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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน)  ไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เนื่องจากเห็นว่ามีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจที่ท  าใหบ้ริษัทมีระบบการบรหิารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็น
ส่วนส าคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทใหม้ีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มั่นคง รวมทั้งเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทใน                     
ระยะยาว  

บรษิัทจึงมีนโยบายส่งเสริมใหบ้ริษัทเป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ใหส้ามารถปรบัตวัใหเ้หมาะสม
กับการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผูค้นรอบขา้งเพื่อใหบ้ริษัทสามารถเติบโตอยู่รอดไดใ้นระยะยาว 
โดยมุ่งเนน้ใหม้ีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และมีการบริหารจดัการที่ดี โดยมุ่งเนน้การสรา้งประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วน  
ไดเ้สีย ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถูกตอ้ง สมบูรณ์  และโปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได ้ ซึ่งไดก้ าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Government) ของบรษิัท ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัการการก ากับดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้น
การก ากับดูแลกิจการของบริษัท และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย
คณะกรรมการไดเ้ผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีใหก้รรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับรบัทราบและ ถือ
เป็นแนวทางปฏิบตัิ ซึ่งมีเนือ้หาครอบคลมุหลกัส าคญั ดงันี ้ 

▪ การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุราย และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย อย่างเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย  
▪ คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสรา้งมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว  บริหารงานดว้ยความ

รอบคอบและระมัดระวัง รบัผิดชอบต่อการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ ดแูลไม่ใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรบัผิดชอบต่อ
การตดัสินใจ และการกระท าต่อตนเอง  

▪ ด าเนินธุรกิจเป็นไปดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ          
เชื่อถือได ้ ทนัต่อเหตุการณ ์เพื่อใหผู้ถื้อหุน้  ผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท  ไดร้บัข่าวสาร สารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกัน  โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท  ทั้งในเรื่องทางการเงิน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงิน และมีหน่วยงานที่รบัผิดชอบในเรื่องการใหข้อ้มลูกบันกัลงทุน และประชาชนทั่วไป 

▪ ด าเนินธุรกิจดว้ยความระมัดระวงั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการบริหารความเส่ียง โดยใหม้ีการประเมิน  
วางกลยทุธแ์กไ้ข และติดตามการบรหิารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

▪ คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการก าหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับหน้าที่ความรบัผิดชอบ  และหลักปฏิบัติทาง
จริยธรรมของผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อใหก้รรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็น
หลกัปฏิบตัิโดยเครง่ครดั ใหค้วามส าคญั กบัลกูคา้ ถือว่าลกูคา้เป็นบคุคลส าคญัโดยส่งมอบสินคา้ที่มีคณุภาพ
ไดม้าตรฐาน ใหก้ารบริการหลังการขายที่ดี ดว้ยความซื่อสัตย  ์และยุติธรรม ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จึงไดก้ าหนดนโยบายและทิศทางในการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีของบริษัท โดยใหค้วามส าคญักับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ก ากับดูแลฝ่ายบรหิารให้
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ด าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้ภายใตข้อ้ก าหนดของ
กฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

▪ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เขา้รบัการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่
เก่ียวขอ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรูด้า้นต่าง ๆ เก่ียวกับบทบาทหนา้ที่ของกรรมการ  และ
ฝ่ายบรหิาร 

โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไดด้  าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2545 หลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2549 และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งล่าสุดไดป้รบั                
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed 
companies 2017) ซึ่งวางหลกัปฏิบตัิส าหรบัคณะกรรมการบรษิัท 8  ขอ้หลกั ดงันี ้ 

หลกัปฏิบตัิที่ 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคณุค่า 
ใหแ้ก่กจิการอย่างยั่งยืน 

หลกัปฏิบตัิที่ 2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกจิการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

หลกัปฏิบตัิที่ 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลกัปฏิบตัิที่ 4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

หลกัปฏิบตัิที่ 5  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบ 

หลกัปฏิบตัิที่ 6  ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบตัิที่ 7  รกัษาความนา่เชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

หลกัปฏิบตัิที่ 8  สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

 
โดยที่บรษิัทมีหลกัปฏิบตัิ และแนวทางปฏิบตัิ จ าแนกตามแต่ละหลกัปฏิบตัิ ดงันี ้
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คณะกรรมการบรษิัทมีความเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าที่ตอ้งก ากับดูแลใหอ้งคก์ร 
มีการบรหิารจดัการท่ีดี ซึ่งครอบคลมุถึง 
1. การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 
2. การก าหนดกลยทุธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 
3. การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 
แนวปฏิบตัิ 1.1 
(1) คณะกรรมการบรษิัทเขา้ใจบทบาทความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าองคก์รซึ่งรวมถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทและ
การบรหิารจดัการองคก์รที่ดี โดยครอบคลมุถงึการก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ ์นโยบายในการด าเนนิงาน การจดัหาทรพัยากร
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ไดว้างไว ้รวมทัง้การตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสรา้งคุณค่าใหแ้ก่บริษัทอย่างยั่งยืน จึงมุ่งเนน้การก ากับดูแลกิจการใหน้ า 
ไปสู่ผล (governance outcome) เพื่อใหบ้รษิัทบรรลผุลส าเรจ็ในการด าเนินธุรกิจดงันี ้ 
(1) บริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and 

performance with long-term perspective) 
(2) บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย (ethical and 

responsible business) 
(3) บรษิัทมีการด าเนินธุรกิจ/ประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(good corporate citizenship) 
(4) บรษิัทสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง (corporate resilience) 
แนวปฏิบตัิ 1.2 
(1) ในการก าหนดความส าเรจ็ของการด าเนินกิจการ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินแลว้ คณะกรรมการค านึงถึง

จรยิธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั โดยบรษิัทตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการเป็นส่วนหนึ่งของ
ผูม้ีหนา้ที่ในการรบัผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งบรษิัทเชื่อมั่นว่าความส าเรจ็ของการประกอบธุรกิจไม่เพียงขึน้กบัผลประกอบการ
เท่านัน้ แต่ยงัมีหนา้ที่เป็นผูพ้ฒันาคุณประโยชนต์่อคนในชุมชนและสงัคม บริษัทจึงไดม้ีการด าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อ
สงัคมแบบต่อเนื่องอย่างยั่งยืนในระยะยาวตามกลยทุธข์องบรษิัท โดยปลกูจิตส านึกในการห่วงใยในส่ิงแวดลอ้ม และการ
ตอบแทนสงัคม 

หลักปฏิบัติที ่1   
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น าองคก์รทีส่ร้างคุณค่าให้แกก่ิจการ
อย่างย่ังยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
 
หลักปฏิบัติ 1.1   

หลักปฏิบัติ 1.2   
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(2) คณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทส าคัญในการสร้าง และขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กรที่ ยึดมั่ นในจริยธรรม                                 
โดยคณะกรรมการไดป้ระพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้  าในการก ากับดแูลกิจการ 

(3) คณะกรรมการไดจ้ัดให้มีนโยบายส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ซึ่งไดก้ าหนดหลักการและแนวทางในการ
ด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ                   
และถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั ไดแ้ก่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี นโยบายการต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชนั นโยบายการแจง้เบาะแส รวมทัง้ระเบียบอ านาจอนมุตัิ (Delegation of Authority : DOA) 

(4) คณะกรรมการไดก้ ากับดูแลใหม้ีการส่ือสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ และมีกลไกเพียงพอที่
เอือ้ใหม้ีการปฏิบตัิจรงิตามนโยบายขา้งตน้ ติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบาย และการปฏิบตัิเป็นประจ า 
โดยมีหลกัการของจรรยาบรรณธรุกิจดงันี ้
จรรยาบรรณธุรกิจ  
บริษัทไดจ้ัดท าขอ้ก าหนดและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนไดร้บัทราบ เขา้ใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผูถื้อหุ้น
คาดหวงัอย่างเครง่ครดั และยึดถือเป็นหลกัปฏิบตัิโดยเครง่ครดัต่อไป โดยครอบคลมุเนือ้หา ดงันี ้

1. ยึดหลกันิติธรรม 
2. มีความโปรง่ใส 
3. ตัง้มั่นในความยตุิธรรมและความมีคณุธรรม 
4. ใหค้วามส าคญัต่อลกูคา้ 
5. มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
6. ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง   
โดยนโยบายปฏิบัติทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จ าแนกออกเป็นแต่ละด้านดังนี ้
ต่อบริษัท 
 ผูบ้รหิารรบัผิดชอบในการเผยแพรข่อ้พึงปฏิบตัิทางจรยิธรรม และท าใหม้ั่นใจว่าพนกังานทกุคนในบรษิัทเขา้ใจใน

ขอ้พึงปฏิบตัิดงักล่าว 
 ผูบ้รหิารรบัผิดชอบต่อการถือปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิทางจรยิธรรมของบรษิัท   
 เอาใจใส่ขัน้ตอนท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิทางจรยิธรรมของบคุคลในบรษิัท 

ผูบ้รหิาร รวมถึงกรรมการบรษิัทและกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบรหิารมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
ต่อเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น 
 ผูบ้รหิารของบรษิัทมีขอ้ผกูพนัเก่ียวกบัเรื่องนีใ้นฐานะท่ีไม่ใช่เจา้ของกิจการ 
 ผูบ้รหิารจะตอ้งมีความซือ่สตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ดว้ย ความสจุรติใจและเป็นธรรมต่อผูถื้อ

หุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชนโ์ดยรวม ดงันี ้
- ด าเนินการภายใตข้อบเขตอ านาจและผลประโยชนข์องบรษิัท 
- ท าหนา้ที่ดว้ยความสามารถและระมดัระวงัเยี่ยงผูท้ี่มีความรู ้ประสบการณ ์และความช านาญพึงกระท า 
- จดัการดแูลไม่ใหท้รพัยสิ์นใด ๆ ของบรษิัทเสียหายหรือสญูเสียไปโดยเปล่าประโยชน ์
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- รายงานผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ และรายงานแนวโนม้ทัง้ดา้นบวก 
และด้านลบของบริษัทบนพืน้ฐานของความสมเหตุสมผลและความน่าเชื่อถือ และมีข้อมูลสนับสนุน
เพียงพอ 

- ไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลบัของบรษิัทต่อผูอ้ื่นโดยมิชอบ โดยเฉพาะต่อคู่แข่งขนั 
- จดัหาขอ้มลูและอธิบายขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูส้อบบญัชี 

ต่อลูกค้า 
 ผูบ้รหิารจะตอ้ง 

- เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับสินคา้ที่ลกูคา้อาจไม่สามารถรูไ้ดด้ว้ยตนเองอย่างครบถว้น ถูกตอ้งและไม่บิดเบือน
ขอ้เท็จจรงิ 

- ขายสินคา้ในราคาที่ตกลงกนั หรือในกรณีที่ไม่มีการตกลงกนัใหใ้ชร้าคายตุิธรรม 
- ไม่ก่อใหเ้กิดความคาดหวงัหรือความเขา้ใจผิดในตวัสินคา้เก่ียวกบัคณุภาพ ราคา ปรมิาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ 

ของผลิตภณัฑ ์
 ผูบ้ริหารมีความรบัผิดชอบเก่ียวกับผลิตภณัฑข์องบริษัทต่อลกูคา้ในการก าหนดมาตรฐานของคุณภาพ ที่แน่นอน

และดแูลรกัษามาตรฐานนัน้  
-  ก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าของคุณภาพผลิตภณัฑท์ี่ยอมรบัได ้และท าใหม้ั่นใจไดว้่ามีการท าตามมาตรฐาน

