเปิดเผยนโยบายการบริหารความเสีย่งไว้ในรายงานประจ าปี  
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6.3. การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควรหรืออย่างน้อยไตรมาสละ1 ครัง้ มติที่

ประชมุให้ถือเสยีงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ เว้นแตก่รรมการที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียง

ในเร่ืองนัน้  

7. คณะกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม 

คณะกรรมการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคมประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารและพนกังานจากฝ่ายตา่งๆ โดยมีประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ โดยได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อท าหน้าที่ในการ

ขบัเคลือ่นกิจกรรมด้านการสร้างคณุคา่ให้กบัสงัคมเป็นไปอยา่งเป็นรูปธรรม   

7.1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม 

1) ก าหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการด าเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสงัคม (Creating Shared 

Value : CSV) ของบริษัทฯ 

2) ด าเนินการสื่อสารให้พนกังานทกุระดบั คู่ค้า และผู้ที่เก่ียวข้องทกุคนรับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนกั

ในการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม (CSV) 

3) จดัท างบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคณุค่าร่วมในสงัคม

ของฝ่าย / แผนกตา่งๆ ในหนว่ยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสทิธิภาพอยูเ่สมอ 

4) ด าเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิ ทัง้นี ้อาจก าหนดบคุคล หนว่ยงาน หรือมอบหมาย

ให้ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกในการด าเนินการแตล่ะเร่ืองก็ได้ 

5) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความส าเร็จ และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่าร่วมใน

สงัคม (CSV) ระหวา่งหนว่ยงานภายในและหนว่ยงานภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ 

6) ประชุมคณะกรรมการและรายงานผลการด าเนินงาน ด้านการสร้างคณุค่าร่วมในสงัคมของบริษัทต่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยา่งตอ่เนื่อง 

7.2. การประชมุคณะกรรมการสร้างคณุคา่ร่วมในสงัคม 

คณะกรรมการสร้างคณุค่าร่วมในสงัคมจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้มติที่ประชุมให้ถือเสียง

ข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ เว้นแตก่รรมการที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในเร่ืองนัน้  

8. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ขณะที่ฝ่ายจดัการบริหารงาน
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ให้เป็นไปตามนโยบาย ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแยกบทบาทใน

การก ากบัดแูลกิจการออกจากการบริหารงาน 

9. การสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการ โดยมีหลกัเกณฑ์การสรรหาอย่างโปร่งใส 

โดยพิจารณาจากนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณุสมบตัิ คณุวฒุิ ทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จ าเป็นตอ่การบรรลเุป้าหมายของบริษัทรวมถึงความหลากหลายด้าน

เพศ และอาย ุรวมทัง้ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องและพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ คณุสมบตัิและ

ความเหมาะสม (Fit and Proper) เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมี

องค์ประกอบที่เหมาะสม บคุคลที่ได้รับการคดัเลือกให้เป็นกรรมการต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท

หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้หากต าแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น 

ตาย ลาออก คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคราว

ถดัไปและจะมีวาระการด ารงต าแหนง่เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนเข้ารับต าแหนง่แทน 

10. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ กรรมการรายบุคคล และ

คณะอนกุรรมการอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกนัพิจารณาผลการประเมินและก าหนดมาตรการ

ในการปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้

คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถก ากับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม

เปา้หมายและวตัถปุระสงค์ที่วางไว้  

11. ค่าตอบแทนกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างรูปแบบและอตัราค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม

สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงเทียบเคียงได้กบั

อตัราคา่ตอบแทนกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัและจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้น  
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12. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่

บริหารร่วม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทสอดคล้องกบัหน้าที่

และความรับผิดชอบเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประกอบกบัสภาวการณ์เศรษฐกิจ ค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหาร

ระดบัสงูไว้ 

กรอบค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท เป็นไปตามหลกัการเพื่อให้มัน่ใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทมีความสอดคล้องกนั เสริมสร้างการประเมินผลงานจากผลการด าเนินงานของบริษัทและคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบั

ที่เหมาะสมเพียงพอท่ีจะรักษาไว้เพื่อบคุคลากรที่มีศกัยภาพ 

13. การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดหลกัเกณฑ์การเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการไม่ควร

เกิน 3 แหง่ และเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยไมเ่กิน 5 แหง่ ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปด ารงต าแหนง่ 

14. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจดัการให้บริษัทบรรลุ

วตัถปุระสงค์และเปา้หมายของบริษัทตามแนวทางและนโยบายที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทรวมถงึการก ากบัดแูล

การด าเนินงาน การติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของงานและการรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาหรือ

อปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจด

ทะเบียน หรือบริษัทยอ่ยอื่น 

15. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่นัทีที่เข้ารับด ารงต าแหนง่ โดยครอบคลมุเนือ้หาการด าเนินธุ

รกจทกุด้านของบริษัทรวมทัง้สง่เสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัทเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เช่น หลกัสตูร DAP (Director Accreditation 

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

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้สง่เสริม อ านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรม และให้ความรู้แกผู่้ เก่ียวข้องในระบบ

การก ากับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ตรวจสอบ

ภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

16. แผนสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Planning) 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุ ผลกัดนัให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งงาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน

ก าลงัคนทัง้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานในต าแหน่งงานหลกัของบริษัทได้แก่ 

ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดบัสงู หรือเป็นต าแหน่งที่มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือ

ต้องการทกัษะเฉพาะด้าน มีความช านาญเชิงลกึหรือยากแก่การทดแทน 

17. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัทซึ่งมีคณุสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อท าหน้าที่ตามที่กฏหมายก าหนด 

รวมถึงหน้าที่ตา่งๆ เพื่อให้เป็นไปตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

1) จดัให้มีและด าเนินการเร่ืองการประชุมผู้ ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยที่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทที่เก่ียวข้อง โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละ

ชดุ  

2) จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนงัสือนดั

ประชมุ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานประจ าปีและข้อมลูส าคญัตา่งๆ 

3) จัดท าและเก็บรักษาข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้ บริหาร  และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 

4) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตัง้โดย

คณะกรรมการบริษัทในประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อพงึปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากับดแูลให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารของบริษัทฯ 

6) ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัท 

7) ประสานงานกบัฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล เพื่อจดัให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ 

8) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

นอกจากนี ้เลขานุการบริษัทยงัท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการบริษัท 

จะต้องทราบและปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯรวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติ
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คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้คณุสมบตัิของเลขานกุารบริษัทควรจะต้องผา่นการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่

ของเลขานกุารบริษัทของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

18. การรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสียทัง้หมด เช่น พนกังาน ผู้ ถือหุ้น นกั

ลงทนุ ลกูค้า คู่ค้า ชุมชน สงัคม หน่วยงานก ากบัดแูล ในการรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัท (www.moongpattana.com) หรือแจ้งโดยตรงไปที ่

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ind.director@moongpattana.com)  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ceo@moongpattana.com) หรือ 

 เลขานกุารบริษัท (company.secretary@moongpattana.com)  
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