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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากัด (มหาชน)  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เนื่องจากเห็นว่ามีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจที่ท าให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็น
สว่นส าคญัในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง มัน่คง รวมทัง้เพื่อความสามารถในการแข่งขนั
ต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ผู้ ถือหุ้น  ผู้ ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทใน                     
ระยะยาว  

บริษัทจึงมีนโยบายสง่เสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ  ให้สามารถปรับตวัให้เหมาะสม
กบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ มีความสมัพนัธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาว 
โดยมุ่งเน้นให้มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และมีการบริหารจดัการท่ีดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่น  
ได้เสีย ยึดมัน่คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์  และโปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้  ซึ่งได้ก าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Government) ของบริษัท ซึง่เป็นไปตาม
หลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้ใน
การก ากับดูแลกิจการของบริษัท และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน โดย
คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุระดบัรับทราบและถือเป็น
แนวทางปฏิบตัิ ซึง่มีเนือ้หาครอบคลมุหลกัส าคญั ดงันี ้ 

 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี อยา่งเทา่เทียมกนั และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย  
 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว  บริหารงานด้วยความ

รอบคอบและระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาการขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อ
การตดัสนิใจ และการกระท าตอ่ตนเอง  

 ด าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ          
เช่ือถือได้  ทนัต่อเหตกุารณ์ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น  ผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท  ได้รับข่าวสาร สารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกัน  โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท  ทัง้ในเร่ืองทางการเงิน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงิน และมีหนว่ยงานที่รับผิดชอบในเร่ืองการให้ข้อมลูกบันกัลงทนุ และประชาชนทัว่ไป 

 ด าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน  
วางกลยทุธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดหลกัปฏิบัติเก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และหลกัปฏิบัติทาง
จริยธรรมของผู้บริหารและพนกังานของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคนยึดถือเป็น
หลกัปฏิบตัิโดยเคร่งครัด ให้ความส าคญั กบัลกูค้า ถือวา่ลกูค้าเป็นบคุคลส าคญัโดยสง่มอบสนิค้าที่มีคณุภาพ
ได้มาตรฐาน ให้การบริการหลงัการขายที่ดี ด้วยความซื่อสตัย์ และยุติธรรม ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จึงได้ก าหนดนโยบายและทิศทางในการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีของบริษัท โดยให้ความส าคญักบัระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน ก ากบัดแูลฝ่ายบริหารให้
ด าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นภายใต้ข้อก าหนดของ
กฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
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 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่
เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ  และ
ฝ่ายบริหาร 

โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตห่ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดสี าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2545 หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งล่าสุดได้ปรับ                
ให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed 
companies 2017) ซึง่วางหลกัปฏิบตัิส าหรับคณะกรรมการบริษัท 8  ข้อหลกั ดงันี ้ 

หลกัปฏิบตัิที่ 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคณุคา่ 
ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิที่ 2  ก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบตัิที่ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 

หลกัปฏิบตัิที่ 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

หลกัปฏิบตัิที่ 5  สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบ 

หลกัปฏิบตัิที่ 6  ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบตัิที่ 7  รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

หลกัปฏิบตัิที่ 8  สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 

 
โดยที่บริษัทมีหลกัปฏิบตัิ และแนวทางปฏิบตัิ จ าแนกตามแตล่ะหลกัปฏิบตัิ ดงันี ้
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คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากบัดแูลให้องค์กร 
มีการบริหารจดัการท่ีดี ซึง่ครอบคลมุถึง 
1. การก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 
2. การก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 
3. การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 
แนวปฏิบัติ 1.1 
(1) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กรซึง่รวมถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทและ
การบริหารจดัการองค์กรที่ดี โดยครอบคลมุถึงการก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ์ นโยบายในการด าเนนิงาน การจดัหาทรัพยากร
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ได้วางไว้ รวมทัง้การตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยัง่ยืน จึงมุ่งเน้นการก ากับดูแลกิจการให้น า 
ไปสูผ่ล (governance outcome) เพื่อให้บริษัทบรรลผุลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจดงันี ้ 
(1) บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and 

performance with long-term perspective) 
(2) บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and 

responsible business) 
(3) บริษัทมีการด าเนินธุรกิจ/ประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบตอ่สิง่แวดล้อม 

(good corporate citizenship) 
(4) บริษัทสามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง (corporate resilience) 
แนวปฏิบัติ 1.2 
(1) ในการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินแล้ว คณะกรรมการค านึงถึง

จริยธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญั โดยบริษัทตระหนกัและให้ความส าคัญในการเป็นสว่นหนึ่งของ
ผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึ่งบริษัทเช่ือมัน่ว่าความส าเร็จของการประกอบธุรกิจไมเ่พียงขึน้กบัผลประกอบการ
เท่านัน้ แต่ยงัมีหน้าที่เป็นผู้พฒันาคณุประโยชน์ต่อคนในชุมชนและสงัคม บริษัทจึงได้มีการด าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อ
สงัคมแบบตอ่เนื่องอยา่งยัง่ยืนในระยะยาวตามกลยทุธ์ของบริษัท โดยปลกูจิตส านกึในการหว่งใยในสิง่แวดล้อม และการ
ตอบแทนสงัคม 

หลักปฏิบัติที่ 1   
ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยนื (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
 
หลักปฏิบัติ 1.1   

หลักปฏิบัติ 1.2   
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(2) คณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทส าคัญในการสร้าง และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม                                 
โดยคณะกรรมการได้ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผู้น าในการก ากบัดแูลกิจการ 

(3) คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้ก าหนดหลกัการและแนวทางในการ
ด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทัง้ประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานได้รับทราบ                   
และถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ได้แก่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชนั นโยบายการแจ้งเบาะแส รวมทัง้ระเบียบอ านาจอนมุตัิ (Delegation of Authority : DOA) 

(4) คณะกรรมการได้ก ากับดแูลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนเข้าใจ และมีกลไกเพียงพอที่
เอือ้ให้มีการปฏิบตัิจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบาย และการปฏิบตัิเป็นประจ า 
โดยมีหลกัการของจรรยาบรรณธรุกิจดงันี ้
จรรยาบรรณธุรกิจ  
บริษัทได้จดัท าข้อก าหนดและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนได้รับทราบ เข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผู้ ถือหุ้น
คาดหวงัอยา่งเคร่งครัด และยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิโดยเคร่งครัดตอ่ไป โดยครอบคลมุเนือ้หา ดงันี ้

1. ยดึหลกันิติธรรม 
2. มีความโปร่งใส 
3. ตัง้มัน่ในความยตุิธรรมและความมีคณุธรรม 
4. ให้ความส าคญัตอ่ลกูค้า 
5. มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
6. ไมเ่ก่ียวข้องกบัการเมือง   
โดยนโยบายปฏิบัติทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จ าแนกออกเป็นแต่ละด้านดังนี ้
ต่อบริษัท 
 ผู้บริหารรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อพงึปฏิบตัิทางจริยธรรม และท าให้มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนในบริษัทเข้าใจใน

ข้อพงึปฏิบตัิดงักลา่ว 
 ผู้บริหารรับผิดชอบตอ่การถือปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิทางจริยธรรมของบริษัท   
 เอาใจใสข่ัน้ตอนท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิทางจริยธรรมของบคุคลในบริษัท 

ผู้บริหาร รวมถึงกรรมการบริษัทและกรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการบริหารมีความเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ต่อเจ้าของหรือผู้ถอืหุ้น 
 ผู้บริหารของบริษัทมีข้อผกูพนัเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นฐานะท่ีไมใ่ช่เจ้าของกิจการ 
 ผู้บริหารจะต้องมีความซือ่สตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ ด้วย ความสจุริตใจและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือ

หุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม ดงันี ้
- ด าเนินการภายใต้ขอบเขตอ านาจและผลประโยชน์ของบริษัท 
- ท าหน้าที่ด้วยความสามารถและระมดัระวงัเยี่ยงผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญพงึกระท า 
- จดัการดแูลไมใ่ห้ทรัพย์สนิใด ๆ ของบริษัทเสยีหายหรือสญูเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน์ 
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- รายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง และรายงานแนวโน้มทัง้ด้านบวก 
และด้านลบของบริษัทบนพืน้ฐานของความสมเหตุสมผลและความน่าเช่ือถือ และมีข้อมูลสนับสนุน
เพียงพอ 

- ไมเ่ปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทตอ่ผู้อื่นโดยมิชอบ โดยเฉพาะตอ่คูแ่ขง่ขนั 
- จดัหาข้อมลูและอธิบายข้อมลูที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้สอบบญัชี 

ต่อลูกค้า 
 ผู้บริหารจะต้อง 

- เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัสินค้าที่ลกูค้าอาจไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองอย่างครบถ้วน ถกูต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

- ขายสนิค้าในราคาที่ตกลงกนั หรือในกรณีที่ไมม่ีการตกลงกนัให้ใช้ราคายตุิธรรม 
- ไมก่่อให้เกิดความคาดหวงัหรือความเข้าใจผิดในตวัสนิค้าเก่ียวกบัคณุภาพ ราคา ปริมาณ หรือเง่ือนไขใด ๆ 

ของผลติภณัฑ์ 
 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทต่อลกูค้าในการก าหนดมาตรฐานของคณุภาพ ที่แน่นอน

และดแูลรักษามาตรฐานนัน้  
-  ก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าของคณุภาพผลติภณัฑ์ที่ยอมรับได้ และท าให้มัน่ใจได้วา่มีการท าตามมาตรฐานนัน้ 
- ท าให้รู้วา่มาตรฐานของคณุภาพซึง่สงูกวา่มาตรฐานท่ีเคยปฏิบตัิกนั ช่วยท าให้เกิดคา่ตอบแทนสว่นเพิ่มตาม

มาตรฐานท่ีสงูขีน้ 
- จัดหาเคร่ืองมือรองรับการร้องเรียนของลูกค้าเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าของบริษัท และด าเนินการ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งรวดเร็ว 
- ให้การรับรองวา่สนิค้ามีคณุภาพตามมาตรฐานของบริษัท 

 ผู้บริหารบริหารบริษัทด้วยวตัถปุระสงค์ที่จะช่วยลดคา่ใช้จ่ายและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้ามากที่สดุเทา่ที่จะ
ท าได้ โดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกบั 
- ความมุง่มัน่ท่ีจะเพิ่มความมีประสทิธิภาพของบริษัท 
- การให้พนกังานตระหนกัถึงการมีอยู่อย่างจ ากดัของทรัพยากรของบริษัทและค านึงถึงข้อจ ากดัดงักลา่วอยู่

เสมอ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งมีประสทิธิภาพ 
- การด าเนินการโดยให้ที่ต้นทนุต ่าสดุที่เหมาะสมเทา่ที่จะเป็นไปได้ โดยต้องรักษาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้ได้

มาตรฐานตลอดเวลา 
 ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคญัในการรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้าอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ  และไมน่ า

ข้อมลูดงักลา่วมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
ต่อคู่ ค้าและเจ้าหนี ้
 ผู้บริหารจะท าให้มัน่ใจวา่มีวิธีการปฏิบตัิที่ดีในการซือ้สนิค้าจากคูค้่าของบริษัท ดงันี  ้

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายสินบนแก่คู่ค้า และรายงานบริษัทคู่ค้าถึงการให้สินบนหรือ  วิธีการตัง้ใจจะให้
สนิบนของพนกังานบริษัทคูค้่าแก่พนกังานของบริษัท 

- ยตุิการค้ากบับริษัทคูค้่าที่มีการติดสนิบนพนกังานบริษัท 
- ท าให้มัน่ใจวา่ไมม่ีการติดสนิบนกบัพนกังานของบริษัทคูค้่าของบริษัท 
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 ผู้บริหารของบริษัทจะก ากบัดแูลเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ภาระหนีส้นิกบัคูค้่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้ารวมถึงการ
ให้กู้ยมืเงิน ดงันี ้
- รักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด ทัง้ในแง่ของการช าระคืน การดูแลหลักทรัพย์                        

ค า้ประกัน และเง่ือนไขอื่นๆ รวมทัง้ไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ใน
ข้อตกลงที่ท ากบัผู้ให้กู้ยืมเงิน 

- บริหารบริษัทไปในทางที่ไมท่ าให้เกิดความเสีย่งเพิ่มขึน้แก่เจ้าหนีข้องบริษัท 
- รายงานฐานะการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนีด้้วยข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
- พิจารณาถึงผลประโยชน์ของเจ้าหนีก้รณีที่มีการขยายระยะเวลาการช าระหนี ้
- รายงานเจ้าหนีล้ว่งหน้า หากไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อผกูพนัในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ดงักลา่ว 
ต่อคู่แข่งทางการค้า 
 ผู้บริหารของบริษัทจะต้อง 

- ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 
- ไม่กลา่วหาบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัทคู่แข่งด้วยความไม่สจุริต และปราศจาก

ข้อมลูความจริง 
- ไมเ่ข้าถึงข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไมเ่หมาะสม 

ต่อพนักงาน 
 ผู้บริหารจะต้อง 

- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน
แตล่ะคน 

- ให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้มี
ความก้าวหน้าและความมัน่คงในอาชีพ 

- จัดหาหลกัเกณฑ์การท างานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงความเพียงพอของ
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและความเหมาะสมในการควบคมุดแูล 

- สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท   
- ในการแตง่ตัง้ การโยกย้าย หรือการเลือ่นต าแหนง่พนกังานของบริษัท รวมถึงการให้รางวลัและลงโทษ ต้อง

กระท าด้วยความสจุริตใจ 
- ปฏิบตัิตามกฏหมายแรงงานและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 
- เผยแพร่ข้อพงึปฏิบตัิทางจริยธรรมแก่พนกังานทกุคน และย า้ความเข้าใจเก่ียวกบัข้อพงึปฏิบตัิและบทบาทที่

พนกังานสามารถปฏิบตัิได้ 
- ไมบ่ริหารงานไปในทางที่เสีย่งตอ่ความมัน่คงในหน้าที่การงานของพนกังานโดยไมส่มเหตสุมผล 
- ปฏิบตัิตอ่พนกังานบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ และให้ความเคารพตอ่สทิธิหน้าท่ีสว่นบคุคล 

ต่อสังคมส่วนรวม 
 ผู้บริหารจะด าเนินธุรกิจของบริษัท โดย 

- ค านงึถึงผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพสิง่แวดล้อม และสาธารณประโยชน์ 
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- ไมป่ระหยดัคา่ใช้จ่ายโดยปราศจากการพิจารณาถึงความเป็นอยูท่ี่ดีของสงัคมโดยรวม 
- มีสว่นร่วมในโครงการซึง่ช่วยยกระดบัชมุชนท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู ่

ความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษัท 
 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต มีความจงรักภกัดีต่อองค์กร เพื่อความก้าวหน้าและความมัน่คง