นัน้ 
- ท าใหรู้ว้่ามาตรฐานของคณุภาพซึง่สงูกว่ามาตรฐานที่เคยปฏิบตัิกนั ช่วยท าใหเ้กิดค่าตอบแทนส่วนเพิ่มตาม

มาตรฐานท่ีสงูขีน้ 
- จัดหาเครื่องมือรองรับการรอ้งเรียนของลูกค้าเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าของบริษัท และด าเนินการ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างรวดเรว็ 
- ใหก้ารรบัรองว่าสินคา้มีคณุภาพตามมาตรฐานของบรษิัท 

 ผูบ้ริหารบรหิารบรษิัทดว้ยวตัถปุระสงคท์ี่จะช่วยลดค่าใชจ้่ายและรกัษาผลประโยชนข์องลกูคา้มากที่สดุเท่าที่จะ
ท าได ้โดยเฉพาะในเรื่องเก่ียวกบั 
- ความมุ่งมั่นท่ีจะเพิ่มความมีประสิทธิภาพของบรษิัท 
- การใหพ้นกังานตระหนกัถึงการมีอยู่อย่างจ ากัดของทรพัยากรของบริษัทและค านึงถึงขอ้จ ากัดดงักล่าวอยู่

เสมอ ดว้ยการใชท้รพัยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การด าเนินการโดยใหท้ี่ตน้ทุนต ่าสดุที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได ้โดยตอ้งรกัษาคณุภาพของผลิตภณัฑใ์หไ้ด้

มาตรฐานตลอดเวลา 
 ผูบ้รหิารจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการรกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัของลกูคา้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ  และไม่น า

ขอ้มลูดงักล่าวมาใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้
 ผูบ้รหิารจะท าใหม้ั่นใจว่ามีวิธีการปฏิบตัิที่ดีในการซือ้สินคา้จากคู่คา้ของบรษิัท ดงันี ้ 

- ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่จ่ายสินบนแก่คู่คา้ และรายงานบริษัทคู่คา้ถึงการให้สินบนหรือ  วิธีการตั้งใจจะให้
สินบนของพนกังานบรษิัทคู่คา้แก่พนกังานของบรษิัท 

- ยตุิการคา้กบับรษิัทคู่คา้ที่มีการติดสินบนพนกังานบรษิัท 
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- ท าใหม้ั่นใจว่าไม่มีการติดสินบนกบัพนกังานของบรษิัทคู่คา้ของบรษิัท 
 ผูบ้รหิารของบรษิัทจะก ากบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ภาระหนีสิ้นกบัคู่คา้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้รวมถึงการ

ใหกู้ย้มืเงิน ดงันี ้
- รกัษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการช าระคืน การดูแลหลักทรัพย์                       

ค า้ประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงคใ์น
ขอ้ตกลงที่ท  ากบัผูใ้หกู้ย้ืมเงิน 

- บรหิารบรษิัทไปในทางที่ไม่ท าใหเ้กิดความเส่ียงเพิ่มขึน้แก่เจา้หนีข้องบรษิัท 
- รายงานฐานะการเงินของบรษิัทแก่เจา้หนีด้ว้ยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
- พิจารณาถึงผลประโยชนข์องเจา้หนีก้รณีที่มีการขยายระยะเวลาการช าระหนี ้
- รายงานเจา้หนีล่้วงหนา้ หากไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัในสญัญา และรว่มกันหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว 
ต่อคู่แข่งทางการค้า 
 ผูบ้รหิารของบรษิัทจะตอ้ง 

- ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
- ไม่กล่าวหาบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการคา้หรือผลิตภณัฑข์องบริษัทคู่แข่งดว้ยความไม่สจุริต และปราศจาก

ขอ้มลูความจรงิ 
- ไม่เขา้ถึงขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุรติ หรือดว้ยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม 

ต่อพนักงาน 
 ผูบ้รหิารจะตอ้ง 

- ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูค้วามสามารถ ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน
แต่ละคน 

- ให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้มี
ความกา้วหนา้และความมั่นคงในอาชีพ 

- จัดหาหลักเกณฑ์การท างานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงความเพียงพอของ
เครื่องมือเครื่องจกัรและความเหมาะสมในการควบคมุดแูล 

- ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแกไ้ขปัญหาของบรษิัท   
- ในการแต่งตัง้ การโยกยา้ย หรือการเลื่อนต าแหน่งพนกังานของบรษิัท รวมถึงการใหร้างวลัและลงโทษ ตอ้ง

กระท าดว้ยความสจุรติใจ 
- ปฏิบตัิตามกฏหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 
- เผยแพรข่อ้พึงปฏิบตัิทางจรยิธรรมแก่พนกังานทกุคน และย า้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้พึงปฏิบตัิและบทบาทท่ี

พนกังานสามารถปฏิบตัิได ้
- ไม่บรหิารงานไปในทางที่เส่ียงต่อความมั่นคงในหนา้ที่การงานของพนกังานโดยไม่สมเหตสุมผล 
- ปฏิบตัิต่อพนกังานบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย ์และใหค้วามเคารพต่อสิทธิหนา้ที่ส่วนบคุคล 
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ต่อสังคมส่วนรวม 
 ผูบ้รหิารจะด าเนินธุรกิจของบรษิัท โดย 

- ค านึงถึงผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ สภาพส่ิงแวดลอ้ม และสาธารณประโยชน ์
- ไม่ประหยดัค่าใชจ้่ายโดยปราศจากการพิจารณาถึงความเป็นอยู่ที่ดีของสงัคมโดยรวม 
- มีส่วนรว่มในโครงการซึ่งช่วยยกระดบัชมุชนท่ีบรษิัทด าเนินกิจการอยู่ 

ความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษัท 
 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์จุรติ มีความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร เพื่อความกา้วหนา้และความมั่นคง

ของบรษิัทและตวัพนกังานเอง 
 รว่มกนัรกัษาและสรา้งสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคีและความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกันในหมู่พนกังานร่วมกันท างาน

และแกไ้ขปัญหาเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทดว้ยความเสียสละ อดทน เพื่อร่วมสรา้งบริษัทให้มีคุณภาพมี

ประสิทธิภาพ และมีผลก าไร ตลอดจนพฒันาบรษิัทไปสู่ความเป็นเลิศ 
 ใชท้รพัยสิ์นของบรษิัทอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดั และบ ารุงรกัษาไม่ใหเ้ส่ือมค่าผิดปกติ หรือสญูหาย 
 รกัษาความลบัของลกูคา้ คู่คา้ และบริษัทอย่างเคร่งครดั และไม่เปิดเผยขอ้มลู ข่าวสาร และเทคโนโลยีการผลิต

ของบรษิัท 
 รว่มมือและช่วยเหลือในการท างานกบัผูร้่วมงานทกุคน เพื่อประโยชนข์องบริษัท และเคารพในสิทธิของพนกังาน

อื่นท่ีท างานรว่มในบรษิัทเดียวกนั 
 เอาใจใส่และด าเนินการทกุอย่างที่จะรกัษาความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มที่ดีในการท างาน 
 ใหค้วามรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณใ์นการท างานแก่ผูร้่วมงาน โดยยึดประโยชนแ์ละเป้าหมายของบริษัทเป็น

ส าคญั 
 ไม่กล่าวรา้ยต่อบรษิัท/ผูบ้รหิาร และเพื่อนพนกังานโดยปราศจากซึ่งความจริงและไม่เป็นธรรม 
 แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้รหิาร หากพบว่ามีการกระท าการใด ๆ ในบรษิัทโดยมิชอบหรือผิดกฏหมาย 
 ใหค้วามนบัถือและมีสมัมาคารวะต่อผูบ้งัคบับญัชา และต่อพนกังานอื่น ๆ ของบรษิัทท่ีอาวโุสกว่า 
 ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ที่แสวงหาประโยชนเ์พื่อตนเองและหรือผูอ้ืน่โดยมิชอบ 
 ไม่กระท าการใดที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณแ์ละชื่อเสียงของบรษิัท 
 
 
 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมัดระวัง 

(duty of care) และซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบตัิ 1.3 
(1) คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาว่า กรรมการและผูบ้รหิารไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และ ซื่อสตัย์

สุจริตต่อองค์กรแล้วหรือไม่นั้น  โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบั งคับต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศและขอ้บังคับของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
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ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ไดร้ะบุเก่ียวกับการท าหนา้ที่ของกรรมการไวใ้นมาตรา 89/7, มาตรา 89/8, 
มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10 

(2) คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหบ้ริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจไดว้่า การด าเนินงานของบริษัทเป็นไป
ตาม กฎหมาย ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ไดก้ าหนดไว ้รวมทัง้มีกระบวนการอนมุตัิ
การด าเนินงานที่ส  าคัญ เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการกับ  
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้) เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเขา้ใจขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขต              

การมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชดัเจน ตลอดจน ติดตามดูแลให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
แนวปฏิบตัิ 1.4 
(1) คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัท ากฎบตัรหรือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการบรษิทั (board charter)  ซึ่งได้

ระบุหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใชอ้า้งอิงในการปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการทุกคน รวมทั้ง
ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร 

(2) คณะกรรมการบริษัทมีความเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่ของตน และไดม้อบหมายอ านาจการจดัการกิจการใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ              
ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยที่การมอบหมายดงักล่าวมิไดเ้ป็นการปลดเปลือ้งหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บรษิัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดม้ีการติดตามดูแลฝ่ายจดัการใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้ 
1) ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้  ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจและหนา้ที่ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเนน้การเพิ่มพูนมลูค่าทางเศรษฐกิจใหก้ิจการและรกัษาไวซ้ึ่งประโยชนส์งูสุด
ของผูถื้อหุน้ ซึ่งตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์และขอ้บังคับของบริษัท ตลอดจนใหเ้ป็นไปตาม
มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการก าหนดวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของบริษัท รวมทั้ง
ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ตลอดจนก ากับดแูลเรื่องการบริหารความ
เส่ียงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยได้ก าหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ และระหว่างประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
และกรรมการผูจ้ัดการไวอ้ย่างชัดเจน  อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการบริหารงานโดยหลีกเล่ียงความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนส่์วนตนต่อผลประโยชนข์ององคก์รเพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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2) ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 
1) บริหารงานในเรื่องเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

และตามขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ หนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษิัท 
2) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ  
3) พิจารณากลั่นกรองโครงการลงทนุต่างๆ ของบรษิัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  
4) พิจารณาและอนุมตัิการจดัซือ้ที่ดินและ/หรือทรพัยสิ์นใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยและใหม้ีอ  านาจในการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อส านักงานที่ดินที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการอนุมัติเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อการพัฒนา
โครงการท่ีสืบเนื่องจากการซือ้ที่ดินและ/หรือทรพัยสิ์นใดๆ ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินท่ีคณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด  
ทัง้นี ้การอนุมตัิรายการของบรษิัทย่อยจะตอ้งเป็นบริษัทย่อยที่บรษิัทถือหุน้ในบรษิัทย่อยตัง้แต่รอ้ยละ 90 และ
รายการดังกล่าวตอ้งไม่ใช่รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัรายการดงักล่าว 

5) พิจารณาและอนมุตัิการขายที่ดินและ/หรือทรพัยสิ์นใดๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อยในราคาไม่ต ่ากว่าราคาตลาด 
ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรหิารมีมติอนมุตัิการขาย ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนด 
รวมทัง้ใหม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อส านกังานท่ีดินที่เก่ียวขอ้ง  

6) พิจารณาและอนมุตัิการท าธุรกรรมที่อยู่นอกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท 
7) พิจารณาและอนุมัติการกูเ้งินหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และใหม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนสิทธิและ                   