ของบริษัทและตวัพนกังานเอง 
 ร่วมกนัรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามคัคีและความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนัในหมู่พนกังานร่วมกนัท างาน

และแก้ไขปัญหาเป็นทีมอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อร่วมสร้างบริษัทให้มีคุณภาพมี

ประสทิธิภาพ และมีผลก าไร ตลอดจนพฒันาบริษัทไปสูค่วามเป็นเลศิ 
 ใช้ทรัพย์สนิของบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพ ประหยดั และบ ารุงรักษาไมใ่ห้เสือ่มคา่ผิดปกติ หรือสญูหาย 
 รักษาความลบัของลกูค้า คู่ค้า และบริษัทอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมลู ขา่วสาร และเทคโนโลยีการผลิต

ของบริษัท 
 ร่วมมือและช่วยเหลอืในการท างานกบัผู้ ร่วมงานทกุคน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเคารพในสทิธิของพนกังาน

อื่นท่ีท างานร่วมในบริษัทเดียวกนั 
 เอาใจใสแ่ละด าเนินการทกุอยา่งที่จะรักษาความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
 ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผู้ ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษัทเป็น

ส าคญั 
 ไมก่ลา่วร้ายตอ่บริษัท/ผู้บริหาร และเพื่อนพนกังานโดยปราศจากซึง่ความจริงและไมเ่ป็นธรรม 
 แจ้งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้บริหาร หากพบวา่มีการกระท าการใด ๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฏหมาย 
 ให้ความนบัถือและมีสมัมาคารวะตอ่ผู้บงัคบับญัชา และตอ่พนกังานอื่น ๆ ของบริษัทท่ีอาวโุสกวา่ 
 ไมอ่าศยัต าแหนง่หน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
 ไมก่ระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ภาพลกัษณ์และช่ือเสยีงของบริษัท 
 
 
 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวัง 

(duty of care) และซื่อสตัย์สจุริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดแูลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และ
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
แนวปฏิบัติ 1.3 
(1) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาวา่ กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และ ซื่อสตัย์

สจุริตตอ่องค์กรแล้วหรือไมน่ัน้ โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศและข้อบงัคบัของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ระบุเก่ียวกับการท าหน้าที่ของกรรมการไว้ในมาตรา 89/7, มาตรา 89/8, มาตรา 89/9 และ
มาตรา 89/10 

หลักปฏิบัติ 1.3   
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(2) คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมัน่ใจได้ว่า การด าเนินงานของบริษัทเป็นไป
ตาม กฎหมาย ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้มีกระบวนการอนมุตัิ
การด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนยัส าคญั การท ารายการกับ  
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั การได้มา/จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขต              

การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจน ติดตามดแูลให้
กรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
แนวปฏิบัติ 1.4 
(1) คณะกรรมการบริษัทได้จดัท ากฎบตัรหรือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษัท (board charter)  ซึง่ได้

ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการทุกคน รวมทัง้
ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้
สอดคล้องกบัทิศทางขององค์กร 

(2) คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และได้มอบหมายอ านาจการจดัการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ              
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยที่การมอบหมายดงักลา่วมิได้เป็นการปลดเปลือ้งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามดแูลฝ่ายจดัการให้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้ 
1) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ดงันี ้
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจและหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นการเพิ่มพนูมลูค่าทางเศรษฐกิจให้กิจการและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนให้เป็นไปตาม
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดวิสยัทศัน์และพันธกิจของบริษัท รวมทัง้
ก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ตลอดจนก ากบัดแูลเร่ืองการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยได้ก าหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ และระหว่างประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้ จัดการไว้อย่างชัดเจน  อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์สว่นตนตอ่ผลประโยชน์ขององค์กรเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งเต็มประสทิธิภาพ 
2) ขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) บริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
และตามขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ หนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท 

2) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  

หลักปฏิบัติ 1.4   
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3) พิจารณากลัน่กรองโครงการลงทนุตา่งๆ ของบริษัทเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
4) พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้ที่ดินและ/หรือทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยและให้มีอ านาจในการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อส านกังานที่ดินที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การอนุมัติเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อการพฒันา
โครงการท่ีสบืเนื่องจากการซือ้ที่ดินและ/หรือทรัพย์สนิใดๆ ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก าหนด  
ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของบริษัทย่อยจะต้องเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยตัง้แต่ร้อยละ 90 และ
รายการดงักล่าวต้องไม่ใช่รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัรายการดงักลา่ว 

5) พิจารณาและอนมุตัิการขายที่ดินและ/หรือทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในราคาไมต่ ่ากวา่ราคาตลาด 
ณ วนัที่คณะกรรมการบริหารมีมติอนมุตัิการขาย ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
รวมทัง้ให้มีอ านาจในการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตอ่ส านกังานท่ีดินที่เก่ียวข้อง  

6) พิจารณาและอนมุตัิการท าธุรกรรมที่อยูน่อกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาท 
7) พิจารณาและอนุมัติการกู้ เงินหรือขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน  รวมตลอดถึงการช าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อ

ธุรกรรมปกติของบริษัทตามขอบเขตอ านาจและวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 
8) พิจารณาอนมุตัิการเปิด/ปิดบญัชีธนาคาร และการใช้บริการต่างๆของธนาคารที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การก าหนด            

ผู้มีอ านาจสัง่จ่ายส าหรับบญัชีธนาคารของบริษัท 
9) พิจารณาและอนมุตัิการท ารายการทางด้านนิติกรรมและเอกสารในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเก่ียวกบัการขอ

อนุญาตแก้ไขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินโครงการ การขอออกโฉนดที่ดิน การขอแบ่งแยกและ             
การรวมกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการขอรังวัดที่ดิน เช่น รังวดัสอบเขต รังวดัแบ่งแยกในนามเดิม รังวดัแบ่งแยก                 
กรรมสทิธ์ิรวม รังวดัรวมโฉนด รังวดัแบง่จดัสรร รังวดัแบง่หกัสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 

10) จดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายธุรกิจ รวมทัง้กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท  
11) พิจารณาและอนมุตัิแผนการตลาด แผนการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  
12) ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในด้านการจดัการบริหารทรัพย์สนิและการบริหารการเงิน เพื่อให้เป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  
13) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะไม่มีลักษณะเป็น                      
การมอบอ านาจหรือมอบอ านาจชว่งที่ท าให้กรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้
สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการที่เป็น
ลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องน าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ                    
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 
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3) ขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารระดบัสงู   

1) ก าหนดวตัถปุระสงค์ นโยบาย และกลยทุธ์องค์กร 
2) ตดัสนิใจแผนการด าเนินงาน  และก าหนดทิศทางโดยรวมขององค์กร 
3) อ านาจจดัการ  และบริหารงาน เพื่อให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ 
4) พิจารณากลัน่กรองเร่ืองที่จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

4) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ

ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

2) ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจของหน่วยงานภายในบริษัทเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

3) ก ากบัดแูลการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และตามขอบเขต
ของกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ หนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท 

4) แตง่ตัง้ที่ปรึกษา  เพื่อให้ค าปรึกษาในการบริหารงานของบริษัท 
5) พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้ที่ดินและ/หรือทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทัง้การอนมุตัิเงินลงทนุ

ชั่วคราวเพื่อการพัฒนาโครงการที่สืบเนื่องจากการซือ้ที่ดินและ/หรือทรัพย์สินใดๆ ตามขอบเขตอ านาจและ
วงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และด าเนินการแจ้งเร่ืองดงักลา่วให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบ 
เพื่อถือเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อส านกังานที่ดินที่
เก่ียวข้องตอ่ไป 
ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของบริษัทย่อยจะต้องเป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นในบริษัทยอ่ยตัง้แตร้่อยละ 90  และ
รายการดงักล่าวต้องไม่ใช่รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัรายการดงักลา่ว 

6) พิจารณาและอนมุตัิการขายที่ดินและ/หรือทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในราคาไมต่ ่ากวา่ราคาตลาด 
ณ วนัที่อนมุตัิการขาย ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และด าเนินการแจ้งเร่ือง
ดงักลา่วให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบ เพื่อถือเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อการจด
ทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตอ่ส านกังานท่ีดินที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

7) พิจารณาและอนมุตัิการท าธุรกรรมที่อยูน่อกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท 
8) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ) มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิ
รายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องเสนอเร่ืองดงักลา่วต่อคณะกรรมการ
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บริษัทและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่ว  ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

5) ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 
1) ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจของหนว่ยงานภายในบริษัทเพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2) ก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายประธานเจ้าหน้าที่บริหารและตามขอบเขตของ

กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ หนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท แต่งตัง้ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาในการ
บริหารงานของบริษัท 

3) พิจารณาและอนมุตัิการท าธุรกรรมที่อยูน่อกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไมเ่กิน 20 ล้านบาท 
4) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการสามารถอนุมัติ
รายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้สว่น
เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็น
ลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอนมุตัิไว้โดยกรรมการผู้จดัการจะต้องเสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 
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คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
โดยสอดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ให้ทัง้กิจการ ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวม 
แนวปฏิบัติ 2.1 
(1) คณะกรรมการได้รับผิดชอบดแูลให้กิจการมวีตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายหลกั (objectives) ที่ชดัเจน เหมาะสม สามารถใช้

เป็นแนวคดิหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสือ่สารให้ทกุคนในองค์กรขบัเคลือ่นไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยจดัท าเป็นวิสยัทศัน์ และคา่นิยมร่วมขององค์กร (vision and values)  

(2) คณะกรรมการได้ก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสร้างคณุคา่ให้ทัง้แก่กิจการ ผู้มีสว่นได้เสยี และ
สงัคมโดยรวมควบคูก่นัไป โดยพิจารณาถึงการเพิม่พนูมลูคา่ทางเศรษฐกิจให้กิจการและรักษาไว้ซึง่ประโยชน์สงูสดุของ            
ผู้ ถือหุ้น ซึง่ต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท  ตลอดจนให้เป็นไปตามมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

(3) คณะกรรมการได้ก าหนดคา่นิยมขององค์กร ที่สะท้อนคณุลกัษณะของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เช่น ความรับผิดชอบใน
ผลการกระท า (accountability) ความเทีย่งธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส ่ (due 
consideration of social and environmental responisbilities) เป็นต้น 

(4) คณะกรรมการได้ส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรสะท้อนอยู่ในการ
ตดัสินใจและการด าเนินงานของบคุลากรในทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยบริษัทมีวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ  
ซึง่ตอ่เนื่องมาจากปี 2558 ดงันี ้
วิสยัทศัน์ (Vision)  

บริษัทจะเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัชัน้น าของประเทศ โดยมุ่งเสนอสินค้าและบริการที่คุ้มค่า  
คุ้มราคาแก่ลกูค้า  

พนัธกิจ (Mission)  
1)  ด้านการเงิน สร้างฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง สร้างผลตอบแทนท่ีสงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วยยอดขายทีเ่ติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  

และการบริหารต้นทนุท่ีมีประสทิธิภาพ 
2)   ด้านการตลาด  มุง่เสนอสนิค้าที่มคีณุภาพดี  ทัง้ในแง่ท าเล คณุภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อม ในราคาที่สร้าง

ความคุ้มคา่ตอ่ลกูค้า รวมไปถงึ การบริการท่ีลกูค้าประทบัใจ และสร้างช่ือ “ ชวนช่ืน ” ให้เกิดการรับรู้ตอ่สาธารณชน
ในฐานะโครงการท่ีอยูอ่าศยัชัน้น า อยา่งตอ่เนื่อง 

3) ด้านกระบวนการผลติและการให้บริการ   สง่มอบสนิค้าและบริการชัน้ดี ตรงก าหนดเวลา เป่ียมประสทิธิภาพ  มีการ
พฒันาผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เนื่อง  

4) ด้านการบริหาร  เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั  มุง่เน้นความพยายาม บรรลถุงึเป้าหมายในทกุสว่นงาน และ
สง่เสริมธรรมาภิบาล 

หลักปฏิบัติที่ 2   
ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื (Define Objectives that Promote 
Sustainable Value Creation) 
 
หลักปฏิบัติ 2.1   
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5) ด้านบคุลากร สร้างจิตส านกึด้านคณุภาพและบริการ สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้และพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง ภายใต้
บรรยากาศการท างานท่ีอบอุน่ฉนัท์มิตร 

 
 

คณะกรรมการได้ก ากบัดแูลและมัน่ใจได้วา่ วตัถปุระสงค์และเป้าหมายตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลาง 
และ/หรือประจ าปีของกิจการสอดคล้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ พร้อมทัง้ได้น านวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 
แนวปฏิบัติ 2.2 
(1) คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้การจดัท ากลยทุธ์และแผนงานประจ าปี สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั

ของกิจการ โดยค านงึถึงปัจจยัแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาส และความเสีย่งที่ยอมรับได้ และควร
สนบัสนนุให้มีการจดัท าหรือทบทวนวตัถปุระสงค์ เป้าหมายและกลยทุธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ด้วย เพื่อให้มัน่ใจ
วา่กลยทุธ์ และแผนงานประจ าปีได้ค านงึถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยงัพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร 
โดยคณะกรรมการมีสว่นร่วมในการก าหนด   วิสยัทศัน์  ภารกิจ  กลยทุธ์   เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนดแูลให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจทีก่ าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ และแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เป็นอิสระในการตดัสนิใจเก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ  ตลอดจนได้มีการติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารเป็นประจ าทกุ
ไตรมาส 

(2) ในการก าหนดกลยทุธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการควรดแูลให้มีการวิเคราะห์  สภาพแวดล้อม ปัจจยัและความ
เสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องตลอดสาย value chain รวมทัง้ปัจจยัตา่งๆที่อาจมีผลตอ่การ
บรรลเุป้าหมายหลกัของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ท าให้เข้าใจความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งแท้จริง 

(3) ในการก าหนดกลยทุธ์ คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีการสง่เสริมการสร้างนวตักรรมและน านวตักรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัและตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยี โดยยงัคงอยูบ่นพืน้ฐาน
ของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

(4) เป้าหมายที่ก าหนดควรเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศกัยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการควรก าหนด
เป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน นอกจากนี ้ ควรตระหนกัถึงความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสูก่าร
ประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) 

(5) คณะกรรมการได้ก ากบัดแูลให้มกีารถา่ยทอดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายผา่นกลยทุธ์ และแผนงานให้ทัว่ทัง้องค์กร 
(6) คณะกรรมการได้ก ากบัดแูลให้มกีารจดัสรรทรัพยากรและการควบคมุการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและติดตามการ

ด าเนินการตามกลยทุธ์และแผนงานประจ าปี โดยอาจจดัให้มีผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบ ดแูลและติดตามผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

หลักปฏิบัติ 2.2   
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คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ 
สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว้ 
แนวปฏิบัติ 3.1 
(1) คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ

และคณุลกัษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอาย ุท่ีจ าเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร  
ทัง้นี ้ คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย บคุคลซึง่มคีวามรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับ และเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคญั
ในการชีแ้นะและก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท โดยร่วมมือกบั
ผู้บริหารระดบัสงูวางแผนการด าเนินงานทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน  และภาพรวมของ
องค์กร  โดยมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงาน
ของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อยา่งเป็นอิสระ  พร้อมกนันี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัก ากบัดแูลให้ฝ่าย
บริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั ตามหลกัการ
ข้อพงึปฏิบตัิที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้ให้
ความส าคญัและจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และการบริหารงานท่ีรัดกมุ
ตอ่เนื่องอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีการตดิตามด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ โดยผา่นผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทและน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบทกุครัง้ 

(2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย จ านวนกรรมการตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนดซึง่จะประกอบด้วยกรรมการจ านวน
ไมน้่อยกวา่ห้า (5) คน ตามข้อบงัคบัของบริษัท และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้จะต้องมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 แตไ่มน้่อยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมการแตล่ะทา่นมีความ
เหมาะสมทัง้ด้านวยัวฒุิ คณุวฒุิ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 69 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
โดยทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาผู้ที่มีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ 
คณุสมบตัิเฉพาะในด้านตา่ง ๆ และมีความจ าเป็นตอ่ธุรกิจของบริษัท เพื่อน าเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทก่อนท่ีจะเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนมุตัิ 

(3) คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และข้อมลูกรรมการ อาทิ อาย ุ เพศ ประวตัิ
การศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ และการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัท
จดทะเบยีนอื่น ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท และบน website ของบริษัทที่ www.mk.co.th 
 
 

หลักปฏิบัติที่ 3   
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติ 3.1   

http://www.mk.co.th/
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(4) การถว่งดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย  กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  ซึ่งได้รับเลือกตัง้จากที่ประชุมท าหน้าที่
บริหารงานของบริษัท และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้จะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
และจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทก าหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไมน้่อย
กว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศ
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
มาปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกิจการตา่ง ๆ ของบริษัทให้เกิดความถกูต้องเป็นธรรม  
นิยามของกรรมการอิสระ  
บริษัทได้ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
กรรมการอิสระ มีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
1)    ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                           

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ด้วย  

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับแต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือที่ปรึกษา
ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุหรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการท ารายการ
ทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่อ
อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใด
จะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน  ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม  แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคล
เดียวกนั 
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5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ    
นัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีกอ่นวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน  ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
10) ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตาม  (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม 
บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได้ 
 

 
 

คณะกรรมการจะคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ รวมทัง้ดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ตอ่การใช้ดลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 
แนวปฏิบัติ 3.2 
(1) ประธานกรรมการบริษัทไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกนักบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ เพื่อเป็นการแบง่แยก

หน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ า โดยบริษัทได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในประกาศอ านาจด าเนินการของบริษัทซึง่ได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเดด็ขาดระหวา่งการอนมุตัิ
การบนัทกึรายการทางบญัชี และการดแูลทรัพย์สนิ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนัได้ 

(2) บริษัทได้แบง่แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน  โดยกรรมการ
บริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารในระดบันโยบาย  ขณะที่ฝ่ายบริหาร
ท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  ดังนัน้ ประธานกรรมการบริษัทและ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน  โดยทัง้สองต าแหน่งผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บคุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

หลักปฏิบัติ 3.2   
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(3) แม้วา่ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะเป็นบคุคลคนเดียวกนั อยา่งไรก็ตามโครงสร้างของคณะกรรมการ
ทัง้คณะประกอบด้วยกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้คณะหรือไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น  จึงท าให้เกิด
การถว่งดลุและการสอบทานการบริหารงาน และมีการจดัแบง่แยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบท่ีชดัเจนระหวา่ง
ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

(4) ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มดีงัตอ่ไปนี ้
(ก) การก ากบั ตดิตาม และดแูลให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและบรรลุ

ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 
(ข) การดแูลให้มัน่ใจวา่ กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มจีริยธรรม และการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีด ี
(ค) การก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมาตรการท่ีดแูลให้เร่ือง

ส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
(ง) การจดัสรรเวลาไว้อยา่งเพยีงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญัอยา่ง

รอบคอบโดยทัว่กนั การสง่เสริมให้กรรมการมกีารใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 
(จ) การเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและระหวา่ง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
(5) คณะกรรมการชุดย่อย: คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการ

บริษัท และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมทัง้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการด าเนินงานและ
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ จ านวน 5 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 3) คณะกรรมการบริหาร 4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และ 5)คณะผู้บริหารระดบัสงู 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งไมใ่ช่ประธาน

กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ                       
ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทัง้หมด มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

3) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คนโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามค าสัง่
แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้ บริหาร 5 คน มีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม                  
กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5) คณะผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ านวน 5 คนโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามค าสัง่แตง่ตัง้คณะผู้บริหารระดบัสงูและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการชุดย่อยจะมีการรายงานความคืบหน้าและผลการปฎิบตัิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังนี ้

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

ดงัตอ่ไปนี ้
1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน  (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี    โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์    ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัท 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย  ดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์     ข้อก าหนดของ   
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวม  ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

(charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ                

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สัง่การให้ฝ่ายจัดกา ร 
หวัหน้าหนว่ยงาน หรือพนกังานของบริษัทที่เก่ียวข้อง มาให้ความเห็นร่วมประชมุหรือสง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวข้อง จ าเป็น 

นอกจากนัน้ ในการปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของข้อบงัคบัฉบบันี ้คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษา
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จากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 ทัง้นี ้ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยเมื่อครบก าหนด
ออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกได้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีขอบเขต หน้าที่  และความรับผิดชอบ และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
1) ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคดัเลือกกรรมการบริษัท รวมทัง้การสรรหาคดัเลือกบุคคลที่มี

ความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้หรือที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามแตก่รณี  

2) พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทก่อนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

3) ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคดัเลอืกผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้การสรรหาคดัเลือกบคุคลที่มี

ความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหนง่  และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4) พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของประธานกรรมการบริหารและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5) พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

6) ให้ค าแนะน าในการจดัท าและทบทวนแผนการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู  

7) พิจารณาแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจ านวน 1 คน เพื่อท าหน้าที่เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  

8) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

ดงัตอ่ไปนี ้
1) ก าหนดนโยบายในการบริหารความเสีย่ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานการบริหารความเสีย่งของบริษัท 
2) ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ทัง้ที่มาจากภายนอกและ

ภายในบริษัท  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและบริหาร
จดัการความเสี่ยง เช่น ความเสีย่งด้านธุรกิจ  ความเสี่ยงด้านการเงิน  ความเสีย่งด้านกลยทุธ์  ความเสี่ยง ด้าน
ปฏิบตัิการ  คือ กระบวนการในการด าเนินธุรกิจ เช่น วิธีการก่อสร้าง  ปัญหาผู้ รับเหมา  ความผนัผวนด้านราคา
วสัด ุ เป็นต้น 

3) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนัน้จะเกิดขึน้ โดยวิเคราะห์ แต่ละความ
เสีย่งมีโอกาสเกิดขึน้มากน้อยแคไ่หน และเมื่อเกิดขึน้แล้วสง่ผลกระทบรุนแรงเพียงใด 
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4) ก าหนดมาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ที่เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสีย่ง เพื่อป้องกนัและหรือลดความเสีย่ง
ที่อาจจะเกิดขึน้ และก าหนดขอบเขตของความเสีย่งของแตล่ะประเภทให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได้ 

5) ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการประเมินความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
1) บริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

และตามขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ หนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท 
2) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  
3) พิจารณากลัน่กรองโครงการลงทนุตา่งๆ ของบริษัทเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
4) พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้ที่ดินและ/หรือทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยและให้มีอ านาจในการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อส านกังานที่ดินที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การอนุมัติเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อการพฒันา
โครงการท่ีสบืเนื่องจากการซือ้ที่ดินและ/หรือทรัพย์สนิใดๆ ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด  
ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของบริษัทย่อยจะต้องเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยตัง้แต่ร้อยละ 90 และ
รายการดงักล่าวต้องไม่ใช่รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัรายการดงักลา่ว 

5) พิจารณาและอนมุตัิการขายที่ดินและ/หรือทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในราคาไมต่ ่ากวา่ราคาตลาด 
ณ วนัที่คณะกรรมการบริหารมีมติอนมุตัิการขาย ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
รวมทัง้ให้มีอ านาจในการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตอ่ส านกังานท่ีดินที่เก่ียวข้อง  

6) พิจารณาและอนมุตัิการท าธุรกรรมที่อยูน่อกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาท 
7) พิจารณาและอนุมัติการกู้ เงินหรือขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน  รวมตลอดถึงการช าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อ

ธุรกรรมปกติของบริษัทตามขอบเขตอ านาจและวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 
8) พิจารณาอนมุตัิการเปิด/ปิดบญัชีธนาคาร และการใช้บริการต่างๆของธนาคารที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การก าหนด            

ผู้มีอ านาจสัง่จ่ายส าหรับบญัชีธนาคารของบริษัท 
9) พิจารณาและอนมุตัิการท ารายการทางด้านนิติกรรมและเอกสารในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเก่ียวกบัการขอ

อนุญาตแก้ไขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินโครงการ การขอออกโฉนดที่ดิน การขอแบ่งแยกและ              
การรวมกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการขอรังวัดท่ีดิน เช่น รังวดัสอบเขต รังวดัแบ่งแยกในนามเดิม รังวดัแบ่งแยก                 
กรรมสทิธ์ิรวม รังวดัรวมโฉนด รังวดัแบง่จดัสรร รังวดัแบง่หกัสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 

10) จดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายธุรกิจ รวมทัง้กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท  
11) พิจารณาและอนมุตัิแผนการตลาด แผนการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  
12) ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในด้านการจัดการบริหารทรัพย์สินและการบริหารการเงิน  เพื่อให้

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  
13) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
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ทัง้นี  ้การมอบหมายอ านาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะไม่มีลักษณะเป็นการ                        
มอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตน
หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้า
ปกติทัว่ไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตัิไว้  โดยคณะกรรมการ
บริหารจะต้องน าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว
ตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารระดบัสงู   

คณะผู้บริหารระดบัสงู มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี ้

1) ก าหนดวตัถปุระสงค์ นโยบาย และกลยทุธ์องค์กร 

2) ตดัสนิใจแผนการด าเนินงาน  และก าหนดทิศทางโดยรวมขององค์กร 

3) อ านาจจดัการ  และบริหารงาน เพื่อให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ 

4) พิจารณากลัน่กรองเร่ืองที่จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

(6) คณะกรรมการได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการ
ประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุในแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท 

(7) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการมีก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากดั และไมม่ีข้อจ ากดัจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนั 

(8) การประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย มีรายละเอียด ดงันี ้
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการได้ก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทส าหรับรอบการประชุมปกติไว้ลว่งหน้า และแจ้งให้
กรรมการแตล่ะทา่นทราบ ทัง้นี ้เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาเตรียมความพร้อมและจดัสรรตารางเวลาของตนเพื่อให้สามารถ
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ ซึง่โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะประชมุเดือนละครัง้และอยา่งน้อยเป็นประจ า
ทกุไตรมาสและการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้  ให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนั
ประชุม  เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนด
วนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ ทัง้นี ้กรรมการตัง้แตส่องคนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการ
ได้ ในกรณีที่มีกรรมการตัง้แตส่องคนขึน้ไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสบิสี่วนันบัแต่วนัท่ีได้รับ
การร้องขอ    
 ส าหรับการก าหนดวาระการประชุม  ได้มีการก าหนดวาระไว้ลว่งหน้าอย่างชดัเจน  และมีวาระพิจารณาติดตามผล
การด าเนินงานเป็นประจ า โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกนัพิจารณาก าหนดวาระการประชุม   
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการตัง้แตส่องคนขึน้ไปมีสทิธิร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการและเสนอเร่ือง
เข้าสูว่าระการประชมุได้ สว่นขัน้ตอนการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายได้ดงันี  ้
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การด าเนินการก่อนการประชุม: กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทโดยระบุถึงเหตุผลและความจ าเป็นของเร่ืองที่เสนอ ประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาวาระการ
ประชุมในแต่ละวาระก่อนที่จะจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ หนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมตาม
วาระต่างๆ จะถูกส่งไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทัง้นี ้เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาใน
การศึกษาข้อมูลที่เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม อนัจะส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึน้  ในกรณีที่กรรมการท่านใดต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ
การประชมุคณะกรรมการบริษัท ก็สามารถประสานไปยงัเลขานกุารบริษัทเพื่อด าเนินการให้ได้  

การด าเนินการระหวา่งการประชมุ: ในระหวา่งการประชมุคณะกรรมการบริษัท  ประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการประชมุ โดยเรียงตามวาระการประชมุ ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุ และได้จดัสรรเวลา
อยา่งเพียงพอส าหรับอภิปรายแตล่ะวาระ  ซึง่ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม   จะมีผู้บริหารที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชีแ้จงข้อมลูต่อคณะกรรมการ  ทัง้นี ้ ได้มีการจดบนัทึกรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์
อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ เก่ียวข้อง
ตรวจสอบได้ 

การด าเนินการภายหลงัการประชุม: บริษัทได้ให้ความส าคญัในการจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในการจดบนัทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท                    
โดยได้มีการบนัทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส าคญัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม เช่น วนั เวลาและสถานที่จัด
ประชุม เวลาเร่ิม/เลิกประชุม รายนามกรรมการทัง้ที่เข้าร่วมประชุมและขาดประชุม สาระส าคญัรวมทัง้ประเด็นซกัถาม
และข้อปรึกษาหารือในแตล่ะวาระการประชมุ มติของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชมุ เป็นต้น รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเอกสารประกอบการประชุม  จะถูกจัดเก็บโดยเลขานุการบริษัท ทัง้นี  ้เพื่อให้
คณะกรรมการ และผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้  

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามหน้าที่ได้  
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมี แตไ่มส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุม ให้ถือ
เสยีงข้างมาก ทัง้นี ้กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไมม่ีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทกุไตรมาส และการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจ าเป็น โดยจะมีการจดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ  ลว่งหน้าก่อนวนั
ประชมุ นอกจากนีย้งัมีการบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้ 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ  2 ครัง้ และการ

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยจะมีการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมตาม
วาระตา่งๆ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ นอกจากนี ้ยงัมีการบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้  
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การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ  2 ครัง้ และการประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ  
ลว่งหน้าก่อนวนัประชุม นอกจากนี ้ยงัมีการบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้  