นิติกรรมต่อส านกังานที่ดินที่เก่ียวขอ้ง  รวมตลอดถึงการช าระหรือใชจ้่ายเงินเพื่อธุรกรรมปกติของบริษัทตาม
ขอบเขตอ านาจและวงเงินท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

8) พิจารณาอนุมตัิการเปิด/ปิดบญัชีธนาคาร และการใช้บริการต่างๆของธนาคารที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การก าหนด           
ผูม้ีอ  านาจสั่งจ่ายส าหรบับญัชีธนาคารของบรษิัท 

9) พิจารณาและอนมุตัิการท ารายการทางดา้นนิติกรรมและเอกสารในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเก่ียวกับการขอ
อนุญาตแกไ้ขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินโครงการ การขอออกโฉนดที่ดิน การขอแบ่งแยกและ             
การรวมกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการขอรงัวัดท่ีดิน เช่น รงัวัดสอบเขต รงัวัดแบ่งแยกในนามเดิม รงัวัดแบ่งแยก                 
กรรมสิทธ์ิรวม รงัวดัรวมโฉนด รงัวดัแบ่งจดัสรร รงัวดัแบ่งหกัสาธารณประโยชน ์เป็นตน้ 

10) จดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายธุรกจิ รวมทัง้กลยทุธท์างธุรกิจของบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัท  
11) พิจารณาและอนมุตัิแผนการตลาด แผนการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ 
12) ประเมินผลการด าเนินงานของบรษิัททัง้ในดา้นการจดัการบรหิารทรพัยสิ์นและการบรหิารการเงิน เพื่อใหเ้ป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
13) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  

ทั้งนี ้ การมอบหมายอ านาจ  หน้าที่   และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะไม่มีลักษณะเป็น                     
การมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหก้รรมการบริหารหรือผู้รบัมอบอ านาจจากกรรมการบริหารสามารถ
อนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีส่วน
ไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบรษิัทหรือบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายการที่
เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ
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บรษิัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้โดยคณะกรรมการบรหิารจะตอ้งน าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ                    
ที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามกฏหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะผูบ้ริหารระดบัสงู   
1) ก าหนดวตัถปุระสงค ์นโยบาย และกลยทุธอ์งคก์ร 
2) ตดัสินใจแผนการด าเนินงาน  และก าหนดทิศทางโดยรวมขององคก์ร 
3) อ านาจจดัการ  และบรหิารงาน เพื่อใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์
4) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการบรหิาร 

4) ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะก รรมการบริษัท และ

ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจตามที่ไดร้ับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิัท 

2) ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจของหน่วยงานภายในบริษัทเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการบรษิัท 

3) ก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และตามขอบเขต
ของกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ หนงัสือบรคิณหส์นธิ และขอ้บงัคบัของบรษิัท 

4) แต่งตัง้ที่ปรกึษา  เพื่อใหค้  าปรกึษาในการบรหิารงานของบรษิัท 
5) พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้ที่ดินและ/หรือทรพัยสิ์นใดๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมทัง้การอนมุตัิเงินลงทนุ

ชั่วคราวเพื่อการพัฒนาโครงการที่สืบเนื่องจากการซือ้ที่ดินและ/หรือทรพัยสิ์นใดๆ ตามขอบเขตอ านาจและ
วงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และด าเนินการแจง้เรื่องดงักล่าวใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบ 
เพื่อถือเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อส านักงานที่ดินที่
เก่ียวขอ้งต่อไป 
ทัง้นี ้การอนุมตัิรายการของบรษิัทย่อยจะตอ้งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทถือหุ้นในบรษิัทย่อยตัง้แต่รอ้ยละ 90  และ
รายการดังกล่าวตอ้งไม่ใช่รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัรายการดงักล่าว 

6) พิจารณาและอนมุตัิการขายที่ดินและ/หรือทรพัยสิ์นใดๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อยในราคาไม่ต ่ากว่าราคาตลาด 
ณ วนัที่อนุมตัิการขาย ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด และด าเนินการแจง้เรื่อง
ดงักล่าวใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบ เพื่อถือเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อส านกังานท่ีดินที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

7) พิจารณาและอนมุตัิการท าธุรกรรมที่อยู่นอกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
8) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้(ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุ) มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย เวน้แต่เป็นการอนมุตัิ
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รายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้โดยประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะตอ้งเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว  ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 
1) ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจของหน่วยงานภายในบรษิัทเพื่อเสนอต่อประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2) ก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายประธานเจา้หน้าที่บริหารและตามขอบเขตของ

กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ หนงัสือบรคิณหส์นธิ และขอ้บงัคบัของบรษิัท แต่งตัง้ที่ปรกึษาเพื่อใหค้  าปรกึษาในการ
บรหิารงานของบรษิัท 

3) พิจารณาและอนมุตัิการท าธุรกรรมที่อยู่นอกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
4) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ัดการ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหก้รรมการผูจ้ัดการ หรือผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ัดการสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้(ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนได ้ 
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย เวน้แต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็น
ลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบรษิัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษิัท
ไดพ้ิจารณาอนุมัติไวโ้ดยกรรมการผู้จัดการจะตอ้งเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม                 
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 
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คณะกรรมการไดพ้ิจารณาก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
โดยสอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุค่าใหท้ัง้กิจการ ลกูคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 
แนวปฏิบตัิ 2.1 
(1) คณะกรรมการไดร้บัผิดชอบดแูลใหก้ิจการมวีตัถปุระสงคห์รือเปา้หมายหลกั (objectives) ที่ชดัเจน เหมาะสม สามารถใช้

เป็นแนวคดิหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และส่ือสารใหท้กุคนในองคก์รขบัเคล่ือนไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยจดัท าเป็นวิสยัทศัน ์และค่านิยมรว่มขององคก์ร (vision and values)  

(2) คณะกรรมการไดก้ าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสรา้งคณุคา่ใหท้ัง้แก่กจิการ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และ
สงัคมโดยรวมควบคูก่นัไป โดยพิจารณาถึงการเพิม่พนูมลูคา่ทางเศรษฐกจิใหก้ิจการและรกัษาไวซ้ึ่งประโยชนส์งูสดุของ            
ผูถื้อหุน้ ซึ่งตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท  ตลอดจนใหเ้ป็นไปตามมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

(3) คณะกรรมการไดก้ าหนดคา่นิยมขององคก์ร ที่สะทอ้นคณุลกัษณะของการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี เช่น ความรบัผิดชอบใน
ผลการกระท า (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปรง่ใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due 
consideration of social and environmental responisbilities) เป็นตน้ 

(4) คณะกรรมการไดส่้งเสริมการส่ือสาร และเสริมสรา้งใหว้ัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์รสะท้อนอยู่ในการ
ตดัสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยบรษิัทมีวิสยัทศัน ์และพนัธกิจ  
ซึ่งต่อเนื่องมาจากปี 2558 ดงันี ้
วิสยัทศัน ์(Vision)  

บริษัทจะเป็นบริษัทพัฒนาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทที่อยู่อาศยัชั้นน าของประเทศ โดยมุ่งเสนอสินคา้และบริการที่คุม้ค่า  
คุม้ราคาแก่ลกูคา้  

พนัธกิจ (Mission)  
1)  ดา้นการเงิน สรา้งฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง สรา้งผลตอบแทนท่ีสงูสดุต่อผูถื้อหุน้ดว้ยยอดขายที่เติบโตอยา่งต่อเนื่อง  

และการบรหิารตน้ทนุท่ีมีประสิทธิภาพ 
2)   ดา้นการตลาด  มุง่เสนอสินคา้ที่มคีณุภาพดี  ทัง้ในแง่ท าเล คณุภาพงานก่อสรา้งและสภาพแวดลอ้ม ในราคาที่สรา้ง

ความคุม้ค่าต่อลกูคา้ รวมไปถึง การบรกิารท่ีลกูคา้ประทบัใจ และสรา้งชื่อ “ ชวนชื่น ” ใหเ้กิดการรบัรูต้่อสาธารณชน
ในฐานะโครงการท่ีอยู่อาศยัชัน้น า อย่างต่อเนื่อง 

3) ดา้นกระบวนการผลิตและการใหบ้รกิาร   ส่งมอบสินคา้และบรกิารชัน้ดี ตรงก าหนดเวลา เป่ียมประสิทธิภาพ  มีการ
พฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง  

4) ดา้นการบรหิาร  เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั  มุ่งเนน้ความพยายาม บรรลถุึงเป้าหมายในทกุส่วนงาน และ
ส่งเสรมิธรรมาภิบาล 

หลักปฏิบัติที ่2   
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน (Define Objectives that Promote 
Sustainable Value Creation) 
 
หลักปฏิบัติ 2.1   
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5) ดา้นบคุลากร สรา้งจิตส านกึดา้นคณุภาพและบรกิาร สรา้งวฒันธรรมการเรียนรูแ้ละพฒันาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
บรรยากาศการท างานท่ีอบอุ่นฉนัทม์ิตร 

 
 

คณะกรรมการไดก้ ากบัดแูลและมั่นใจไดว้่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลาปานกลาง 
และ/หรือประจ าปีของกจิการสอดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ พรอ้มทัง้ไดน้ านวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 
แนวปฏิบตัิ 2.2 
(1) คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหก้ารจดัท ากลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกั

ของกิจการ โดยค านึงถงึปัจจยัแวดลอ้มของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาส และความเส่ียงที่ยอมรบัได ้ และควร
สนบัสนนุใหม้ีการจดัท าหรือทบทวนวตัถปุระสงค ์เป้าหมายและกลยทุธส์ าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ดว้ย เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่ากลยทุธ ์และแผนงานประจ าปีไดค้  านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยงัพอจะคาดการณไ์ดต้ามสมควร 
โดยคณะกรรมการมีส่วนรว่มในการก าหนด   วิสยัทศัน ์  ภารกิจ  กลยทุธ ์   เป้าหมาย และงบประมาณของบรษิัท
ตลอดจนดแูลใหม้ีการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็นอิสระในการตดัสินใจเก่ียวกบัเรื่องตา่งๆ  ตลอดจนไดม้ีการติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารเป็นประจ าทกุ
ไตรมาส 

(2) ในการก าหนดกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีการวิเคราะห ์  สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความ
เส่ียงตา่ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งตลอดสาย value chain รวมทัง้ปัจจยัต่างๆที่อาจมีผลต่อการ
บรรลเุป้าหมายหลกัของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ท  าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างแทจ้รงิ 

(3) ในการก าหนดกลยทุธ ์คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ีการส่งเสริมการสรา้งนวตักรรมและน านวตักรรมและเทคโนโลยี
มาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐาน
ของความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(4) เป้าหมายที่ก าหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและศกัยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการควรก าหนด
เป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากนี ้ควรตระหนักถึงความเส่ียงของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสู่การ
ประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจรยิธรรม (unethical conduct) 

(5) คณะกรรมการไดก้ ากบัดแูลใหม้กีารถา่ยทอดวตัถุประสงคแ์ละเปา้หมายผ่านกลยทุธ ์และแผนงานใหท้ั่วทัง้องคก์ร 
(6) คณะกรรมการไดก้ ากบัดแูลใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและติดตามการ

ด าเนินการตามกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี โดยอาจจดัใหม้ีผูท้  าหนา้ที่รบัผิดชอบ ดแูลและติดตามผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

หลักปฏิบัติ 2.2   
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คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องคป์ระกอบ 
สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว ้
แนวปฏิบตัิ 3.1 
(1) คณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถ

และคณุลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอาย ุท่ีจ าเป็นต่อการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร  
ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ย บุคคลซึ่งมีความรูค้วามสามารถเป็นที่ยอมรบั และเป็นผูท้ี่มีบทบาทส าคญั
ในการชีแ้นะและก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท โดยร่วมมือกับ
ผูบ้ริหารระดับสูงวางแผนการด าเนินงานทั้งระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน  และภาพรวมของ
องคก์ร  โดยมีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงาน
ของผูบ้ริหารระดับสูงใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไวอ้ย่างเป็นอิสระ  พรอ้มกันนี ้คณะกรรมการบริษัทยังก ากับดูแลให้ฝ่าย
บริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้รอบของกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษัท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์จุริต ระมดัระวงั ตามหลกัการ
ขอ้พึงปฏิบัติที่ดี เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท และสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัไดใ้ห้
ความส าคญัและจดัใหบ้รษิัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมิน และการบริหารงานที่รดักุม
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการติดตามด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยผ่านผูต้รวจสอบภายใน
ของบรษิัทและน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใหร้บัทราบทกุครัง้ 

(2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย จ านวนกรรมการตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนดซึ่งจะประกอบดว้ยกรรมการจ านวน
ไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้จะตอ้งมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร โดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 แต่ไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทัง้นี ้กรรมการแต่ละท่านมีความ
เหมาะสมทั้งด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูส้รรหาและพิจารณาผูท้ี่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ 
คุณสมบัติเฉพาะในดา้นต่าง ๆ และมีความจ าเป็นต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทก่อนท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

(3) คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติ
การศกึษา ประสบการณ ์สดัส่วนการถือหุน้ จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัท
จดทะเบียนอื่น ไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท และบน website ของบรษิัทที่ www.mk.co.th 
 
 

หลักปฏิบัติที ่3   
เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติ 3.1   

http://www.mk.co.th/
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(4) การถว่งดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ย  กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  ซึ่งไดร้ับเลือกตั้งจากที่ประชุมท าหน้าที่
บรหิารงานของบรษิัท และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้จะตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร 
และจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด โดยบรษิัทก าหนดใหม้ีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 หรือไม่นอ้ย
กว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามประกาศ
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ                         
เพื่อมาปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดลุการบรหิารกิจการต่าง ๆ ของบรษิัทใหเ้กิดความถกูตอ้งเป็นธรรม  
นิยามของกรรมการอิสระ  
บรษิัทไดก้ าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบรษิัท ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
กรรมการอิสระ มีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้
1)    ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                           

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ดว้ย  

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุหรือบคุคลที่จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่าสองปีก่อนวันที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระความสัมพันธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการ
ทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กู้ยืม  ค า้ประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็น
หลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่อ
อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่ เก่ียวโยงกัน                       
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคล
เดียวกนั 
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ    
นั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทน เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมนียักบักจิการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน  ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
ภายหลังไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม 
บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได ้
 

 
 

คณะกรรมการจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ รวมทั้งดูแลใหม้ั่นใจว่าองคป์ระกอบและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ 
แนวปฏิบตัิ 3.2 
(1) ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อเป็นการแบ่งแยก

หนา้ที่ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า โดยบริษัทไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ
ฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไวอ้ย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ในประกาศอ านาจด าเนินการของบริษัทซึ่งไดร้บั
อนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมตัิ
การบนัทึกรายการทางบญัชี และการดแูลทรพัยสิ์น เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนัได ้

(2) บรษิัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน  โดยกรรมการ
บรษิัทท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารในระดบันโยบาย  ขณะที่ฝ่ายบรหิาร
ท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัทและ 

หลักปฏิบัติ 3.2   
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต าแหน่งผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

(3) แม้ว่าประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน  อย่างไรก็ตามโครงสร้างของ
คณะกรรมการทัง้คณะประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้คณะหรือไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน  
จึงท าใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน และมีการจดัแบ่งแยกบทบาท หนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ชัดเจน
ระหว่างประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอย่าง
ชดัเจน 

(4) ความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ มดีงัต่อไปนี ้
(ก) การก ากบั ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจไดว้า่ การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ

ตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 
(ข) การดูแลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจริยธรรม และการก ากับ

ดแูลกิจการท่ีดี 
(ค) การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรว่มกับประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และมาตรการที่ดูแลใหเ้รื่อง

ส าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชุม 
(ง) การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญัอย่าง

รอบคอบโดยทั่วกนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 
(จ) การเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารและระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
(5) คณะกรรมการชุดย่อย: คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการ

บริษัท และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่ นใจได้ว่าบริษัทมีการด าเนินงานและ
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ จ านวน 6 คณะ ประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 4) คณะกรรมการบริหาร 5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และ 6) คณะผูบ้รหิารระดบัสงู 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการของบริษัทอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งไม่ใช่ประธาน

กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ                       
ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทัง้หมด มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนและตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

3) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างนอ้ย 3 คน และคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทั้งหมด 
เพื่อใหก้ารท างานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ที่  มีหนา้ที่
ความรบัผิดชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
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4) คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการบรษิัท 5 คนโดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามค าสั่ง
แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร 5 คน มีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม                  
กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

6) คณะผู้บริหารระดับสูงประกอบดว้ยกรรมการและผู้บริหารจ านวน 5 คนโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รบัผิดชอบตามค าสั่งแต่งตัง้คณะผูบ้ริหารระดบัสงูและตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
ทัง้นี ้คณะกรรมการชุดย่อยจะมีการรายงานความคืบหน้าและผลการปฎิบัติหนา้ที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมี

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังนี ้
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

ดงัต่อไปนี ้
1) สอบทานใหบ้รษิัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน  (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้รษิัท ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนการเสนอเลิกจา้งผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชี    
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย  ์   ทั้งนีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชนส์ูงสุด
ต่อบรษิัท 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย  ดงัต่อไปนี ้

 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
 (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์    ขอ้ก าหนดของ   
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

 (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎบัตร 

(charter) 
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบ                
ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ 
หวัหนา้หน่วยงาน หรือพนกังานของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง มาใหค้วามเห็นรว่มประชมุหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้ง จ าเป็น 

นอกจากนัน้ ในการปฏิบัติหนา้ที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของขอ้บงัคับฉบบันี ้คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรกึษา
จากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็น
ผูร้บัผิดชอบในเรื่องค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
 ทัง้นี ้ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยเมื่อครบก าหนด
ออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งต่อไปอีกได ้

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีขอบเขต หน้าที่  และความรับผิดชอบ และรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
1) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการพิจารณาคดัเลือกกรรมการบรษิัท รวมทัง้การสรรหาคดัเลือกบุคคลที่มี

ความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้หรือที่ประชุม

ผูถื้อหุน้ของบรษิัทเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทตามแต่กรณี  

2) พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทก่อนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

3) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการพิจารณาคดัเลือกผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้การสรรหาคดัเลือกบุคคลที่มี

ความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่ง  และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

4) พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของประธานกรรมการบรหิารและประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

5) พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการอิสระใหเ้หมาะสมกับลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตาม

เกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

6) ใหค้  าแนะน าในการจดัท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู  

7) พิจารณาแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ของบรษิัทจ านวน 1 คน เพื่อท าหนา้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  

8) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

ดงัต่อไปนี ้
1) ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ

บรษิัทใหส้อดคลอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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2) ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท และเป็นไปหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทจด
ทะเบียน รวมทัง้การปรบัปรุงเปล่ียนแปลงตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

3) ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพื่ อเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการป ฏิบัติงานของคณะกรรมการและ                    
ฝ่ายจดัการ เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

4) น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เมื่อไดม้ีการก าหนด 
เปล่ียนแปลง ปรบัปรุง และทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

5) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีขอบเขต หน้าที่  และความรบัผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

ดงัต่อไปนี ้
1) ก าหนดนโยบายในการบรหิารความเส่ียง เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท 
2) ประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ ทัง้ที่มาจากภายนอกและ

ภายในบริษัท  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและบริหาร
จดัการความเส่ียง เช่น ความเส่ียงดา้นธุรกิจ  ความเส่ียงดา้นการเงิน  ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์ ความเส่ียงดา้น
ปฏิบัติการ  คือ กระบวนการในการด าเนินธุรกิจ เช่น วิธีการก่อสรา้ง  ปัญหาผู้รบัเหมา  ความผันผวนดา้น                  
ราคาวสัด ุ เป็นตน้ 

3) วิเคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงต่อบริษัท และโอกาสที่ความเส่ียงนั้นจะเกิดขึน้ โดยวิเคราะห์ แต่ละ                         
ความเส่ียงมีโอกาสเกิดขึน้มากนอ้ยแค่ไหน และเมื่อเกิดขึน้แลว้ส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด 

4) ก าหนดมาตรการในการติดตามเหตกุารณท์ี่เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเส่ียง เพื่อป้องกนัและหรือลดความเส่ียง
ที่อาจจะเกิดขึน้ และก าหนดขอบเขตของความเส่ียงของแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรบัได ้

5) ติดตามประเมินผลการบรหิารความเส่ียงและรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการบรษิัท 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิาร มีขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
1) บริหารงานในเรื่องเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

และตามขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ หนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษิัท 
2) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ  
3) พิจารณากลั่นกรองโครงการลงทนุต่างๆ ของบรษิัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  
4) พิจารณาและอนุมตัิการจดัซือ้ที่ดินและ/หรือทรพัยสิ์นใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยและใหม้ีอ  านาจในการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อส านักงานที่ดินที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการอนุมัติเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อการพัฒนา
โครงการท่ีสืบเนื่องจากการซือ้ที่ดินและ/หรือทรพัยสิ์นใดๆ ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินที่คณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด  
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ทัง้นี ้การอนุมัติรายการของบริษัทย่อยจะตอ้งเป็นบริษัทย่อยที่บรษิัทถือหุน้ในบริษัทย่อยตัง้แต่รอ้ยละ 90 และ
รายการดังกล่าวตอ้งไม่ใช่รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัรายการดงักล่าว 

5) พิจารณาและอนมุตัิการขายที่ดินและ/หรือทรพัยสิ์นใดๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อยในราคาไม่ต ่ากว่าราคาตลาด 
ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรหิารมีมติอนมุตัิการขาย ตามขอบเขตอ านาจและวงเงินที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 
รวมทัง้ใหม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อส านกังานท่ีดินที่เก่ียวขอ้ง  

6) พิจารณาและอนมุตัิการท าธุรกรรมที่อยู่นอกเหนือแผนงานงบประมาณที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท 
7) พิจารณาและอนุมัติการกูเ้งินหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และใหม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนสิทธิและ                  

นิติกรรมต่อส านกังานที่ดินที่เก่ียวขอ้ง  รวมตลอดถึงการช าระหรือใชจ้่ายเงินเพื่อธุรกรรมปกติของบริษัทตาม
ขอบเขตอ านาจและวงเงินท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

8) พิจารณาอนุมัติการเปิด/ปิดบญัชีธนาคาร และการใชบ้ริการต่างๆของธนาคารที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การก าหนด           
ผูม้ีอ  านาจสั่งจ่ายส าหรบับญัชีธนาคารของบรษิัท 

9) พิจารณาและอนมุตัิการท ารายการทางดา้นนิติกรรมและเอกสารในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเก่ียวกับการขอ
อนุญาตแกไ้ขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินโครงการ การขอออกโฉนดที่ดิน การขอแบ่งแยกและ             
การรวมกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการขอรงัวัดท่ีดิน เช่น รงัวัดสอบเขต รงัวัดแบ่งแยกในนามเดิม รงัวัดแบ่งแยก                 
กรรมสิทธ์ิรวม รงัวดัรวมโฉนด รงัวดัแบ่งจดัสรร รงัวดัแบ่งหกัสาธารณประโยชน ์เป็นตน้ 

10) จดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายธุรกิจ รวมทัง้กลยทุธท์างธุรกิจของบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัท  
11) พิจารณาและอนมุตัิแผนการตลาด แผนการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ 
12) ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัททั้งในดา้นการจัดการบริหารทรพัยสิ์นและการบริหารการเงิน  เพื่อให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
13) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  

ทั้งนี ้ การมอบหมายอ านาจ  หน้าที่   และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะไม่มีลักษณะเป็นการ                        
มอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหก้รรมการบรหิารหรือผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการบรหิารสามารถอนมุตัิรายการที่ตน
หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย เวน้แต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้
ปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการ
บริหารจะตอ้งน าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิรายการดงักล่าว
ตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะผูบ้ริหารระดบัสงู   

คณะผูบ้รหิารระดบัสงู มีขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

1) ก าหนดวตัถปุระสงค ์นโยบาย และกลยทุธอ์งคก์ร 

2) ตดัสินใจแผนการด าเนินงาน  และก าหนดทิศทางโดยรวมขององคก์ร 

3) อ านาจจดัการ  และบรหิารงาน เพื่อใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์



นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
     

   
บรษิัท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                 หนา้ 22  
 

4) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการบรหิาร 

(6) คณะกรรมการไดม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการ
ประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุในแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิัท 

(7) วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการมีก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติว่าดว้ย
บรษิทัมหาชนจ ากดั และไม่มีขอ้จ ากดัจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนั 

(8) การประชมุคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย มีรายละเอียด ดงันี ้
การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

 คณะกรรมการไดก้ าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทส าหรบัรอบการประชุมปกติไวล่้วงหนา้ และแจง้ให้
กรรมการแต่ละท่านทราบ ทัง้นี ้เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลาเตรียมความพรอ้มและจดัสรรตารางเวลาของตนเพื่อใหส้ามารถ
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทได ้ซึ่งโดยปกติคณะกรรมการบรษิัทจะประชุมเดือนละครัง้และอย่างนอ้ยเป็นประจ า
ทกุไตรมาสและการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยในการเรียกประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้  ใหป้ระธาน
กรรมการ หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนั
ประชมุ  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัทจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนด
วนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้ทัง้นี ้กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการ
ได ้ในกรณีที่มีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัที่ไดร้บั
การรอ้งขอ    
 ส าหรบัการก าหนดวาระการประชุม  ไดม้ีการก าหนดวาระไวล่้วงหนา้อย่างชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผล
การด าเนินงานเป็นประจ า โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารรว่มกันพิจารณาก าหนดวาระการประชุม   
โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปมีสิทธิรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการและเสนอเรื่อง
เขา้สู่วาระการประชมุได ้ส่วนขัน้ตอนการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิัทสามารถอธิบายไดด้งันี ้

การด าเนินการก่อนการประชุม: กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทโดยระบุถึงเหตุผลและความจ าเป็นของเรื่องที่เสนอ ประธานคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาวาระการ
ประชุมในแต่ละวาระก่อนท่ีจะจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ หนงัสือนดัประชมุพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมตาม
วาระต่างๆ จะถูกส่งไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม  ทั้งนี ้เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านไดม้ีเวลาใน
การศึกษาขอ้มูลที่เพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม อันจะส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึน้  ในกรณีที่กรรมการท่านใดตอ้งการขอ้มลูอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ
การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ก็สามารถประสานไปยงัเลขานกุารบรษิัทเพื่อด าเนินการใหไ้ด ้ 

การด าเนินการระหว่างการประชุม: ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ประธานคณะกรรมการบริษัทจะ
เป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการประชมุ โดยเรียงตามวาระการประชมุ ตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือนดัประชมุ และไดจ้ดัสรร
เวลาอย่างเพียงพอส าหรบัอภิปรายแต่ละวาระ  ซึ่งในกรณีที่คณะกรรมการตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม   จะมี
ผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม เพื่อชีแ้จงขอ้มลูต่อคณะกรรมการ  ทั้งนี ้ ไดม้ีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการพรอ้มให้คณะกรรมการ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
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การด าเนินการภายหลงัการประชุม: บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัในการจดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
โดยเลขานุการบริษัท เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดบันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท                    
โดยไดม้ีการบันทึกอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นในสาระส าคญัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประชุม เช่น วัน เวลาและสถานที่จัด
ประชุม เวลาเริ่ม/เลิกประชุม รายนามกรรมการทัง้ที่ เขา้ร่วมประชุมและขาดประชุม สาระส าคญัรวมทัง้ประเด็นซกัถาม
และขอ้ปรกึษาหารือในแต่ละวาระการประชมุ มติของคณะกรรมการบรษิัทในแต่ละวาระการประชมุ เป็นตน้ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเอกสารประกอบการประชุม  จะถูกจัดเก็บโดยเลขานุการบริษัท ทั้งนี ้ เพื่อให้
คณะกรรมการ และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้ 

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหนา้ที่ได ้ 
ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุม 
ใหถื้อเสียงขา้งมาก ทัง้นี ้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนเวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น                         
เสียงชีข้าด  

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยทุกไตรมาส และการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจ าเป็น โดยจะมีการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชมุ นอกจากนีย้งัมีการบนัทึกการประชมุอย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและตรวจสอบได ้

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัทไดก้ าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และการ

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยจะมีการจดัส่งหนังสือนดัประชุมพรอ้มทั้งเอกสารประกอบการประชุมตาม
วาระต่างๆ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ นอกจากนี ้ยงัมีการบนัทึกการประชมุอย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและตรวจสอบได ้ 

การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
บริษัทไดก้ าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และการประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ นอกจากนี ้ยงัมีการบันทึกการประชมุอย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและตรวจสอบได ้ 

การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และการประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ นอกจากนี ้ยงัมีการบนัทึกการประชมุอย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและตรวจสอบได ้ 

การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 
บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยจะมีการ

จดัส่งหนงัสือนดัประชมุพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ นอกจากนี ้ยงัมีการ
บนัทึกการประชมุอย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและตรวจสอบได ้ 
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การประชมุคณะผูบ้รหิารระดบัสงู 
บรษิัทไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมคณะผูบ้รหิารระดบัสงูและการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยจะมีการ

จดัส่งหนงัสือนดัประชมุพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ นอกจากนี ้ยงัมีการ
บนัทึกการประชมุอย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและตรวจสอบได ้

 
 
คณะกรรมการบรษิัทควรก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรง่ใสและชดัเจน เพื่อใหไ้ด้

คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้
แนวปฏิบตัิ 3.3 
(1) คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ซึง่ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และองคค์ณะสว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระ 
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดม้ีการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบคุคลเพื่อใหไ้ดก้รรมการ

ที่มีคณุสมบตัิที่จะท าใหค้ณะกรรมการมีองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญที่เหมาะสม รวมทัง้มกีารพิจารณาประวตัิของ
บคุคลดงักล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัท ก่อนที่จะน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดป้ฎิบตัิงาน ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน   
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการอสิระ 
1) เป็นบุคคลที่ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรษิัท และตอ้ง

ไดร้บัแต่งตัง้จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือคณะกรรมการบรษิัท 
2) คณะกรรมการอิสระตอ้งประกอบดว้ย กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ย

กว่า 3 คน  
3) เป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท  
4) เป็นบุคคลภายใตน้ิยาม “กรรมการอิสระ” คือ บุคคลที่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งสิน้กับการบริหารงานบริษัท และ/

หรือการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหารของบริษัท รวมทั้ง
ญาติสนิทของบคุคลเหล่านัน้และสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทและ
ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระ 
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากรายชื่อบุคคลภายนอกที่เป็นผูท้รงคุณวุฒิที่ไดร้บั

การยอมรบัโดยทั่วไปในวงการธุรกิจและวิชาการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา เพื่อท าการแต่งตัง้ หรือเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท แต่งตัง้ตามแต่กรณี ทั้งนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการ
สรรหาจะตอ้งมีคุณสมบตัิตามคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ( ตลท.) ก าหนด 

2) ผูถื้อหุน้จะเป็นผูค้ดัเลือก โดยใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูท้ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงมติในท่ีประชมุ 

หลักปฏิบัติ 3.3   
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ทัง้นี ้กรรมการอิสระทุกท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือ การใหบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ อย่างมีนัยส าคัญ กับ
บริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  นอกจากนี ้กรรมการอิสระของบริษัท
ไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือ บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั 
การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคดัเลือกบคุคลที่สมควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ซึง่รวมถึง

กรณีต าแหน่งวา่งลงหรือครบวาระการด ารงต าแหน่ง การสรรหาประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา เพื่อท าการแต่งตัง้หรือเสนอให้
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทแตง่ตัง้ตามแตก่รณี ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษิัทมจี านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการตอ้งมคีณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้คณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงันี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบุคคลหรือหลายคนพรอ้มกันเต็มตามจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดที่จะตอ้งเลือกตัง้ในคราวนัน้ก็ได ้ทัง้นี ้ตามแต่ที่ประชมุจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกตัง้เป็นรายบุคคลหรือหลายคนดงักล่าว บุคคลแต่ละคนที่ผูถื้อหุน้ออกเสียงเลือกตั้งจะไดร้บัคะแนน
เสียงจากผูถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้นัน้มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) โดยผูถื้อหุน้ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่           
ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงไดร้บัเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับจ านวนหน่ึงในสาม 
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกที่จดทะเบียน ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งอย่างต่อเนื่องนานที่สุด
นั้น เป็นผู ้ออกจากต าแหน่งก่อน   ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่ สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี ้อาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ โดยให้กรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งรกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ  าเป็นจนกว่ากรรมการที่ไดร้บั
แต่งตัง้ใหม่จะเขา้รบัหนา้ที่ 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่ อเสนอแนะต่อ 
คณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ รวมทั้งในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ซึ่งจะพิจารณาถึงผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                         
จะเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษารายนั้นๆ ไว้ในรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์
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ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสรา้ง และอัตรา

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้  าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาว 
แนวปฏิบตัิ 3.4 
(1) คณะกรรมการไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความ

รบัผิดชอบไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บรษิัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการของบรษิัทอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งไม่ใช่
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างนอ้ย 2 คนจะตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทัง้หมด เพื่อท าหนา้ที่พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์
ในการก าหนดการสรรหาและค่าตอบแทน 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ได้รบัการอนุมตัิจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ที่จะไดร้่วมกันพิจารณาเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนในแต่ละปี โดยจะ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ของบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของกรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้ประชุมและเงินบ าเหน็จประจ าปี  ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของ
บรษิัทอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนสัขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบรษิัท  และผลงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน ซึ่งบรษิัท
ไดแ้สดงจ านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูได้รบัไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีทกุปี 

 
 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

แนวปฏิบตัิ 3.5 
(1) คณะกรรมการควรดแูลใหม้ั่นใจวา่ มีกลไกสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตน 
(2) ในการพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่ากรรมการ

บรษิัทยงัคงจดัสรรเวลาใหก้ับบริษัทไดอ้ย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการบรษิัท ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบาย 
ใหค้  าปรกึษาในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจในขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการบรษิัทท่ีไดร้บัมอบหมาย 
ซึ่งไม่มีผลกระทบหากกรรมการท่านนั้นจะได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทจึงไม่มี
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจ านวนบรษิัทในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนของกรรมการ 