การประชมุคณะผู้บริหารระดบัสงู 
บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารระดบัสงูและการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยจะมีการ

จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ นอกจากนี ้ยงัมีการ
บนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้  

 
 
คณะกรรมการบริษัทควรก ากบัดแูลให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ได้

คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 
แนวปฏิบัติ 3.3 
(1) คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ซึง่ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และองค์คณะสว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระ 
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้มีการพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลเพื่อให้ได้กรรมการ

ที่มีคณุสมบตัิที่จะท าให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความช านาญที่เหมาะสม รวมทัง้มกีารพิจารณาประวตัิของ
บคุคลดงักลา่ว และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท ก่อนทีจ่ะน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้ปฎิบตังิาน ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน   
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการอสิระ 
1) เป็นบคุคลที่ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท และต้อง

ได้รับแตง่ตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท 
2) คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แตต้่องไมน้่อย

กวา่ 3 คน  
3) เป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท  
4) เป็นบคุคลภายใต้นิยาม “กรรมการอิสระ” คือ บุคคลที่ไม่มีสว่นเก่ียวข้องใดๆ ทัง้สิน้กบัการบริหารงานบริษัท และ/

หรือการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นบคุคลที่มีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้
ญาติสนิทของบคุคลเหลา่นัน้และสามารถแสดงความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระ 
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาจากรายช่ือบคุคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิที่ได้รับการ

ยอมรับโดยทัว่ไปในวงการธุรกิจและวิชาการที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา เพื่อท าการแต่งตัง้ หรือเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท แต่งตัง้ตามแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ที่ได้รับการสรรหา

หลักปฏิบัติ 3.3   
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จะต้องมีคณุสมบตัิตามคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ( ตลท.) ก าหนด 

2) ผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้คดัเลอืก โดยใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงมติในท่ีประชมุ 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระทกุท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพใดๆ อย่างมีนยัส าคญั กับ

บริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  นอกจากนี ้กรรมการอิสระของบริษัท
ไมไ่ด้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั 
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะคดัเลอืกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม ่ ซึง่รวมถงึ

กรณีต าแหนง่วา่งลงหรือครบวาระการด ารงต าแหนง่ การสรรหาประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ เพื่อน าเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อท าการแตง่ตัง้หรือเสนอให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทแตง่ตัง้ตามแตก่รณี ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทมจี านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการต้องมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้คณะกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ ดงันี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2) การเลือกตัง้กรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดที่จะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้ตามแตท่ี่ประชมุจะเห็นสมควร โดยในการออกเสยีงลงคะแนนไมว่า่จะ
เป็นการเลือกตัง้เป็นรายบุคคลหรือหลายคนดงักล่าว บคุคลแต่ละคนที่ผู้ ถือหุ้นออกเสียงเลือกตัง้จะได้รับคะแนน
เสียงจากผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นนัน้มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่           
ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี
หรือจะพึงได้รับเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัจ านวนหนึง่ในสาม 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกที่จดทะเบียน ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งอย่างต่อเนื่องนานที่สุด
นัน้ เป็นผู้ ออกจากต าแหน่งก่อน   ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ ออกจาก
ต าแหนง่ กรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ โดยให้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง
รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเทา่ที่จ าเป็นจนกว่ากรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหมจ่ะ
เข้ารับหน้าที่ 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อ 
คณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ รวมทัง้ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนเสนอช่ือกรรมการรายเดิม ซึง่จะพิจารณาถึงผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการรายดงักลา่วประกอบด้วย 

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                         
จะเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษารายนัน้ๆ ไว้ในรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
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ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตรา

คา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจงูใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาว 
แนวปฏิบัติ 3.4 
(1) คณะกรรมการได้จัดตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ความ

รับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึง่ไม่ใช่ประธาน
กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ               
ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทัง้หมด เพื่อท าหน้าที่พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการ
ก าหนดการสรรหาและคา่ตอบแทน 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนมุตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ที่จะได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนในแต่ละปี โดยจะ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน ก่อนที่จะน า เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของกรรมการจะอยูใ่นรูปเบีย้ประชุมและเงินบ าเหน็จประจ าปี  สว่นค่าตอบแทนของผู้บริหารของ
บริษัทอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนสัขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษัท  และผลงานของผู้บริหารแตล่ะทา่น ซึง่บริษัท
ได้แสดงจ านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูได้รับไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปีทกุปี 

 
 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้กรรมการทกุคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

แนวปฏิบัติ 3.5 
(1) คณะกรรมการควรดแูลให้มัน่ใจวา่ มีกลไกสนบัสนนุให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
(2) ในการพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่กรรมการ

บริษัทยงัคงจดัสรรเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบาย 
ให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ในการด าเนินธุรกิจในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทท่ีได้รับมอบหมาย 
ซึ่งไม่มีผลกระทบหากกรรมการท่านนัน้จะได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทจึงไม่มี
ข้อก าหนดเก่ียวกบัจ านวนบริษัทในการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ 

(3) กรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนีก้รณีที่
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการท่ีบริษัทอื่น ผู้บริหารระดบัสงูมีหน้าที่เปิดเผยให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ   

หลักปฏิบัติ 3.4   

หลักปฏิบัติ 3.5   
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(4) ในกรณีที่กรรมการด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นท่ีมีความ
ขดัแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมลูของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการจะดแูลเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทได้มี
การป้องกนัอยา่งเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม 

(5) กรรมการแตล่ะทา่นควรเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมดที่ได้จดั
ให้มีขึน้ในรอบปี  

 
 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของ บริษัทยอ่ยและ

กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยัส าคัญ ในระดบัที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บริษัทไปลงทนุมีความเข้าใจถกูต้องตรงกนัด้วย 
แนวปฏิบัติ 3.6 
(1) กลไกในการก ากบัดแูลของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายในการสง่ตวัแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการบริษัทที่เข้าลงทนุทัง้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสดัสว่น

การถือหุ้น โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ด าเนินการเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิซึง่บคุคล

ที่ได้รับการแต่งตัง้นัน้มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ บริหารงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด                             

ก ากับดูแลให้บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับบริษัทจดทะเบียน อาทิ การเข้าท ารายการ                                

ที่เก่ียวโยงกนั การได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ เป็นต้น รวมถึงการจดัเตียมข้อมลูเพื่อจดัท างบการเงินรวมของบริษัท 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาเร่ืองที่ส าคญัต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัทซึง่บคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้นัน้จะมีการรายงานผล

การด าเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงสถานการณ์ของบริษัทนัน้ ๆ 

อยา่งตอ่เนื่องและทนัตอ่การตดัสนิใจ 

(2) จดัให้มีระบบการควบคมุภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท ารายการต่าง ๆ เป็นไปถกูต้อง

ตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการกบับคุคล

ที่เก่ียวโยงกนั  

 
 
คณะกรรมการควรจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ยและ

กรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินควรถกูน าไปใช้ส าหรับการพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปด้วย 
แนวปฏิบัติ 3.7 
(1) ในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้ บริหารสูงสุด  คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละปี  การประเมินผลงานจะมีสว่นช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในปีที่ผ่านมา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ และ
น าข้อเสนอแนะมาพัฒนาการด าเนินงานต่อไป    รวมถึงการน าไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทด้วย  

หลักปฏิบัติ 3.6   

หลักปฏิบัติ 3.7   
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(2) คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานควรประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล โดยอย่าง
น้อย ต้องเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้  
(cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ รวมทัง้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน รายงาน
ประจ าปี 

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการจดัให้มีทีป่รึกษาภายนอกมาชว่ยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการก็จะท าการเปิดเผยการด าเนินการดงกลา่วไว้ในรายงานประจ าปี  

 
 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าที่

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุ ให้กรรมการทกุคนได้รับการ
เสริมสร้างทกัษะและความรู้ ส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
แนวปฏิบัติ 3.8 
(1) คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลจนมัน่ใจวา่ บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหมม่ีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิ

หน้าที่ ซึง่รวมถงึความเข้าใจในวตัถปุระสงค์เป้าหมายหลกั วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยมองค์กร  ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ
และแนวทางการด าเนินธุรกิจของกิจการ โดยจดัให้มี 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation) 
ส าหรับกรรมการท่ีเข้ารับต าแหนง่ใหม ่ ทางบริษัทได้จดัให้มกีารปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหมไ่ด้รับทราบนโยบายธุรกิจ
ของบริษัท  รวมทัง้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง อาทิ โครงสร้างทนุ  ผู้ ถือหุ้น  ผลการด าเนินการ  รวมทัง้กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
พร้อมทัง้สง่มอบคูม่ือส าหรับกรรมการ  ซึง่เป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรับการเป็นกรรมการของบริษัท ให้กบักรรมการ 
ทัง้นี ้คูม่ือกรรมการอยา่งน้อยประกอบด้วย 

คู่มือกรรมการ : 
1. พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
2. พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
3. หนงัสอืรับรองบริษัท 
4. วตัถปุระสงค์ของบริษัท 
5. ข้อบงัคบับริษัท 
6. คูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
7. คูม่ือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต. 
ข้อมูลส าหรับกรรมการ : 
1.    ข้อแนะน าการให้สารสนเทศส าหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน 
2.    หนงัสอืรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบยีน 
3.    หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 และปรับปรุงใหมปี่ 2561 
4.    Company Profile ของบริษัท 
5.    รายงานประจ าปีลา่สดุ  
 

หลักปฏิบัต ิ3.8   
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(2) คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้กรรมการได้รับการอบรมและพฒันาความรู้และทกัษะที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยที่บริษัท
มีนโยบายสง่เสริมความรู้ความเข้าใจด้านหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแก่กรรมการบริษัท   โดยสง่เสริมและสนบัสนนุให้
กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association : IOD) อาทิ เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่นหลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) และเข้ารับการอบรมกบัสถาบนัอื่นๆ ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้อง ทัง้นีเ้พื่อให้กรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจมาก
ยิ่งขึน้ในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมทัง้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และสามารถน า
ความรู้ตา่งๆ  ที่ได้จากการอบรมมาพฒันาการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 
นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัทเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที่
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพนูทกัษะความรู้ รวมทัง้ก าหนดให้ผู้บริหารของบริษัทท าหน้าที่เป็นวิทยากร
ในการอธิบายถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทตอ่กรรมการท่ีเข้ามาใหม ่รวมทัง้ตอบประเด็นซกัถามที่เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้เพื่อให้กรรมการท่ีเข้ามาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และสามารถประยกุต์ความรู้ความสามารถของตนท่ีมีอยูเ่พื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

(3) คณะกรรมการมีความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสีย่ง และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัการ
ประกอบธุรกิจ รวมทัง้ได้รับทราบข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 

(4) คณะกรรมการบริษัทได้มกีารเปิดเผยข้อมลูการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่องของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน
รายงานประจ าปี   

 
 
คณะกรรมการควรดแูลให้มัน่ใจว่าด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมลูที่

จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อ  การสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ  
แนวปฏิบัติ 3.9 
(1) คณะกรรมการบริษัทเลง็เห็นความส าคญัของบทบาทและหน้าที่ของเลขานกุารบริษัท จึงได้มอบหมายให้พนกังานประจ า

ของบริษัทที่เหมาะสม ท าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทของบริษัท  เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทด าเนินไปอย่างมี
ประสทิธิภาพสงูสดุตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั  ดงันี ้
(ก) ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตัิ 
(ข) ดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการ 
(ค) ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการอยา่งมีประสทิธิภาพ 
(ง) จดัท าและจดัเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

  - ทะเบียนกรรมการ 
  - หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
  - หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(จ) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
(ฉ) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

หลักปฏิบัติ 3.9   
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(2) เลขานกุารบริษัทผ่านการอบรมหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
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คณะกรรมการควรด าเนินการให้มัน่ใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงูให้มี
ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคณุลกัษณะที่จ าเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย 
แนวปฏิบัติ 4.1 
(1) คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพือ่ด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

(2) เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง คณะกรรมการบริษัทจงึก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะ

ปฏิบตัิงาน รายงานถงึแผนการปฏิบตัิและสบืทอดงานของตนเองและผู้บริหารระดบัสงูอยา่งตอ่เนื่อง ภายใต้ค าแนะน า

ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยแผนดงักลา่วระบถุงึการมอบหมายงานให้แก่บคุคลที่ก าหนดไว้

เป็นผู้สบืทอดงานในกรณีที่ตนไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้เพื่อทดแทนกรณีที่ผู้บริหารทา่นนัน้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีใ่น

ต าแหนง่ได้ 

(3) คณะกรรมการสนบัสนนุสง่เสริมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงู ได้รับการอบรมและพฒันา เพื่อ

เพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน 

(4) เนื่องจากกรรมการบริษัทยงัคงจดัสรรเวลาให้กบับริษัทได้อยา่งเต็มที่ในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบริษัท ไมว่า่จะเป็นการ
ก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ในการด าเนินธุรกิจในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทที่
ได้รับมอบหมายซึ่งไม่มีผลกระทบ หากกรรมการท่านนัน้จะได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บริษัทจึงไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบัจ านวนบริษัทในการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ  

 
 

 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีการก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 4.2 
(1) คณะกรรมการจะพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเคร่ืองจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และ

บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึง่รวมถึง  

1) การพิจารณาความเหมาะสมของสดัสว่นคา่ตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้ เชน่ โบนสั และผล

การด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan ( ESOP) 

หลักปฏิบัติที่ 4  
สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร (Ensure Effective CEO and People Management) 

หลักปฏิบัติ 4.1   

หลักปฏิบัติ 4.2   



นโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีดี่ 
     

   
บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                  หน้า 31  
 

2) การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายคา่ตอบแทน ควรค านงึถึงปัจจยั เช่น ระดบัคา่ตอบแทนสงูกวา่หรือเทา่กบัระดบั

อตุสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกิจการ 

3) การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินผล และการสือ่สารให้เป็นท่ีรับทราบ 

(2) คณะกรรมการท่ีไมร่วมกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีบทบาทเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

ระดบัสงู 

(3) คณะกรรมการเห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนมุตัิ โครงสร้างคา่ตอบแทนของผู้บริหาร

ระดบัสงู และติดตามให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดบัสงู ให้สอดคล้องกบัหลกัการประเมินดงักลา่ว 

(4) คณะกรรมการก ากบัดแูลให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรับทัง้องค์กร 

 
 

คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ ถือหุ้ นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร และการ
ด าเนินงานของกิจการ 
แนวปฏิบัติ 4.3 
(1) คณะกรรมการมีความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้น ซึง่ปัจจบุนัไมม่ีข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่มี

ผลตอ่อ านาจในการควบคมุ การบริหารจดัการบริษัท  
(2)  หากมีข้อตกลงระหวา่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการบริษัทจะดแูลไมใ่ห้ข้อตกลงตามข้อ (1) ข้างต้น เป็นอปุสรรคตอ่

การปฎิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น การมีบคุคลท่ีเหมาะสมมาสบืทอดต าแหนง่  
(3) หากข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผลตอ่การควบคมุบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมลู

ดงักลา่ว ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปีของบริษัท 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบคุลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่
เหมาะสม 
แนวปฏิบัติ 4.4 
(1) คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มกีารบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีสอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กร พนกังานในทกุ

ระดบัมีความรู้ ความสามารถแรงจงูใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม เพื่อรักษาบคุลากรที่มี
ความสามารถขององค์กรไว้ โดยบริษัทมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ ศกัยภาพของ
พนกังาน การอบรมดงักลา่วจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพให้กบัพนกังาน และท าการเปิดเผยตวัเลขจ านวนชัว่โมงเฉลีย่ของ
การฝึกอบรมของพนกังานตอ่ปี 

(2) คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มกีารจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดแูลให้พนกังาน มีการออมอยา่งเพยีงพอ
ส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในการ บริหารจดัการเงิน การเลอืกนโยบาย
การลงทนุท่ีสอดคล้องกบัชว่งอาย ุระดบัความเสีย่ง  
 

หลักปฏิบัติ 4.3   

หลักปฏิบัติ 4.4   
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ในปี 2559  บริษัทได้มีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานเพื่อเป็นสวสัดิการ และเป็นทางเลอืกเพิ่มเติมซึง่เป็น
ผลประโยชน์เพิ่มเตมิให้แก่พนกังานของบริษัท โดยพนกังานเกา่ของบริษัทสามารถเลอืกทีจ่ะเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ
หรือไมก็่ได้ หรือจะยงัคงจะรับเงินบ าเหน็จเมื่อลาออกหรือเกษียณจากงานตามที่บริษัทได้ก าหนดเป็นสวสัดิการให้ไว้แก่
พนกังานในอดีต 
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คณะกรรมการควรให้ความส าคญัและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมลูคา่แก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการสร้าง 
คณุประโยชน์ตอ่ลกูค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
แนวปฏิบัติ 5.1 
(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักบัการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีสง่เสริมให้เกิดนวตักรรมและดแูลให้ฝ่ายจดัการน าไป

เป็นสว่นหนึง่ในการทบทวนกลยทุธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน และการตดิตามผลการด าเนินงาน 
(2) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสร้างนวตักรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจยัแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอ ซึ่งอาจครอบคลมุการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบและพฒันาสินค้า
และบริการ การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการท างาน รวมทัง้การร่วมมือกบัคูค้่า 

 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ (strategies) ของกิจการ 
แนวปฏิบัติ 5.2 
(1) การค านงึถงึบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี: บริษัทได้ให้ความส าคญัในสทิธิและการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัตอ่ผู้มีสว่นได้

เสยีตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท ไมว่า่จะเป็นพนกังานหรือผู้บริหารของบริษัท  ลกูค้า  คูค้่า   เจ้าหนี ้  
ภาครัฐและหนว่ยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เนื่องจากกลุม่บคุคลเหลา่นีจ้ะเป็นแรงสนบัสนนุให้บริษัทสามารถแข่งขนัและ
สร้างก าไรจนประสบความส าเร็จในระยะยาวได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้
เสยี และปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีตามสทิธิ เง่ือนไข ข้อกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีได้รับการดแูล
และปฏิบตัิด้วยดี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ผู้ถอืหุ้น: 
บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มคา่และสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยค านงึถึงการเติบโต
ของมลูคา่บริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและตอ่เนื่อง รวมทัง้การด าเนินการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสและ
เช่ือถือได้ 
พนักงาน: 
บริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของพนกังานในฐานะผู้สนบัสนนุให้แผนงานตา่งๆ  ของบริษัท สามารถบรรลเุป้าหมายทาง
ธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้ บริษัทจึงปฏิบตัิตอ่พนกังานของบริษัทด้วยความเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั ดงัตอ่ไปนี  ้

1. บริษัทมีการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบั คา่ตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน บริษัทมีการจา่ย
ผลตอบแทนให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสมและสอดคล้องกบัการจา่ยผลตอบแทนของอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  

หลักปฏิบัติที่ 5   
ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible 
Business) 

หลักปฏิบัติ 5.1   

หลักปฏิบัติ 5.2   
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ตลอดจนจดัให้มีสวสัดิการตา่งๆ เช่น การจดัการดแูลตรวจสขุภาพประจ าปี การจดักิจกรรม การจดัการแขง่ขนักีฬา
พนกังาน  การจดัทอ่งเที่ยวนอกสถานท่ี  การจดังานเลีย้งสงัสรรค์ประจ าปี เป็นต้น  รวมถึงยงัให้ความส าคญักบัการ
พฒันาบคุลากรในระยะยาวเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

ในปี 2559  บริษัทได้มีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานเพื่อเป็นสวสัดกิาร และเป็นทางเลอืกเพิ่มเตมิ 
ซึง่เป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่พนกังานของบริษัท โดยพนกังานเกา่ของบริษัทสามารถเลอืกที่จะเข้ากองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพหรือไมก็่ได้ หรือจะยงัคงจะรับเงินบ าเหน็จเมื่อลาออกหรือเกษียณจากงานตามที่บริษัทได้ก าหนดเป็น
สวสัดิการให้ไว้แก่พนกังานในอดตี 

2. บริษัทให้ความส าคญักบัการคุ้มครองศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ สทิธิและเสรีภาพของบคุคล โดยได้มีการดแูลการ
ด าเนินงานของบริษัทไมใ่ห้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน ปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลและความเป็น
สว่นตวัของพนกังาน รวมทัง้ปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนด้วยความเทา่เทียมกนั เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถร้องทกุข์
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

3. บริษัทมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบั ความปลอดภยั และสขุอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมถึงเปิดเผย
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน   โดยมีนโยบายอุบัติเหตุ
หนว่ยงานตา่งๆ ต้องเป็นศนูย์  ถือเป็นเป้าหมายอยา่งหนึง่ขององค์กร 

4.   บริษัทมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ ศกัยภาพของพนกังาน การอบรมดงักลา่ว  จะ
เป็นการเพิ่มศกัยภาพให้กบัพนกังานและท าการเปิดเผยตวัเลขจ านวนชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมของพนกังานต่อ
ปี  

ผู้บริหาร: 
บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทส าคญัในการก าหนดกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิงานตา่งๆ 
รวมทัง้ควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่ก าหนดไว้โดย
คณะกรรมการบริษัท  บริษัทจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็น
แรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตัง้ใจและทุ่มเทให้กบัการบริหารงานบริษัท  จนสามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจที่ก าหนด   
ไว้ได้ 
หุ้นส่วนทางธุรกิจ: 
บริษัทตระหนกัเป็นอยา่งดีถงึความส าคญัของหุ้นสว่นทางธุรกิจของบริษัท ในการท่ีชว่ยสนบัสนนุและผลกัดนัให้การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเจริญเติบโตและบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้ บริษัทจึงปฏิบตัิตอ่หุ้นสว่นทาง
ธุรกิจของบริษัท  โดยค านงึถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทัง้สองฝ่ายและปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลง
ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 
ลูกค้า: 
บริษัทเน้นท่ีจะให้บริการตามค ามัน่สญัญาตอ่ลกูค้า โดยให้ความส าคญัแก่ลกูค้าเป็นอนัดบัแรกโดยสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี
กบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่องและสม า่เสมอ โดยได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบัลกูค้าไว้หวัข้อ “จริยธรรมทาง
ธุรกิจ – ตอ่ลกูค้า” 
คู่ ค้า: 
บริษัทตระหนกัเป็นอยา่งดีถงึความส าคญัของคูค้่าของบริษัทในการช่วยสนบัสนนุและผลกัดนัให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกราบร่ืน บริษัทจึงปฏิบตัติอ่คูค้่าของบริษัทด้วยความเป็นธรรม ตามเง่ือนไขทางการค้าที่ตก
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ลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด และได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิทีด่ีเก่ียวกบัคูค้่าและเจ้าหนี ้ ไว้ในหวัข้อ “จริยธรรมทาง
ธุรกิจ – ตอ่คูค้่าและเจ้าหนี”้ 
คู่แข่ง: 
บริษัทด าเนินธุรกิจโดยยดึถือกรอบการแขง่ขนัทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพการแขง่ขนัทาง
การค้าด้วยการพฒันาศกัยภาพและคณุภาพของการให้บริการและไมม่ีนโยบายทีจ่ะท าลายคูแ่ขง่ด้วยการพดูพาดพงึ
กลา่วร้ายหรือด าเนินการใดๆ ในทางที่ไมส่จุริตทีเ่ป็นการท าลายคูแ่ขง่ของบริษัท  โดยได้ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกบัคูแ่ขง่ไว้ แนวทางปฏิบตัิที่ดีระบใุนหวัข้อ “จริยธรรมทางธรุกิจ – ตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า” 
สิ่งแวดล้อม: 
บริษัทได้ให้ความส าคญัด้านสิง่แวดล้อมอื่นๆ ด้วย อาทิ  การให้ความร่วมมือในการชว่ยประหยดัพลงังานไฟฟ้า การ
สง่เสริมการใช้น า้อยา่งประหยดั และการสง่เสริมการงดสบูบหุร่ีในสถานประกอบการ  เป็นต้น 
ชุมชน/สังคม:: 
บริษัทค านงึถึงการสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคมเพื่อสร้างคณุภาพชีวิตทีด่ีแก่คนในสงัคมและชมุชน รวมถงึสง่เสริมและ
ปลกูฝังจิตส านกึความรับผิดชอบตอ่สงัคมในหมูพ่นกังานทกุระดบั 
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:: 
บริษัทตระหนกัเป็นอยา่งดีถงึบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหนว่ยงานภาครัฐและหนว่ยงานก ากบัดแูลทีม่ีตอ่
การด าเนินงานของบริษัท บริษัทจึงมคีวามตัง้ใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั รวมทัง้
กฎหมายตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อเป็นการแบง่เบาภาระของหนว่ยงานเหลา่นัน้ นอกจากนี ้ 
บริษัทยงัมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้
กฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม
คูม่ือการปฏิบตัิงานและเป็นไปตามมาตรฐานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องและรายงานผลการสอบทานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ าทกุปี 

บริษัทจึงได้มีนโยบายที่จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันข้างต้น เนื่องจากแรงสนับสนุนจาก         
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และสร้างก าไรให้กับบริษัท ถือเป็นการสร้าง
ความส าเร็จให้กับบริษัทในระยะยาว บริษัทได้ตระหนกัถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มที่มีส่วนได้เสียโดยปฏิบตัิตามข้อก าหนด
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสญัญาและข้อตกลงต่างๆ ท่ีท าขึน้ระหว่างกัน  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสว่นร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ด าเนินการใดๆ อนัจะเป็นการริดรอนสิทธิ หรือ
สง่ผลกระทบในด้านลบกบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (Corporate Social Responsibility – CSR) 
การด าเนินธุรกิจของ บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) ยงัคงยึดตามวฒันธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจ
อยา่งยัง่ยืนควบคูไ่ปกบัการรักษาสิง่แวดล้อมและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในทกุมิต ิบริษัทจึงตระหนกัและ
ให้ความส าคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งบริษัทเช่ือมั่นว่าความส าเร็จของการ
ประกอบธุรกิจไม่เพียงขึน้กบัผลประกอบการเท่านัน้ แต่ยงัมีหน้าที่เป็นผู้พฒันาคณุประโยชน์ต่อคนในชุมชนและสงัคม                    
ทัง้นี ้บริษัทยงัด าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อสงัคมแบบต่อเนื่องอย่างยัง่ยืนในระยะยาวตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยปลกู
จิตส านึกในการห่วงใยในสิ่งแวดล้อม และการตอบแทนสงัคม อาทิ โครงการปลกูป่าชายเลน ตอบแทนคุณแผ่นดิน                  
เป็นต้น 
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นอกจากนี ้บริษัทยงัสง่เสริมให้พนกังานมีความส านึกในหน้าที่ มีจริยธรรมและคณุธรรม ต่อบริษัทและผู้ที่มีสว่นได้สว่น
เสยีทกุฝ่าย บริษัทจึงได้ก าหนดเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมมาใช้
เป็นสว่นหนึ่งในการบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ อนัน าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน ร่วมทัง้การด าเนินธุรกิจที่มี
ความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ส าคญั อย่างถูกต้องตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบได้ ปฏิบตัิตาม
นโยบายการก ากบักิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ ร่วมทัง้ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชุมชนและ
สงัคม คู่ค้า สื่อมวลชน ลกูค้า ประชาชนทัว่ไป คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ้หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่าย มี
การจดัล าดบัความส าคญัอยา่งเหมาะสมเพื่อให้ทกุๆ ฝ่ายได้รับความพงึพอใจร่วมกนัสงูสดุ บริษัท ผู้มีสว่นได้ เสยีทกุฝ่าย 
เพื่อสามารถประสบความส าเร็จร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี  ้
แนวทางปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 (1)  การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปด้วยความราบร่ืน อนัน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์/กลยุทธ์ของบริษัท  
บริษัทจึงมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยที่บริษัทจะปฎิบตัิ
ตอ่คูค้่าด้วยความเป็นธรรม ตามเง่ือนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามจารีตประเพณีของ
การด าเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทัง้ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชุมชนและสงัคม คู่ค้า สื่อมวลชน ลกูค้า 
ประชาชนทั่วไป คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ้หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรม และ
บริษัท จะไมด่ าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

(2)  การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
บริษัทมีอดุมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม ภายใต้การบริหารจดัการท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยที่การด าเนินการธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น                    
ซึง่บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ไว้อยา่งชดัเจน 
ทัง้นี ้บริษัทได้ประกาศเร่ือง นโยบายการต่อต้าน การทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยประกาศให้พนกังานทราบโดยทัว่ถึง
กนั และมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.mk.co.th เพื่อการรับรู้โดยทัว่กนั  

(3)  การค านงึถงึบทบาทของผู้มสีว่นได้เสยี 
บริษัทจะดแูลรักษาผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสีย  โดยปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิทางจริยธรรมของบริษัทที่ได้ก าหนด
ไว้  ทัง้ตอ่ลกูค้า คูค้่า พนกังาน และตอ่สงัคมสว่นรวม 
ทัง้นี ้บริษัทได้มีการจัดท าคู่มือหลักปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Ethics) และมีประกาศเร่ือง ข้อปฏิบัติทาง
จริยธรรมของผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ทัง้ตอ่ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ข่งทางการค้า ตอ่พนกังานและตอ่สงัคม
ส่วนรวม ฯลฯ  โดยประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วถึงกัน และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mk.co.th 
ตลอดจนรวบรวมอยูใ่นคูม่ือกรรมการบริษัท ซึง่ได้แจกแก่กรรมการบริษัททกุทา่นแล้วเช่นกนั 