(3) กรรมการมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนีก้รณีที่
ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการท่ีบรษิัทอื่น ผูบ้รหิารระดบัสงูมีหนา้ที่เปิดเผยใหค้ณะกรรมการ
บรษิัททราบ   

หลักปฏิบัติ 3.4   

หลักปฏิบัติ 3.5   
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(4) ในกรณีที่กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในกิจการอื่นท่ีมีความ
ขดัแยง้ หรือสามารถใชโ้อกาสหรือขอ้มลูของบรษิัทเพื่อประโยชนข์องตน คณะกรรมการจะดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทไดม้ี
การป้องกนัอย่างเพียงพอและมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบตามความเหมาะสม 

(5) กรรมการแต่ละท่านควรเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการบรษิัททัง้หมดที่ไดจ้ดั
ใหม้ีขึน้ในรอบปี  

 
 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของ บรษิัทย่อยและ

กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บรษิัทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 
แนวปฏิบตัิ 3.6 
(1) กลไกในการก ากบัดแูลของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

บริษัทมีนโยบายในการส่งตวัแทนของบรษิัทเขา้เป็นกรรมการบริษัทท่ีเขา้ลงทุนทัง้บริษัทย่อยหรือบรษิัทร่วมตามสดัส่วน

การถือหุน้ โดยฝ่ายบรหิารจะเป็นผูด้  าเนินการเสนอชื่อบคุคลที่เหมาะสมใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิซึ่งบคุคล

ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นมีหน้าที่ด  าเนินการเพื่อให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริหารงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด                             

ก ากับดูแลให้บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทจดทะเบียน อาทิ การเข้าท ารายการ                               

ที่เก่ียวโยงกนั การไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น เป็นตน้ รวมถึงการจดัเตียมขอ้มลูเพื่อจดัท างบการเงินรวมของบรษิัท 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาเรื่องที่ส  าคญัตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกบับรษิัทซึ่งบคุคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้นัน้จะมีการรายงานผล

การด าเนินงานใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ เพื่อคณะกรรมการบริษัทไดท้ราบถึงสถานการณ์ของบริษัทนั้น ๆ 

อย่างต่อเนื่องและทนัต่อการตดัสินใจ 

(2) จดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรดักุมเพียงพอและการท ารายการต่าง ๆ เป็นไปถูกตอ้ง

ตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการกับบคุคล

ที่เก่ียวโยงกนั  

 
 
คณะกรรมการควรจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อยและ

กรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินควรถกูน าไปใชส้ าหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปดว้ย 
แนวปฏิบตัิ 3.7 
(1) ในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารสูงสุด  คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละปี  การประเมินผลงานจะมีส่วนช่วยใหค้ณะกรรมการไดพ้ิจารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และน าผลการประเมินมาวิเคราะหก์ารปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ และ
น าข้อเสนอแนะมาพัฒนาการด าเนินงานต่อไป    รวมถึงการน าไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิัทดว้ย  

หลักปฏิบัติ 3.6   

หลักปฏิบัติ 3.7   
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(2) คณะกรรมการบรษิัทไดด้  าเนินการใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานควรประเมินทัง้แบบคณะและรายบุคคล โดยอย่าง
น้อย ต้องเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว ้ 
(cross evaluation) ร่วมดว้ยก็ได้ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน รายงาน
ประจ าปี 

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการจดัใหม้ีที่ปรกึษาภายนอกมาชว่ยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการก็จะท าการเปิดเผยการด าเนินการดงกล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี  

 
 
คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับบทบาทหนา้ที่

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ใหก้รรมการทุกคนไดร้บัการ
เสรมิสรา้งทกัษะและความรู ้ส าหรบัการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ 
แนวปฏิบตัิ 3.8 
(1) คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลจนมั่นใจว่า บุคคลที่ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่มีขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติ

หนา้ที่ ซึ่งรวมถึงความเขา้ใจในวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองคก์ร  ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ
และแนวทางการด าเนินธุรกิจของกิจการ โดยจดัใหม้ี 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation) 
ส าหรบักรรมการท่ีเขา้รบัต าแหน่งใหม่  ทางบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีการปฐมนิเทศ เพื่อใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบนโยบายธุรกิจ
ของบรษิัท  รวมทัง้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง อาทิ โครงสรา้งทนุ  ผูถื้อหุน้  ผลการด าเนินการ  รวมทัง้กฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ 
พรอ้มทัง้ส่งมอบคู่มือส าหรบักรรมการ  ซึ่งเป็นขอ้มลูที่เป็นประโยชนส์ าหรบัการเป็นกรรมการของบรษิัท ใหก้ับกรรมการ 
ทัง้นี ้คู่มือกรรมการอย่างนอ้ยประกอบดว้ย 

คู่มือกรรมการ : 
1. พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
2. พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
3. หนงัสือรบัรองบรษิัท 
4. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท 
5. ขอ้บงัคบับรษิัท 
6. คู่มือการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีของบรษิัท 
7. คู่มือกรรมการบรษิัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต. 
ข้อมูลส าหรับกรรมการ : 
1.    ขอ้แนะน าการใหส้ารสนเทศส าหรบัผูบ้รหิารบรษิัทจดทะเบียน 
2.    หนงัสือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทจดทะเบยีน 
3.    หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2555 และปรบัปรุงใหม่ปี 2561 
4.    Company Profile ของบรษิทั 
5.    รายงานประจ าปีล่าสดุ  
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(2) คณะกรรมการบรษิัทไดดู้แลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูแ้ละทกัษะที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยที่บรษิัท
มีนโยบายส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจดา้นหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีแก่กรรมการบรษิัท  โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้
กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association : IOD) อาทิ เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นหลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) และเขา้รบัการอบรมกับสถาบนัอื่นๆ ในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นีเ้พื่อใหก้รรมการบรษิัทมีความรูค้วามเขา้ใจมาก
ยิ่งขึน้ในบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมทัง้หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และสามารถน า
ความรูต้่างๆ  ที่ไดจ้ากการอบรมมาพฒันาการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทใหด้ียิ่งขึน้ต่อไป 
นอกจากนี ้บริษัทยังใหค้วามส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้บ้ริหารของบริษัทเขา้รบัการอบรมในหลักสูตรที่
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพนูทกัษะความรู ้รวมทัง้ก าหนดใหผู้บ้ริหารของบรษิัทท าหนา้ที่เป็นวิทยากร
ในการอธิบายถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อกรรมการที่เขา้มาใหม่ รวมทัง้ตอบประเด็นซกัถามที่เก่ียวกับ
การด าเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้ เพื่อใหก้รรมการที่เข้ามาใหม่ไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บรษิัท และสามารถประยกุตค์วามรูค้วามสามารถของตนท่ีมีอยู่เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

(3) คณะกรรมการมีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์ มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

(4) คณะกรรมการบรษิัทไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบรษิัทไวใ้น
รายงานประจ าปี   

 
 
คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจว่าด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่

จ  าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ที่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อ  การสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ  
แนวปฏิบตัิ 3.9 
(1) คณะกรรมการบรษิัทเล็งเห็นความส าคญัของบทบาทและหนา้ที่ของเลขานกุารบรษิัท จึงไดม้อบหมายใหพ้นกังานประจ า

ของบริษัทที่ เหมาะสม ท าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทของบริษัท  เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี  โดยมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบหลกั  ดงันี ้
(ก) ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบและปฏิบตัิ 
(ข) ดแูลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ 
(ค) ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(ง) จดัท าและจดัเก็บรกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี ้

  - ทะเบียนกรรมการ 
  - หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
  - หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

(จ) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร 
(ฉ) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

หลักปฏิบัติ 3.9   



นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
     

   
บรษิัท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                 หนา้ 30  
 

(2) เลขานุการบริษัทผ่านการอบรมหลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 
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คณะกรรมการควรด าเนินการใหม้ั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสงูใหม้ี
ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 
แนวปฏิบตัิ 4.1 
(1) คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

(2) เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะ

ปฏิบตัิงาน รายงานถึงแผนการปฏิบตัิและสืบทอดงานของตนเองและผูบ้ริหารระดบัสงูอย่างต่อเนื่อง ภายใตค้  าแนะน า

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยแผนดงักล่าวระบุถึงการมอบหมายงานใหแ้ก่บุคคลที่ก าหนดไว้

เป็นผูสื้บทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้เพื่อทดแทนกรณีที่ผูบ้ริหารท่านนัน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใน

ต าแหน่งได ้

(3) คณะกรรมการสนับสนุนส่งเสริมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ไดร้บัการอบรมและพัฒนา เพื่อ

เพิ่มพนูความรูแ้ละประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงาน 

(4) เนื่องจากกรรมการบรษิัทยงัคงจดัสรรเวลาใหก้บับรษิัทไดอ้ย่างเต็มที่ในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการบรษิัท ไม่ว่าจะเป็นการ
ก าหนดนโยบาย ใหค้  าปรกึษาในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจในขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการบรษิัทที่
ไดร้บัมอบหมายซึ่งไม่มีผลกระทบ หากกรรมการท่านนั้นจะไดด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บรษิัทจึงไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจ านวนบรษิัทในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ  

 
 

 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวปฏิบตัิ 4.2 
(1) คณะกรรมการจะพิจารณาโครงสรา้งค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ผูบ้ริหารระดับสูง และ

บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับ

ผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง  

1) การพิจารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้ เชน่ โบนสั และผล

การด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan ( ESOP) 

หลักปฏิบตัทิี ่4  
สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร (Ensure Effective CEO and People Management) 

หลักปฏิบัติ 4.1   
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2) การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน ควรค านงึถงึปัจจยั เช่น ระดบัค่าตอบแทนสูงกวา่หรือเท่ากบัระดบั

อตุสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกิจการ 

3) การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และการส่ือสารใหเ้ป็นท่ีรบัทราบ 

(2) คณะกรรมการท่ีไม่รวมกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารมีบทบาทเก่ียวกบัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

(3) คณะกรรมการเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานตลอดจนอนมุตัิโครงสรา้งค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร

ระดบัสงู และติดตามใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ประเมินผูบ้รหิารระดบัสงู ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมินดงักล่าว 

(4) คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรบัทัง้องคก์ร 

 
 

คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร และการ
ด าเนินงานของกิจการ 
แนวปฏบิตัิ 4.3 
(1) คณะกรรมการมีความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ ซึ่งปัจจบุนัไม่มขีอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่มี

ผลต่ออ านาจในการควบคมุ การบรหิารจดัการบรษิัท  
(2)  หากมีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ คณะกรรมการบรษิัทจะดแูลไม่ใหข้อ้ตกลงตามขอ้ (1) ขา้งตน้ เป็นอปุสรรคต่อ

การปฎิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท เช่น การมีบคุคลท่ีเหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง  
(3) หากขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ผลต่อการควบคมุบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทจะด าเนินการใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าว ไวใ้นแบบ 56-1 และรายงานประจ าปีของบรษิัท 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหม้ีจ านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และแรงจงูใจที่
เหมาะสม 
แนวปฏิบตัิ 4.4 
(1) คณะกรรมการบริษัทดแูลใหม้ีการบริหารทรพัยากรบุคคลที่สอดคลอ้งกับทิศทางและกลยทุธข์ององคก์ร พนกังานในทุก