(4)  การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนกังานได้รับประโยชน์ และสวัสดิการอย่างเป็นธรรม  บริษัทได้มีการจ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้อง กับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนจดัให้มีสวสัดิการตา่งๆ เช่น การตรวจสขุภาพประจ าปี การจดัทอ่งเที่ยวประจ าปี ตลอดจนการจดังานเลีย้ง
สงัสรรค์ประจ าปี เป็นต้น  รวมถึงได้ให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรในระยะยาวเพื่อเป็นการสร้าง
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โอกาสในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของพนกังานและเปิดเผยตวัเลขจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อการฝึกอบรมของ
พนกังานตอ่ปี 

 
 
 

คณะกรรมการควรดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล โดย
ค านงึถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัได้อยา่ง
ยัง่ยืน  
แนวปฏิบัติ 5.3 
 คณะกรรมการบริษัทจะท าการตดิตามดแูลฝ่ายจดัการเพื่อให้มกีารจดัการและพฒันาทรัพยากรตา่งๆอยา่งมคีณุคา่
และเต็มประสทิธิภาพ รวมทัง้การค านงึถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain ตามเป้าหมายที่วางไว้
อยา่งยัง่ยืน 
 
 
 

คณะกรรมการควรจดัให้มีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กรที่สอดคล้อง
กบัความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการ
ด าเนินงาน การบริหารความเสีย่ง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ  
แนวปฏิบัติ 5.4 
 คณะกรรมการบริษัทจะจัดการกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับ
สภาพของกิจการ ตอบสนองและรองรับการท างานของบคุคลากร เพื่อท าให้การท างานได้ประสิทธิภาพที่มากขึน้และมีการ
จดัการบริหารความเสีย่ง ซึง่จะช่วยในการเพิ่มโอกาสในการแขง่ขนัทางธุรกิจของกิจการ 
 ทัง้นี ้บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายความมัน่คงปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้พนกังานได้ถือปฏิบตัิ 
รวมทัง้การก าหนดแนวทางการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ( Social Network) ที่ถูกต้องให้แก่พนกังาน โดยขอความร่วมมือไม่ให้
เผยแพร่รูปภาพ ข้อความ ข้อมูลอนัเป็นความลบัของบริษัท ลกูค้า หรือการใส่ร้ายผู้อื่น รวมทัง้การแสดงความคิดเห็นที่จะ
ก่อให้เกิดความแตกแยกในองค์กร เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหายทัง้ตอ่พนกังานและตอ่บริษัท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักปฏิบัติ 5.3   

หลักปฏิบัติ 5.4   
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คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่จะท าให้
บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีปรระสทิธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน ที่เก่ียวข้อง 
แนวปฏิบัติ 6.1 
(1) คณะกรรมการมีความเข้าใจความเสีย่งที่ส าคญัของกิจการ และอนมุตัิความเสีย่งทีย่อมรับได้ 

(2)  คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ 
และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนใน
องค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการได้ให้ความส าคญักบัสญัญาเตือนภยัลว่งหน้าและดแูลให้มีการทบทวน
นโยบายความเสีย่งเป็นประจ า 
การบริหารความเสีย่ง  (Risk Management)  
บริษัทได้ให้ความส าคญักบักระบวนการก าหนดกรอบความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ รับผิดชอบในทกุภารกิจ สามารถบริหาร

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสีย่งสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว                       
จึงด าเนินการก าหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจดัการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดบัที่ยอมรับได้ นอกจากนีย้งั
ต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้ รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรได้  

 บริษัทได้ก าหนดให้มีการสื่อสารเร่ืองการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กร มีการก าหนดมาตรการป้องกันและ
จดัการความเสี่ยง มีการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องและมีการจดัท ารายงานบริหารความ
เสี่ยง โดยในการประเมินความเสี่ยง ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง                      
เพื่อก าหนดมาตรการควบคมุ ป้องกนั และการจดัการความเสีย่งตามมาตรฐานสากล  

นอกจากนีย้ังได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกิจการ เพื่อ
ก าหนดมาตรการควบคมุ ป้องกนัแก้ไขเพิ่มเติม ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดนโยบายในการบริหารความเสีย่งทัง้องค์กรและโครงสร้าง
การบริหารความเสีย่งทัง้องค์กร ดงันี ้

นโยบายในการบริหารความเสีย่งทัง้องค์กร 
1. ผลกัดนัให้ผู้บริหารและพนกังานทกุรายมคีวามตระหนกัตอ่ความเสีย่งในการปฏิบตัิงาน กระตุ้นให้ทกุคนร่วมเป็น

เจ้าของความเสีย่งมีหน้าที่ในการป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้อยา่งเหมาะสม เปิดโอกาสให้ทกุคนมีสว่นร่วมใน
การวางมาตรการบริหารความเสีย่ง พร้อมทัง้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ตา่งๆ อยา่งรอบคอบ ชดัเจน 

2. ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานในฝ่าย และหนว่ยงานตา่ง ๆ ต้องมีความเข้าใจนโยบายเร่ืองการบริหารความเสีย่ง
ขององค์กร โดยจะต้องมีบทบาทและสว่นร่วมในการพฒันาการบริหารความเสีย่งขององค์กร และได้รับการสง่เสริม
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกบัการบริหารความเสีย่ง 

หลักปฏิบัติที่ 6   
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม Strengthen Effective Risk 
Management and Internal Control 

หลักปฏิบัติ 6.1   
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3. จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพในทกุขัน้ตอนของการด าเนินงาน ตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี เพื่อลดความไมแ่นน่อน และเพิ่มความส าเร็จในการบรรลวุตัถปุระสงค์ทางธุรกิจของบริษัท 

4. ด าเนินการและสนบัสนนุการบริหารความเสีย่งให้ประสบความส าเร็จทัว่ทัง้องค์กรโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งมี
ประสทิธิภาพในการประเมิน และก าหนดมาตรการควบคมุและบริหารความเสีย่งอยา่งเหมาะสม 

5. สง่เสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสีย่งเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทกุคนตระหนกัถงึความส าคญัของการ
บริหารความเสีย่งวา่เป็นสิง่ที่มีความส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจขององค์กร 

โครงสร้างการบริหารความเสีย่งทัง้องค์กร 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทัง้องค์กร ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหารและหน่วยงานทัง้หมดในองค์กร โดยมีคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้องค์กร ซึง่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ก ากบัดแูลให้เกิดระบบการบริหารความเสีย่งที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขึน้ในองค์กร ท าให้ผู้ เก่ียวข้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กรและ
สร้างความมัน่ใจวา่มีการด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อจดัการความเสี่ยงนัน้ๆ และมีหนว่ยงานกลางเป็นผู้ประสานงานและสนบัสนนุ
ผู้บริหารและหนว่ยงานตา่งๆ ในการด าเนินกระบวนการบริหารความเสีย่งให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

นโยบายบริหารความเสี่ยง จึงเป็นเร่ืองที่ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องทราบและท าความเข้าใจในรายละเอียด ตลอดจน
ขัน้ตอนในการปฏิบตัิเพื่อจัดการหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานจริง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลกัเกณฑ์    
ที่ตัง้ไว้ โดยการน าผู้บริหารและพนักงานแต่ละสายงานในบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดให้แต่ละแผนกเสนอหวัข้อ
ประเด็นความเสีย่งที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานจริง 

เมื่อได้ประเด็นความเสี่ยงของแต่ละแผนกแล้ว น ามาสรุปประมวลความเสีย่งให้รัดกมุ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเด็น
วา่มีโอกาสเกิดขึน้มากน้อยแค่ไหน และเมื่อเกิดขึน้แล้วสง่ผลกระทบรุนแรงเพียงใด เพราะความเสี่ยงบางประเด็นมีโอกาสเกิดขึน้
น้อย แต่เมื่อเกิดขึน้แล้วส่งผลกระทบอย่างรุนแรง และก าหนดขอบเขตของความเสี่ยงแต่ละประเภทว่าสามารถยอมรับได้แค่ไหน
และจะควบคมุรวมถึงจดัการกบัความเสีย่งแตล่ะประเด็นอยา่งไร 

 

 

คณะกรรมการได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัหิน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและอิสระ 
แนวปฏิบัติ 6.2 
(1) คณะกรรมการได้จดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 3 คน ซึง่ทกุคนต้องเป็นกรรมการ

อิสระ และมีคณุสมบตัิและหน้าทีต่ามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(2) คณะกรรมการได้ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึง่ครอบคลมุเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal audit) ที่

เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดทีรั่บผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

หลักปฏิบัติ 6.2   
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3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี    โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์    ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัท 

6)  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงาน ดงักลา่วต้อง            
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย  ดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    ข้อก าหนดของ   ตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวม ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7)  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตาม
มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานมาตรการควบคมุภายในที่เก่ียวข้อง
รวมถึงรายงานเก่ียวกบัความเพียงพอและประสทิธิภาพของมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

(3) คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคมุภายในที่จะเป็นกลไกส าคญัในการช่วยลดความ
เสีย่งทางธุรกิจ ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สนิ ท าให้รายงานทางการเงินเกิดความนา่เช่ือถือ  อีกทัง้ยงัเป็นการปกป้องคุ้มครอง
เงินลงทนุจากผู้ ถือหุ้นของบริษัท จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ  ในการจดัให้มีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีมีประสทิธิผล  และบริหารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่มีความอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยขึน้ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให้มี
ประสทิธิภาพ โดยก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเร่ืองความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
ไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
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(4) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมลู การได้หารือร่วมกบัผู้สอบบญัชี หรือสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระ
จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้  

(5) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ รับผิดชอบในการ
พฒันา และสอบทานประสทิธิภาพระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายใน พร้อมทัง้รายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี  

(6) คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคมุภายใน และ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

 
 
 

คณะกรรมการควรติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ระหวา่งบริษัท กบัฝ่าย
จดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สนิ ข้อมลู และโอกาสของบริษัท 
และการท าธุรกรรมกบัผู้ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทในลกัษณะที่ไมส่มควร 
แนวปฏิบัติ 6.3 
(1) คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึง่รวมถงึการก าหนดนโยบายและวธีิ

ปฏิบตัิในการรักษาความลบั (confidentiality) การรักษาความนา่เช่ือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมลู 
(availability) รวมทัง้การจดัการข้อมลูที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี ้
คณะกรรมการควรดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้อง อาทิ ที่ปรึกษา
กฎหมาย  ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฎิบตัิตามระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย ดงันี ้
การดแูลการใช้ข้อมลูภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน               
จึงได้ก าหนดนโยบายเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท เพื่อมิให้บคุลากรของบริษัททัง้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน
ของบริษัท น าข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้ อื่นหรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในระหว่างที่หลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  โดยด าเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัท ทราบและถือปฎิบตัิ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท จะต้องรักษาความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท และ
จะต้องไมน่ าความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่
บคุคลอื่นใดไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม  เว้นแตข้่อมลูนัน้บริษัท
ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูล
ภายในที่เป็นสาระส าคญั ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ควรหลีกเลี่ยงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และไมเ่ปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอื่น  
ทัง้นีใ้ห้รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ด้วย  หากกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทในเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้

หลักปฏิบัติ 6.3   
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ข้อมลูภายในกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานผู้นัน้จะถกูพิจารณาตามมาตรการทางวินยั โดยเร่ิมตัง้แตเ่ตือนด้วยวาจา 
เตือนเป็นหนังสือ พักงาน ปลดออกโดยได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย หรือไล่ออกโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชยตาม
กฎหมาย ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความร้ายแรงของความผิดนัน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและหน่วยงานที่รับทราบข้อมลูภายในทราบวา่ กรรมการ ผู้บริหาร
และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่ได้รับทราบข้อมลูภายในจะต้องระงับการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 
โดยเฉพาะ 30 วันก่อนที่บริษัทจะท าการประกาศผลการด าเนินงาน (งบการเงินรายไตรมาสและรายปี)  หรือข้อมลู
ขา่วสารท่ีเป็นสาระส าคญัตอ่ประชาชนทัว่ไปซึง่มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัท  โดยที่บริษัทจะ
ใช้บทลงโทษสงูสดุ  หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายในได้ใช้ข้อมลูภายในหรือมีความ
ประพฤติที่สอ่ไปในทางที่จะท าให้บริษัทได้รับความเสือ่มเสยีและความเสยีหาย  
  นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ขอความร่วมมือพนกังานของบริษัทไมท่ าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 30 วนั ก่อนที่
ข้อมลูงบการเงิน หรือ ข้อมลูอื่นท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์จะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

3. กรรมการและผู้บริหารจะจัดท าและส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของ
กรรมการและผู้ บริหาร รวมทัง้คู่สมรสหรือผู้ ที่อยู่กินฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามแบบที่ก าหนดในข้อบงัคบัว่าด้วยการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าของกรรมการและผู้บริหารภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ส าหรับกรณีที่กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (แบบ 59) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักหรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
ข้อก าหนดแล้ว เลขานุการบริษัทจะท าหน้าที่รวบรวมสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทและน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสตอ่ไป 

(2) คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้ดแูลให้มี
แนวทางและวิธีปฎิบตัิเพื่อให้การท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่
กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผู้มีสว่นได้เสียไมค่วรมีสว่น
ร่วมในการตัดสินใจ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการ
พิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และบนัทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนวทางปฎิบตัิ 
ดงันี ้
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร มีความตัง้ใจที่จะพิจารณาด าเนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเก่ียวกบั
การขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ 
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคญั  

ดงันัน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน   บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ที่เก่ียวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท   นอกจากนี ้
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยงัมีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบ ริษัท ตามข้อก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย
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บริษัทได้ก าหนดให้บคุคลที่มีสว่นได้สว่นเสยีในการเข้าท ารายการใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท    
งดให้ความเห็นและงดออกเสยีงลงมติในรายการดงักลา่ว 

ส าหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการ
มีสว่นได้เสียของตน หรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึง่มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 นอกจากนีก้ารท่ีกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบตัิ
หน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสตัย์สุจริต (fiduciary duties) ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ติดตามดแูลให้การท าหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการดงักลา่ว บริษัทจึงได้ก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารจะต้องจดัท าแบบแจ้งการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามแบบรายงานที่สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทยได้จดัท าขึน้ โดยรายงานในครัง้แรกภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ หรือนบัแต่วนัที่ได้รับการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูให้กรรมการและผู้บริหารจดัท าแบบรายงานการมี
สว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหารและจดัสง่ให้แก่เลขานกุารบริษัทภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่ให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายช่ือ และความสมัพนัธ์ของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั นโยบายการก าหนด
ราคา และมลูค่าของรายการ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท ารายงานดงักลา่ว โดยได้ถือปฏิบตัิตาม
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้
บงัคบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัด เพือ่ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมอยา่งเทา่เทียมกนั  

ส าหรับการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกัน หากธุรกรรม
ดงักลา่วมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไป ในสถานการณ์เดียวกนั ด้วย
อ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ  ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง
ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทสามารถท าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้องได้ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์และความเหมาะสมในการด าเนินกิจการของบริษัท 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์และความเหมาะสมในการด าเนินกิจการของบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่ 6/2560 
เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จึงอนมุตัิให้คณะผู้บริหารระดบัสงูท าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบักรรมการ 
ผู้บริหารหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง หากธุรกรรมดงักลา่วมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูน   จะพึง
กระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้  ส าหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในลกัษณะอื่น  บริษัทจะต้องปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนโดยบริษัทจะต้องมีการน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ หรือน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแล้วแตก่รณี 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยการเข้าท ารายกา รที ่             
เก่ียวโยงกนัของบริษัทนัน้จะค านงึผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาและ
การแข่งขนัทางการค้าโดยทัว่ไป โดยราคาและเง่ือนไขการค้าต่างๆ  เสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอกทัว่ไป (Arms-
Length Basis) รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย



นโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีดี่ 
     

   
บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                  หน้า 44  
 

กรรมการอิสระทัง้หมด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ  และได้ปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดในรายงาน  และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วทกุไตรมาสอย่างเคร่งครัด  
รวมทัง้จะด าเนินการให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ด้วย 

 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ที่ชดัเจนและ
สือ่สารในทกุระดบัขององค์กรและตอ่คนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบตัิได้จริง 
แนวปฏิบัติ 6.4 

คณะกรรมการได้จัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลกูฝังให้
พนกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  โดยในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ทางบริษัทมี                
เจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายเพื่อยึดถือเป็น
แนวทางปฏืบัติ ภายใต้นโยบายหลกัคือ การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ  พร้อมทัง้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน รับทราบและถือปฎิบตัิอยา่งเคร่งครัด ดงันี  ้

นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
1. บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยหลกัการในการต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบ โดยมีข้อห้ามในการให้และรับสนิบนใน

ทกุรูปแบบ ในทกุกิจกรรมที่อยูภ่ายใต้การควบคมุ 
2. การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยจะยึดถือหลกัการโดยจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ไม่ว่า

ด้วยการเรียก รับ และจ่ายสนิบน 
3. ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทจะต้องมีความซื่อสตัย์สจุริตตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ด้วยความสจุริต

ใจ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ โดยค านงึถึงผลประโยชน์โดยสว่นรวมเป็นหลกั 
4. บริษัทห้ามผู้บริหาร และพนกังานไมใ่ห้เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ตอ่ตนเอง 

ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั 
5. ไม่รับหรือให้ของขวญัเป็นเงินสด หรือสิ่งของที่อยู่ในลกัษณะเดียวกนัเว้นแต่ในช่วงเทศกาล หรือประเพณีนิยม

ในมลูคา่ที่สมเหตสุมผล โดยปรึกษาผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั เพื่อขอค าแนะน าตามความเหมาะสม 
6. บริษัทจะไม่น าเงินลงทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ สมัครแข่งขันเป็น

นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดเพื่อการรณรงค์ทางการเมือง หรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
7. การบริจาคเพื่อการกุศล    และการให้เงินสนบัสนนุจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส      และไม่ขดัต่อกฎหมายและ

ศีลธรรมอนัดี 
8. นโยบายของบริษัทคือ การปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 
9. บริษัทจดัให้มีระบบควบคมุภายในที่มีประสทิธิภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อ านาจที่เหมาะสม เพื่อ

ป้องกนัไมใ่ห้ผู้บริหาร และพนกังานทจุริตหรือมีสว่นร่วมเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชั่น 

หลักปฏิบัติ 6.4   
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10. บริษัทจะได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึน้ต่อบริษัทเพื่อก าหนดมาตรการ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ให้เหมาะสมกบัความเสีย่งที่ประเมินได้ 

11. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานมาตรการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องรวมถึงรายงาน
เก่ียวกบัความเพียงพอและประสทิธิภาพของมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

12. หากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไม่ได้ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่จะต้องได้รับ
บทลงโทษทางวินยัแล้วแตก่รณี โดยเป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบคุคลของบริษัท 

13. บริษัทไม่มีนโยบายลดต าแหนง่ ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้ว่าการกระท า
นัน้จะท าให้บริษัทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจซึง่ไมม่ีเหตผุลใดๆ ที่จะกระท าเช่นนัน้ 

14. บริษัทจะพิจารณาการมีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมรณรงค์ภาคเอกชนในการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวมและสามารถปฏิบตัิได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี ้บริษัทจดัให้มีระบบควบคมุภายในที่มีประสทิธิภาพ โดยจดัให้มีผู้ตรวจสอบภายในซึง่เป็นหนว่ยงานอิสระ
จากภายนอก จึงท าให้มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อ านาจที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ผู้บริหาร และพนกังานทจุริตหรือ
มีสว่นร่วมเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

รวมทัง้ บริษัทจะด าเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ น้ต่อบริษัทเพื่อ
ก าหนดมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ให้เหมาะสมกบัความเสีย่งที่ประเมินได้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก ากับดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานมาตรการควบคุมภายในที่เก่ีย วข้องรวมถึงรายงาน
เก่ียวกบัความเพียงพอและประสทิธิภาพของมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ทัง้นี ้ บริษัทจะพิจารณาการมีสว่นร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมรณรงค์ภาคเอกชนในการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมและสามารถปฏิบตัิได้อยา่งเป็นรูปธรรม โดยที่ นโยบายการตอ่ต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่นีจ้ะถกูเผยแพร่ไว้ใน Web Site: www.mk.co.th  เพื่อการรับรู้โดยทัว่กนั 
 
 
 

คณะกรรมการได้ดแูลให้กิจการมกีลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส 
แนวปฏิบัติ 6.5 
(1) คณะกรรมการได้ก ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ บันทึก ติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหา และ

รายงาน ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมี
มากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและแนวทางปฏิบตัิไว้ใน www.mk.co.th 
หรือแบบ 56-1 หรือรายงานประจ าปี 

(2) คณะกรรมการได้ดแูลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในกรณีทีม่ีการชีเ้บาะแสโดยก าหนดให้มีชอ่งทางในการแจ้ง
เบาะแสผา่นช่องทาง จดหมาย โทรศพัท์ โทรสาร และอีเมล์  ไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานกุาร
บริษัท รวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมลู การด าเนินการและรายงานตอ่คณะกรรมการ 

(3) คณะกรรมการได้ดแูลให้มีมาตรการคุ้มครองทีเ่หมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสท่ีแจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสจุริต 

หลักปฏิบัติ 6.5   

http://www.mk.co.th/
http://www.mk.co.th/
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บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน (whistle blower) ถึงการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ หรือการกระท าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรม
ที่อาจสอ่ถึงการทจุริตหรือประพฤติมิชอบของบคุลากรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคมุ
ภายใน ทัง้จากพนกังานและมีผู้สว่นได้เสียอื่น รวมทัง้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการก าหนดแนวทางการ
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อมูล  หากพบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
สามารถสอบถามหรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยงัเลขานกุารบริษัทที่ E-mail : whistleblowing@mk.co.th โดยบริษัทก าหนด
มาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมลูข้อร้องเรียนเป็นความลบั และการจ ากดักลุม่ผู้ รับทราบข้อมลูและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่
เก่ียวข้องเท่านัน้ เพื่อสร้างความมัน่ใจและความรู้สึกปลอดภยัให้แก่ผู้ ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
สามารถเลอืกเปิดเผยตวัหรือไมป่ระสงค์ออกนาม และเมื่อเห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษ
หากเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภยั และผู้แจ้งเบาะแสหรือ               
ผู้ ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทหรือบุคคลผู้ก่อความ
เสยีหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย 
การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ( Whistle blowing ) 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิด กฎหมาย 
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินทีไมถ่กูต้อง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่องตอ่คณะกรรมการบริษัท  โดยผู้มีสว่นได้
เสยีสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางต่าง ๆ ท่ีบริษัทก าหนดไว้ และบริษัทจะด าเนินการพิจารณาตาม
กระบวนการในการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริง โดยจะด าเนินการอยา่งระมดัระวงัและถือปฏิบตัิเป็นความลบั ตลอดจนมี
การให้ความคุ้มครองผู้มีสว่นได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม 
และไมถ่กูกลัน่แกล้งในทกุลกัษณะ 
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือเร่ืองร้องเรียน 
ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือเร่ืองร้องเรียนผา่นช่องทาง ดงันี  ้ 
1. จดหมาย  :            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

                     บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่719  อาคารมัน่คงเคหะการ ถนนบรรทดัทอง 
แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์    :         02-6585577 
โทรสาร     :         02-6585578 
E-mail      :        chairman.auditcom@mk.co.th 

2. จดหมาย  :  เลขานกุารบริษัท  
                      บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 719  อาคารมัน่คงเคหะการ ถนนบรรทดัทอง  
          แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์    :         02-216-6600 ตอ่ 291,485 
โทรสาร    :         02-216-6666 
E-mail    :        whistleblowing@mk.co.th 

mailto:whistleblowing@mk.co.th
mailto:chairman.auditcom@mk.co.th
mailto:whistleblowing@mk.co.th
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ทัง้นี ้พนกังานที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสง่ข้อร้องเรียนไปยงักรรมการ
บริษัท หรือเลขานกุารบริษัท หรือผู้บงัคบับญัชาได้โดยตรง 
บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอตอ่ความเป็นจริง เช่ือถือได้สม ่าเสมอและทนัเวลาเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสียได้
รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั รวมทัง้ บริษัทได้ปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสีย โดยจะไม่เอาเปรียบ
และเลอืกปฏิบตัิ และจะมีการก าหนดกฎเกณฑ์ ท่ียตุิธรรมตรงไปตรงมา  นอกจากนี ้บริษัทให้การสนบัสนนุกิจกรรม
อนัเป็นคณุประโยชน์ตอ่สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อมมาโดยตลอด  
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คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเ ผย 
ข้อมลูส าคญัตา่ง ๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

โดยที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย   รวมทัง้สารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  ซึง่จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยมีกรรมการผู้ รับมอบอ านาจตามกฎหมายลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราของบริษัท  
เพื่อรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่ว   

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ก ากบัดแูลกระบวนการจดัท าและ
เปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเพยีงพอ และ
ความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน และการจดัท างบการเงินให้ตรงตอ่ความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ 
และมีประสทิธิภาพ  โดยให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัเก็บรายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัท 
แนวปฏิบัติ 7.1 
(1) คณะกรรมการได้ดแูลให้บคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการจดัท าและเปิดเผยข้อมลู มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที่

เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมายรวมถึงผู้บริหารสงูสดุสายงาน
บญัชีและการเงิน ผู้จดัท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

(2) คณะกรรมการบริษัท ได้ด าเนินการให้มกีารเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงิน โดยมีปัจจยัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(ก) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
(ข) ความเห็นของผู้สอบบญัชีในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน รวมทัง้

ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีผา่นการสือ่สารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ง) ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษัท 

(3) คณะกรรมการได้ด าเนินการให้มกีารเปิดเผยข้อมลู ซึง่รวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งเพยีงพอ รวมทัง้ด าเนินการให้บริษัทจดัท า ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่าย
จดัการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพือ่ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้
เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลีย่นแปลง ที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
ในแตล่ะไตรมาสได้ดียิง่ขึน้ นอกจากข้อมลูตวัเลข ในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

(4) ในกณีที่มกีารเปิดเผยข้อมลูในรายการใดที่เก่ียวข้องกบักรรมการรายใดรายหนึง่เป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้จะต้อง
ด าเนินการดแูลให้มีการเปิดเผยในสว่นของตนมคีวามครบถ้วน ถกูต้องด้วย เช่น ข้อมลูผู้ ถือหุ้นของกลุม่ตน หรือการ
เปิดเผยในสว่นท่ีเก่ียวเนื่องกบั shareholders’ agreement ของกลุม่ตน 
 

หลักปฏิบัติที่ 7   
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 
Shareholders) 

หลักปฏิบัติ 7.1   
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คณะกรรมการควรติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี  ้
 

แนวปฏิบัติ 7.2 
คณะกรรมการบริษัทมกีารติดตามดแูลเพื่อให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสภาพคลอ่งทางการเงิน และฐานะการเงิน

เพื่อให้มคีวามสามารถในการช าระหนี ้
 
 
 

ในภาวะทีกิ่จการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมัน่ใจ ได้วา่กิจการมี
แผนการแก้ไขปัญหา หรือมกีลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้นีภ้ายใต้การค านงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี 

 
แนวปฏิบัติ 7.3 

คณะกรรมการบริษัทจะมีการติดตามฐานะทางการเงินเพื่อวางแผนในการแก้ไขหากบริษัทมีภาวะและแนวโน้มที่จะ
ประสบปัญหาทางการเงินไมว่า่จะด้วยจากสภาพของกิจการ การแขง่ขนัในตลาด รวมทัง้สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ 
 
 
 

คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม 
 
แนวปฏิบัติ 7.4 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทยังคงยึดตามวฒันธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืนควบคู่ไปกับการ
รักษาสิง่แวดล้อมและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียในทกุมิติ บริษัทจึงตระหนกัและให้ความส าคญัในการเป็นสว่น
หนึ่งของผู้ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทเช่ือมั่นว่าความส าเร็จของการประกอบธุรกิจไม่เพียงขึน้กับผล
ประกอบการเทา่นัน้ แตย่งัมีหน้าที่เป็นผู้พฒันาคณุประโยชน์ตอ่คนในชมุชนและสงัคม ทัง้นี ้บริษัทยงัด าเนินกิจกรรมโครงการ
เพื่อสงัคมแบบตอ่เนื่องอย่างยัง่ยืนในระยะยาวตามกลยทุธ์ของบริษัท โดยปลกูจิตส านึกในการหว่งใยในสิง่แวดล้อม และการ
ตอบแทนสงัคม  

 
 

คณะกรรมการได้ก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหนว่ยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ที่ท าหน้าที่ในการ
สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา 

 

หลักปฏิบัติ 7.2   

หลักปฏิบัติ 7.3   

หลักปฏิบัติ 7.4   

หลักปฏิบัติ 7.5   
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แนวปฏิบัติ 7.5 
(1) คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมลูเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อ

บคุคลภายนอก เป็นไปอยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั ทนัเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมลูลบัและข้อมลูที่มีตอ่ผล

ตอ่ ราคาหลกัทรัพย์ รวมทัง้มีการสือ่สารให้เข้าใจตรงกนัทัง้องค์กรในการปฏิบตัิเร่ืองดงักลา่ว 

(2) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีผลตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีกบับริษัท 

ทัง้การเปิดเผยรายงานข้อมลูทางการเงินและสารสนเทศตา่งๆ เช่น โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจยัความเสีย่ง รายการเก่ียว

โยงตา่งๆ อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส นา่เช่ือถือ ทัว่ถึง และทนัเวลา เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่มี

หนว่ยงานในสว่นของนกัลงทนุสมัพนัธ์ภายในขององค์กรเป็นผู้ด าเนินการประสานงาน เพื่อให้บริการด้านข้อมลูและ

ขา่วสารตา่งๆ  ของทางบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผู้สนใจโดยทัว่ไปได้

รับทราบโดยผา่นช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือสิง่พิมพ์ตา่งๆ รวมทัง้

เว็บไซต์ของบริษัท www.mk.co.th  

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส าคญัของบริษัทรวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช้ข้อมลูทางการเงิน

อย่างถกูต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์) โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วผ่านช่องทางของ ก.ล.ต. 