ระดับมีความรู ้ความสามารถแรงจูงใจที่ เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถขององคก์รไว้ โดยบริษัทมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพฒันาความรู ้ศักยภาพของ
พนกังาน การอบรมดงักล่าวจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพใหก้ับพนักงาน และท าการเปิดเผยตวัเลขจ านวนชั่วโมงเฉล่ียของ
การฝึกอบรมของพนกังานต่อปี 

(2) คณะกรรมการบรษิัทดแูลใหม้กีารจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพหรอืกลไกอื่นเพื่อดแูลใหพ้นกังาน มีการออมอย่างเพยีงพอ
ส าหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ใจในการ บรหิารจดัการเงิน การเลือกนโยบาย
การลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบัชว่งอาย ุระดบัความเส่ียง  
 

หลักปฏิบัติ 4.3   

หลักปฏิบัติ 4.4   
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ในปี 2559  บรษิัทไดม้กีารจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่พนกังานเพื่อเป็นสวสัดิการ และเป็นทางเลือกเพิ่มเติมซึ่งเป็น
ผลประโยชนเ์พิ่มเตมิใหแ้ก่พนกังานของบรษิัท โดยพนกังานเกา่ของบรษิัทสามารถเลือกที่จะเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ
หรือไม่กไ็ด ้ หรือจะยงัคงจะรบัเงินบ าเหน็จเมื่อลาออกหรือเกษียณจากงานตามที่บรษิัทไดก้ าหนดเป็นสวสัดิการใหไ้วแ้ก่
พนกังานในอดีต 
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คณะกรรมการควรใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการสรา้ง 
คณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
แนวปฏิบตัิ 5.1 
(1) คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสรมิใหเ้กิดนวตักรรมและดแูลใหฝ่้ายจดัการน าไป

เป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยทุธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงาน และการตดิตามผลการด าเนินงาน 
(2) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าใหก้ิจการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอยู่

เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มมุมองในการออกแบบและพฒันาสินคา้
และบรกิาร การวิจยั การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน รวมทัง้การรว่มมือกบัคู่คา้ 

 
 
 

คณะกรรมการบรษิัทไดต้ิดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
ซึ่งสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ ์(strategies) ของกิจการ 
แนวปฏิบตัิ 5.2 
(1) การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย: บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญในสิทธิและการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันต่อผูม้ีส่วนได้

เสียต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือผูบ้ริหารของบริษัท  ลูกคา้  คู่คา้   เจา้หนี ้  
ภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านีจ้ะเป็นแรงสนับสนุนใหบ้ริษัทสามารถแข่งขันและ
สรา้งก าไรจนประสบความส าเร็จในระยะยาวได ้โดยคณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักเป็นอย่างดีถึงสิทธิของผูม้ีส่ วนได้
เสีย และปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียตามสิทธิ เงื่อนไข ขอ้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัการดแูล
และปฏิบตัิดว้ยดี ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น: 
บรษิัทมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจใหม้ีผลตอบแทนที่คุม้คา่และสรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้ถือหุน้ โดยค านึงถงึการเติบโต
ของมลูคา่บรษิัทในระยะยาว ดว้ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้การด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใสและ
เชื่อถือได ้
พนักงาน: 
บรษิัทตระหนกัถงึความส าคญัของพนกังานในฐานะผูส้นบัสนนุใหแ้ผนงานตา่งๆ  ของบรษิัท สามารถบรรลเุป้าหมาย
ทางธุรกจิที่ก าหนดไวไ้ด ้บรษิัทจงึปฏิบตัิต่อพนกังานของบรษิัทดว้ยความเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั ดงัต่อไปนี ้
1. บรษิัทมีการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบั คา่ตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน บรษิัทมีการจ่าย

ผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจา่ยผลตอบแทนของอตุสาหกรรมประเภท

หลักปฏิบัติที ่5   
ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible 
Business) 

หลักปฏิบัติ 5.1   

หลักปฏิบัติ 5.2   



นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
     

   
บรษิัท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                 หนา้ 35  
 

เดียวกนั  ตลอดจนจดัใหม้ีสวสัดกิารตา่งๆ เช่น การจดัการดแูลตรวจสขุภาพประจ าปี การจดักิจกรรม การจดัการ
แข่งขนักีฬาพนกังาน  การจดัทอ่งเที่ยวนอกสถานท่ี  การจดังานเลีย้งสงัสรรคป์ระจ าปี เป็นตน้  รวมถงึยงัให้
ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรในระยะยาวเป็นการสรา้งโอกาสในการเรียนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพพนกังาน 

ในปี 2559  บรษิัทไดม้ีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่พนกังานเพื่อเป็นสวสัดิการ และเป็นทางเลือกเพิ่มเติม 
ซึ่งเป็นผลประโยชนเ์พิ่มเติมใหแ้ก่พนักงานของบริษัท โดยพนักงานเก่าของบริษัทสามารถเลือกที่จะเขา้กองทุ น
ส ารองเลีย้งชีพหรือไม่ก็ได ้หรือจะยังคงจะรบัเงินบ าเหน็จเมื่อลาออกหรือเกษียณจากงานตามที่บริษัทไดก้ าหนด
เป็นสวสัดิการใหไ้วแ้ก่พนกังานในอดีต 

2. บริษัทใหค้วามส าคญักับการคุม้ครองศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยไดม้ีการดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัทไม่ใหม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและความเป็น
ส่วนตวัของพนกังาน รวมทัง้ปฏิบัติต่อพนกังานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถรอ้ง
ทกุขเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษรเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

3. บริษัทมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ท  างาน รวมถึง
เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน  โดยมีนโยบาย
อบุตัิเหตหุน่วยงานต่างๆ ตอ้งเป็นศนูย ์ ถือเป็นเป้าหมายอย่างหน่ึงขององคก์ร 

4.   บริษัทมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการพฒันาความรู ้ศกัยภาพของพนกังาน การอบรมดังกล่าว   
จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและท าการเปิดเผยตัวเลขจ านวนชั่วโมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของ
พนกังานต่อปี  

ผู้บริหาร: 
บรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของผูบ้รหิาร ในฐานะผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในการก าหนดกลยทุธแ์ละแผนปฏิบตัิงานต่างๆ 
รวมทั้งควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่ก าหนดไว้โดย
คณะกรรมการบริษัท  บรษิัทจึงเสนอค่าตอบแทนผูบ้รหิารท่ีมีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็น
แรงจูงใจใหผู้บ้ริหารมีความตัง้ใจและทุ่มเทใหก้ับการบรหิารงานบริษัท จนสามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจที่ก าหนด   
ไวไ้ด ้
หุ้นสว่นทางธุรกิจ: 
บริษัทตระหนกัเป็นอย่างดีถึงความส าคญัของหุน้ส่วนทางธุรกิจของบริษัท ในการที่ช่วยสนบัสนุนและผลกัดนัใหก้าร
ด าเนินธุรกิจของบรษิัทสามารถเจรญิเติบโตและบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจที่ก าหนดไวไ้ด ้บรษิัทจึงปฏิบตัิต่อหุน้ส่วนทาง
ธุรกิจของบรษิัท  โดยค านึงถึงผลประโยชนท์ี่เป็นธรรมของทัง้สองฝ่ายและปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ้ตกลงทางการคา้ที่ตกลง
รว่มกนัอย่างเครง่ครดั 
ลูกค้า: 
บรษิัทเนน้ท่ีจะใหบ้รกิารตามค ามั่นสญัญาต่อลกูคา้ โดยใหค้วามส าคัญแก่ลกูคา้เป็นอนัดบัแรกโดยสรา้งสมัพันธภาพที่
ดีกบัลกูคา้อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบัลกูคา้ไวห้วัขอ้ “จรยิธรรมทาง
ธุรกิจ – ต่อลกูคา้” 
คู่ค้า: 
บรษิัทตระหนกัเป็นอย่างดีถึงความส าคญัของคู่คา้ของบรษิัทในการช่วยสนบัสนุนและผลกัดนัใหก้ารด าเนินธุรกิจของ
บริษัท เป็นไปดว้ยความสะดวกราบร่ืน บริษัทจึงปฏิบตัิต่อคู่คา้ของบรษิัทดว้ยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการคา้ที่  
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ตกลงร่วมกันอย่างเครง่ครดั และไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกับคู่คา้และเจา้หนี ้ไวใ้นหวัขอ้ “จรยิธรรม
ทางธุรกิจ – ต่อคู่คา้และเจา้หนี”้ 
คู่แข่ง: 
บริษัทด าเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที่เป็นธรรม โดยมุ่งเนน้การพัฒนาศกัยภาพการแข่งขันทาง
การคา้ดว้ยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการใหบ้ริการและไม่มีนโยบายที่จะท าลายคู่แข่งดว้ยการพูดพาดพึง
กล่าวรา้ยหรือด าเนินการใดๆ ในทางที่ไม่สุจริตที่เป็นการท าลายคู่แข่งของบริษัท  โดยไดก้ าหนดนโยบาย และแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกบัคู่แข่งไว ้แนวทางปฏิบตัิที่ดีระบใุนหวัขอ้ “จรยิธรรมทางธุรกิจ – ต่อคู่แข่งทางการคา้” 
สิ่งแวดลอ้ม: 
บริษัทได้ให้ความส าคัญด้านส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ ดว้ย อาทิ  การให้ความร่วมมือในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า                        
การส่งเสรมิการใชน้ า้อย่างประหยดั และการส่งเสรมิการงดสบูบหุร่ีในสถานประกอบการ  เป็นตน้ 
ชุมชน/สังคม:: 
บริษัทค านึงถึงการสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคมเพื่อสรา้งคณุภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสงัคมและชมุชน  รวมถึงส่งเสรมิและ
ปลกูฝังจิตส านึกความรบัผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังานทกุระดบั 
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแลอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง:: 
บรษิัทตระหนกัเป็นอย่างดีถึงบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานก ากับดูแลที่มีต่อ
การด าเนินงานของบริษัท บริษัทจึงมีความตัง้ใจและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ รวมทั้ง
กฎหมายต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัท ทั้งนีเ้พื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านัน้ นอกจากนี ้ 
บริษัทยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรบัผิดชอบดา้นการสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ รวมทั้ง
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบรษิัท และผูต้รวจสอบภายในสอบทานการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตาม
คู่มือการปฏิบตัิงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ าทกุปี 