และ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ ที่สนใจข้อมูลเก่ียวกับบริษัทสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.sec.or.th และ 

www.set.or.th   นอกจากนี ้บริษัทมีเว็บไซต์ของบริษัท www.mk.co.th เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงรายงาน

ประจ าปีของบริษัทท่ีมีข้อมลู เช่น นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงาน

ทางการเงิน  รายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปและผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่เป็นไปตามมติที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

เป็นต้น รวมทัง้บริษัทยงัจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ที่รับผิดชอบเพื่อเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ของ

บริษัทให้กบัผู้สนใจและผู้ลงทนุทัว่ไปอีกด้วย 

(3) คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ อาทิ จดัให้มีหลกัเกณฑ์

ในการให้ข้อมลูของบริษัท นโยบายการจดัการข้อมลูที่มีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์ รวมทัง้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ให้ชดัเจน เพื่อให้การสือ่สารและการเปิดเผยข้อมลูเป็นไป อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
 
 

คณะกรรมการควรสง่เสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู 
แนวปฏิบัติ 7.6 

คณะกรรมการบริษัทมีการสง่เสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เหมาะสมกบัการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆของ
บริษัท เช่น การลงข้อมลูขา่วสารของบริษัทในหน้าเวปไซด์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางประชาสมัพันธ์ให้ผู้ลงทนุ ลกูค้าและผู้มี
สว่นได้เสยีได้รับทราบข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจ รวมทัง้การเผยแพร่ข้อมลูในระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์

หลักปฏิบัติ 7.6   

http://www.mk.co.th/
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(Set Portal) ตามก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 
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คณะกรรมการได้ติดตามดูแลจนมั่นใจว่า ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท                                         
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้บริษัทถือปฎิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ ดีโดยครอบคลมุหลกัการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี  
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมลูค่าเพิ่มให้บริษัทบริหารงานด้วยความรอบคอบ และค านึงถึงความ

เสีย่งอยูเ่สมอ เพื่อผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
3. การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน 
4. การด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงจริยธรรมธุรกิจเป็นส าคญั 
บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นของบริษัท และพยายามรักษาไว้ซึ่งสทิธิของผู้ ถือ

หุ้นของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสทิธิอนัชอบธรรม 
แนวปฏิบัติ 8.1 
(1) คณะกรรมการได้ดแูลให้เร่ืองส าคญัทัง้ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมาย และประเด็นที่อาจมผีลกระทบตอ่ทิศทางการ

ด าเนินงานของกิจการ ทีไ่ด้ผา่นการพิจารณาและ/หรือการอนมุตัขิองผู้ ถือหุ้น โดยเร่ืองทีส าคญัดงักลา่วควรถกูบรรจเุป็น
วาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท และการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็น
ผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
รวมถงึปกป้องและรักษาสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถือหุ้น ดงันี ้  ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิเทา่เทยีมกนั ในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น 
การมีสว่นแบง่ในก าไรของบริษัทอยา่งเทา่เทียมกนั การได้รับขา่วสาร ข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุ
เพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบ
ตอ่บริษัท เช่นการจดัสรรเงินปันผล (ถ้ามี) การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทนุ 
และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณารับ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นการลว่งหน้าไม่น้อยกว่ า 1 เดือน
ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด  

 
 
 
 
 

หลักปฏิบัติที่ 8   
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 
Shareholders) 

หลักปฏิบัติ 8.1   
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ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสทิธิอนัชอบธรรมส าหรับการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
สิทธิของผูถื้อหุน้ 
1) สทิธิในการออกเสยีงแสดงความเห็น 

ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเที ยมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท                  
โดยผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้ นต่อ 1 เสียง หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้เทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ 

2) สทิธิในการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการรับทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  โดยบริษัทได้จดัท าเอกสารประกอบค าอธิบายผลการด าเนินงานประจ าปีที่ครอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานท่ีผา่นมาของบริษัทอยา่งชดัเจน และครบถ้วนแล้ว 

3) สทิธิในการพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยบริษัทได้จัดท างบการเงินที่มีความ
ถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และครอบคลมุสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยงบการเงินของ
บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้ สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ
โดยทัว่ไป 

4) สทิธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจะได้จดัท ารายละเอียด
การค านวณเงินปันผลที่ถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ผู้ ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกบันโยบายที่ประกาศจ่าย ข้อมลู
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกบัปีที่ผา่นมา  และให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทเคยประกาศไว้   
โดยเงินปันผลที่ถกูเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัินัน้ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองอย่างระมดัระวงัรอบคอบ และมีมติ
เห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
กรณีทีบ่ริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท บริษัทจะอธิบายถึงเหตผุลและความจ าเป็นใน
เร่ืองดงักลา่ว 

5) สทิธิในการพิจารณาและแตง่ตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจัดท ารายละ เอียด/
ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ถูกเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการแต่งตัง้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนือ้หา
สาระส าคญัตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของผู้ ถือหุ้น เช่น ช่ือ ประวตัิ วนัท่ีด ารงต าแหนง่ ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตัง้ หลกัเกณฑ์และ  วิธีสรรหา การถือหุ้นในบริษัท การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นทัง้ที่เก่ียวข้องและไม่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และก าหนดค านิยามกรรมการอิสระ ในกรณีที่มีการแตง่ตัง้กรรมการ
อิสระซึง่จะแสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุและในรายงานประจ าปีของบริษัท โดยกรรมการที่ถกูเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อ
อนุมตัิแต่งตัง้นัน้ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองอย่างระมดัระวงัรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี  และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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6) สทิธิในการพิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสทิธิในการพิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการท่ีถกูเสนอต่อ
ผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมตัินัน้ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองอย่างระมดัระวงัรอบคอบแล้วจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

7) สทิธิในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และอนมุตัิค่าสอบบญัชี โดยบริษัทจัดท ารายละเอียด
ข้อมลูที่ถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น เช่นช่ือ
ผู้สอบบัญชีและส านกังานสอบบญัชีที่สงักัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี จ านวนปีที่ผู้ สอบบัญชีรายนัน้เป็น
ผู้สอบบญัชีให้กบับริษัท ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีซึ่งแบ่งแยกอย่างชดัเจนระหว่างค่าสอบบญัชีและค่าบริการ
อื่นๆ  (ถ้ามี) โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินัน้ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรอง
อยา่งระมดัระวงัรอบคอบแล้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานท่ีผา่นมาของผู้สอบบญัชี รวมทัง้
ได้มีการเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีกบัปีที่ผา่นมา และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอตอ่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทด้วย
ความเป็นอิสระ บริษัทจึงได้เสนอช่ือผู้สอบบญัชีโดยการเปลี่ยนตวัผู้สอบบญัชีรายใหม่อย่างน้อยทกุ 7 รอบปีบญัชี 
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

8) สทิธิในการพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมตัิการเข้า
ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่มีมลูค่าอย่างมีสาระส าคญัของบริษัท โดยการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทนัน้
จะค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด 

9) สทิธิพืน้ฐานอื่นๆ ของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
บริษัทจะได้จดัท ารายละเอียดการเพิ่มทนุที่ถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น เช่นวตัถุประสงค์และความจ าเป็นในการเพิ่มทุน วิธีการและเง่ือนไขของการเพิ่มทุน 
ผลกระทบจากการเพิ่มทนุที่มีต่อบริษัท ตลอดจนผู้ ถือหุ้น เป็นต้น โดยเร่ืองดงักลา่วได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรอง
อย่างระมดัระวงัรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 
ทัง้นี  ้บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุด                        
รอบปีบัญชีของบริษัทและหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเร่ืองที่กระทบหรือ
เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บงัคบัที่ต้องได้รับการ
อนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการก ากับ
ดแูลให้การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท  บทบญัญัติของกฎหมายและนโยบายคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  รวมถึงคู่มือการ
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จดัประชมุผู้ ถือหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อเป็นการสนบัสนนุให้มีการ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  

(2) คณะกรรมการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ ถือหุ้น 
ดงันี ้
1) ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท                         

โดยผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง  
2)  บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอโดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทัง้เว็บไซต์ของบริษัท  
3) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณา

รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 
เดือนก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สง่ค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้ามายงับริษัท ตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ซึ่งจะท าให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การสง่ค าถามลว่งหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้
บน website ของบริษัทด้วย 

5) บริษัทจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมทัง้เอกสารข้อมลูประกอบการประชมุในวาระตา่งๆ  รวมทัง้มีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในทกุวาระ  โดยสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั เว้นแตก่รณีที่ข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น และเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมทัง้เอกสารข้อมลูประกอบการ
ประชมุทางเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมเีวลาศกึษาข้อมลูได้อยา่งละเอยีด
และสามารถตดัสนิใจได้อยา่งเหมาะสม โดยมีข้อมลูเหมือนกบัข้อมลูที่บริษัทจะสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร  

6) บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนงัสอืเชิญประชมุ และแจ้ง
ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตใิห้ผู้ ถือหุ้นทราบในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น รวมทัง้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้มีการก าหนดเป็น
ล าดบัขัน้ตอนอยา่งชดัเจน มีการน าเสนอ ซกัถาม ออกเสยีงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชมุอยา่งชดัเจน 
นอกจากนีบ้ริษัทได้อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั โดยให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อนเวลาประชมุอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง และตอ่เนื่องจนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ 
ในการประชมุสามญัประจ าปีของบริษัท บริษัทได้จดัให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากส านกังานกฎหมายเพื่อท าหน้าที่
เป็นคนกลางและเป็นผู้ท าหน้าที่ในการตรวจนบัคะแนน  

7) บริษัทไมริ่ดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทท่ีต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดตา่ง ๆ และการเข้า
ร่วมประชมุผู้ถือหุ้น เช่น ไมแ่จกเอกสารทีม่ีข้อมลูส าคญัเพิ่มเตมิในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งกระทนัหนั ไมเ่พิ่มวาระ
การประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  ไมจ่ ากดัสทิธิในการเข้าประชมุของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาสาย    เป็นต้น  

8) บริษัทได้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม                      
ผู้ ถือหุ้น เช่น การประชุมด าเนินตามล าดบัขัน้ตอนที่แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ในการเลือกตัง้กรรมการผู้ ถือหุ้น
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สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นโดยกรรมการท่ีเก่ียวข้องตอบข้อซกัถามอยา่งเพียงพอ  

9)  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถมาประชมุด้วยตนเอง บริษัทได้อ านวยความสะดวกโดยการจดัสง่แบบฟอร์มหนงัสอื
มอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่เป็นรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถระบคุวามเห็นในการลงคะแนนเสยีงได้ โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท
สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และเสนอรายช่ือกรรมการอิสระของบริษัทอยา่งน้อย 
1 คน ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุ  
การด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออก
เสยีงโดยมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุและออกเสยีงลงมติแทนหรือมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามที่
บริษัทได้เสนอรายช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้มาเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งถือว่า
เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

(3) คณะกรรมการได้ดแูลให้หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นมข้ีอมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอ ตอ่การใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
(4) บริษัทได้จดัท าหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารท่ีเก่ียวข้องควรจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบัและเผยแพร่พร้อมกบั

ฉบบัภาษาไทย 
 

 
คณะกรรมการบริษัทได้มีการก ากบัดแูลให้การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท  บทบญัญัติของกฎหมาย

และนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท                          
จดทะเบียน  รวมถึงคู่มือการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อเป็น
การสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
แนวปฏิบัติ 8.2 
(1) คณะกรรมการก าหนดวนัเวลาและสถานที่ประชมุโดยค านงึถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น และเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการท่ีเก่ียวข้องตอบข้อซกัถามอยา่งเพียงพอ  
(2) บริษัทได้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ ถื อหุ้ นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม                     

ผู้ ถือหุ้น  
(3) บริษัทจดัให้มีบริษัทจากภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 
(4) ในการประชุมผู้ ถือหุ้นประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ

อยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท การสอบถามและแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะตา่งๆ 
(5) บริษัทไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่างกระทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ

เปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  และไมจ่ ากดัสทิธิในการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้นท่ีมาสาย 
(6) กรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้เข้าร่วมการประชมุเพื่อให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถาม

จากผู้ ถือหุ้น 
(7) บริษัทได้แจ้งจ านวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุทัง้โดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชุม

ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ได้ชีแ้จงข้อปฏิบตัิส าหรับการประชมุและวิธีการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุเพื่อให้ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 

หลักปฏิบัติ 8.2  
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(8) ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้จัดท ารายละเอียด/
ประวตัิของกรรมการบริษัทท่ีถกูเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ เพื่อประโยชน์ตอ่การพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

(9) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้มีการจดัเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยได้เปิดเผยผลการลงคะแนนใน                    

แต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบและบนัทึกผลการลงคะแนนไว้ในรายการงานประชุม นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีที่
ปรึกษากฎหมายจากส านกังานกฎหมายเพื่อท าหน้าที่เป็นคนกลางและเป็นผู้ท าหน้าที่ในการตรวจนบัคะแนน 

 
 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดแูลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
ถกูต้องและครบถ้วน 
แนวปฏิบัติ 8.3 
(1) บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในวนัที่มีการประชุม หรือภายในวนั

ท าการถดัไป ผา่นช่องทางระบบขา่วสารของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (Set Portal) และทีเ่ว็บไซต์ของบริษัท 
(2) บริษัทจดัสง่ส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม   

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
(3) ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้บนัทึกข้อมูลเก่ียวกบัรายช่ือกรรมการและผู้บริหาร สดัสว่นของกรรมการที่

เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ รวมทัง้ประเด็นข้อซกัถาม
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 8.3  