บริษัทจึงไดม้ีนโยบายที่จะสรา้งความคุม้ครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันขา้งตน้ เนื่องจากแรงสนับสนุนจาก        
ผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสรา้งก าไรใหก้ับบริษัท ถือเป็นการสรา้ง
ความส าเร็จใหก้ับบริษัทในระยะยาว บริษัทไดต้ระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มที่มีส่วนไดเ้สียโดยปฏิบัติตามขอ้ก าหนด
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสญัญาและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีท าขึน้ระหว่างกัน  รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่าง
เพียงพอเพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ด าเนินการใดๆ อนัจะเป็นการริดรอนสิทธิ หรือ
ส่งผลกระทบในดา้นลบกบักลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  (Corporate Social Responsibility  – CSR) 
การด าเนินธุรกิจของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) ยังคงยึดตามวฒันธรรมองคก์ร ที่มุ่งเนน้การพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในทุกมิติ บริษัทจึงตระหนัก
และใหค้วามส าคญัในการเป็นส่วนหนึ่งของผูม้ีหนา้ที่ในการรบัผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งบรษิัทเชื่อมั่นว่าความส าเร็จของการ
ประกอบธุรกิจไม่เพียงขึน้กับผลประกอบการเท่านัน้ แต่ยงัมีหนา้ที่เป็นผูพ้ัฒนาคุณประโยชนต์่อคนในชุมชนและสงัคม                    
ทัง้นี ้บริษัทยังด าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมแบบต่อเนื่องอย่างยั่งยืนในระยะยาวตามกลยุทธข์องบริษัท โดยปลูก
จิตส านึกในการห่วงใยในส่ิงแวดลอ้ม และการตอบแทนสังคม อาทิ โครงการปลูกป่าชายเลน ตอบแทนคุณแผ่นดิน                 
เป็นตน้ 
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นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมใหพ้นกังานมีความส านึกในหนา้ที่ มีจรยิธรรมและคุณธรรม ต่อบริษัทและผูท้ี่มีส่วนไดส่้วน
เสียทุกฝ่าย บรษิัทจึงไดก้ าหนดเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิดา้นความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมมาใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ อนัน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมทั้งการด าเนินธุรกิจที่มี
ความโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคัญ อย่างถูกตอ้งตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ตรวจสอบได ้ปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ ร่วมทัง้ค านึงถึงประโยชนท์ี่จะเกิดขึน้กับผูถื้อหุน้ พนกังาน ชุมชนและ
สงัคม คู่คา้ ส่ือมวลชน ลกูคา้ ประชาชนทั่วไป คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี ้หน่วยงานภาครฐั และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มี
การจดัล าดบัความส าคญัอย่างเหมาะสมเพื่อใหท้กุๆ ฝ่ายไดร้บัความพึงพอใจรว่มกนัสงูสดุ บรษิัท ผูม้ีส่วนได ้เสียทกุฝ่าย 
เพื่อสามารถประสบความส าเรจ็รว่มกนัอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
แนวทางปฏิบตัิดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 (1)  การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม  

เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปดว้ยความราบรื่น อันน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค/์กลยุทธ์ของบริษัท 
บรษิัทจึงมุ่งเนน้การประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้โดยที่บรษิัทจะปฎิบตัิ
ต่อคู่คา้ดว้ยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการคา้ที่ตกลงรว่มกนัอย่างเครง่ครดั และเป็นไปตามจารีตประเพณีของ
การด าเนินธุรกิจ พรอ้มทั้งปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้ง ผูถื้อหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่คา้ ส่ือมวลชน ลูกคา้ 
ประชาชนทั่วไป คู่แข่งทางการคา้ เจ้าหนี ้หน่วยงานภาครฐั และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดว้ยความเป็นธรรม และ
บรษิัท จะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

(2)  การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 
บริษัทมีอุดมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความโปรง่ใส
และตรวจสอบได้ โดยที่การด าเนินการธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการคอรร์ัปชั่น                    
ซึ่งบรษิัทไดม้ีการก าหนดนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่นไวอ้ย่างชดัเจน 
ทัง้นี ้บรษิัทไดป้ระกาศเรื่อง นโยบายการต่อต้าน การทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดยประกาศใหพ้นกังานทราบโดยทั่วถึง
กนั และมีการเผยแพรไ่วใ้นเว็บไซต ์www.mk.co.th เพื่อการรบัรูโ้ดยทั่วกนั  

(3)  การค านึงถงึบทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สีย 
บริษัทจะดูแลรกัษาผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย  โดยปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิทางจริยธรรมของบริษัทที่ไดก้ าหนด
ไว ้ ทัง้ต่อลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน และต่อสงัคมส่วนรวม 
ทั้งนี ้ บริษัทได้มีการจัดท าคู่มือหลักปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Ethics) และมีประกาศเรื่อง ข้อปฏิบัติทาง
จรยิธรรมของผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท ทัง้ต่อลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ ต่อพนกังานและต่อสงัคม
ส่วนรวม ฯลฯ  โดยประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วถึงกัน และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซตข์องบริษัท www.mk.co.th 
ตลอดจนรวบรวมอยู่ในคู่มือกรรมการบรษิัท ซึ่งไดแ้จกแก่กรรมการบรษิัททกุท่านแลว้เช่นกนั 

(4)  การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานไดร้บัประโยชน ์และสวสัดิการอย่างเป็นธรรม  บริษัทไดม้ีการจ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้ง กับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนจดัใหม้ีสวสัดิการต่างๆ เช่น การตรวจสขุภาพประจ าปี การจดัท่องเที่ยวประจ าปี ตลอดจนการจดังานเลีย้ง
สงัสรรคป์ระจ าปี เป็นตน้  รวมถึงไดใ้หค้วามส าคัญกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในระยะยาวเพื่อเป็นการสรา้ง
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โอกาสในการเรียนรูแ้ละพัฒนาศักยภาพของพนักงานและเปิดเผยตัวเลขจ านวนชั่วโมงเฉล่ียต่อการฝึกอบรมของ
พนกังานต่อปี 

 
 
 

คณะกรรมการควรดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่าง
ยั่งยืน  
แนวปฏิบตัิ 5.3 
 คณะกรรมการบรษิัทจะท าการตดิตามดแูลฝ่ายจดัการเพื่อใหม้กีารจดัการและพฒันาทรพัยากรตา่งๆอยา่งมคีณุคา่
และเต็มประสิทธิภาพ รวมทัง้การค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain ตามเป้าหมายที่วางไว้
อย่างยั่งยืน 
 
 
 

คณะกรรมการควรจดัใหม้ีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์รที่สอดคลอ้ง
กับความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ด าเนินงาน การบรหิารความเส่ียง เพื่อใหก้ิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ  
แนวปฏิบตัิ 5.4 
 คณะกรรมการบริษัทจะจัดการกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับ
สภาพของกิจการ ตอบสนองและรองรบัการท างานของบุคคลากร เพื่อท าใหก้ารท างานไดป้ระสิทธิภาพที่มากขึน้และมีการ
จดัการบรหิารความเส่ียง ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจของกิจการ 
 ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีการก าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหพ้นักงานไดถื้อปฏิบัติ 
รวมทั้งการก าหนดแนวทางการใชส่ื้อสังคมออนไลน ์( Social Network) ที่ถูกตอ้งใหแ้ก่พนักงาน โดยขอความร่วมมือไม่ให้
เผยแพร่รูปภาพ ขอ้ความ ขอ้มูลอันเป็นความลับของบริษัท ลูกคา้ หรือการใส่รา้ยผูอ้ื่น รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นที่จะ
ก่อใหเ้กิดความแตกแยกในองคก์ร เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายทัง้ต่อพนกังานและต่อบรษิัท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักปฏิบัติ 5.3   

หลักปฏิบัติ 5.4   
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คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ที่จะท าให้
บรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีปรระสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน ที่เก่ียวขอ้ง 
แนวปฏิบตัิ 6.1 
(1) คณะกรรมการมีความเขา้ใจความเส่ียงที่ส  าคญัของกิจการ และอนมุตัิความเส่ียงที่ยอมรบัได ้

(2)  คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัินโยบายการบริหารความเส่ียงที่สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลัก กลยุทธ ์
และความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องกิจการ ส าหรบัเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของทุกคนใน
องคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญักบัสญัญาเตือนภยัล่วงหนา้และดแูลใหม้กีารทบทวน
นโยบายความเส่ียงเป็นประจ า 
การบรหิารความเส่ียง  (Risk Management)  
บริษัทไดใ้หค้วามส าคญักับกระบวนการก าหนดกรอบความเส่ียง โดยมุ่งเนน้ใหผู้ร้บัผิดชอบในทุกภารกิจ สามารถบริหาร

ความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียงสามารถท าไดห้ลายวิธี และสามารถ
ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เมื่อได้ประเมินความเส่ียงและก าหนดกลยุทธ์ ในการจัดการความเส่ียงแล้ว                       
จึงด าเนินการก าหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจดัการความเส่ียงใหห้มดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรบัได ้นอกจากนีย้งั
ตอ้งก าหนดระยะเวลาที่ใชใ้นการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รบัผิดชอบในแผนบริหารความเส่ียงของ
องคก์รได ้ 

 บริษัทไดก้ าหนดให้มีการส่ือสารเรื่องการบริหารจัดการความเส่ียงทั่วทั้งองคก์ร มี การก าหนดมาตรการป้องกันและ
จดัการความเส่ียง มีการก ากับดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งและมีการจดัท ารายงานบริหารความ
เส่ียง โดยในการประเมินความเส่ียง ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียง                      
เพื่อก าหนดมาตรการควบคมุ ป้องกนั และการจดัการความเส่ียงตามมาตรฐานสากล  

นอกจากนีย้ังไดพ้ิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องความเส่ียงดา้นอื่น ๆ ที่ เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกิจการ เพื่อ
ก าหนดมาตรการควบคุม ป้องกันแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ีย งทั้งองค์กรและ
โครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงทัง้องคก์ร ดงันี ้

นโยบายในการบรหิารความเส่ียงทัง้องคก์ร 
1. ผลกัดนัใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุรายมคีวามตระหนกัต่อความเส่ียงในการปฏิบตัิงาน กระตุน้ใหท้กุคนรว่มเป็น

เจา้ของความเส่ียงมีหนา้ที่ในการป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสใหท้กุคนมีส่วนรว่มใน
การวางมาตรการบรหิารความเส่ียง พรอ้มทัง้เตรียมพรอ้มรองรบัสถานการณต์่างๆ อยา่งรอบคอบ ชดัเจน 

2. ก าหนดใหผู้บ้รหิารและพนกังานในฝ่าย และหน่วยงานตา่ง ๆ ตอ้งมีความเขา้ใจนโยบายเรื่องการบรหิารความเส่ียง
ขององคก์ร โดยจะตอ้งมีบทบาทและส่วนรว่มในการพฒันาการบรหิารความเส่ียงขององคก์ร และไดร้บัการส่งเสรมิ
ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจในหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารความเส่ียง 

หลักปฏิบัติที ่6   
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม Strengthen Effective Risk 
Management and Internal Control 

หลักปฏิบัติ 6.1   
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3. จดัใหม้ีกระบวนการบรหิารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพในทกุขัน้ตอนของการด าเนินงาน ตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี เพื่อลดความไม่แน่นอน และเพิ่มความส าเรจ็ในการบรรลวุตัถปุระสงคท์างธุรกิจของบรษิัท 

4. ด าเนินการและสนบัสนนุการบรหิารความเส่ียงใหป้ระสบความส าเรจ็ทั่วทัง้องคก์รโดยการใชท้รพัยากรที่มีอยู่อยา่งมี
ประสิทธิภาพในการประเมิน และก าหนดมาตรการควบคมุและบรหิารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

5. ส่งเสรมิและกระตุน้ใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยใหท้กุคนตระหนกัถงึความส าคญัของการ
บรหิารความเส่ียงวา่เป็นส่ิงที่มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจขององคก์ร 

โครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงทัง้องคก์ร 
โครงสรา้งการบริหารความเส่ียงทั้งองคก์ร ประกอบดว้ย กรรมการ ผูบ้ริหารและหน่วยงานทั้งหมดในองคก์ร โดยมีคณะ

กรรมการบรหิารความเส่ียงทัง้องคก์ร ซึ่งแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ก ากบัดแูลใหเ้กิดระบบการบรหิารความเส่ียงที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขึน้ในองคก์ร ท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจถึงความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบรา้ยแรงต่อองคก์รและ
สรา้งความมั่นใจว่ามีการด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อจดัการความเส่ียงนัน้ๆ และมีหน่วยงานกลางเป็นผูป้ระสานงานและสนบัสนุน
ผูบ้รหิารและหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินกระบวนการบรหิารความเส่ียงใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายบริหารความเส่ียง จึงเป็นเรื่องที่ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งทราบและท าความเขา้ใจในรายละเอียด ตลอดจน
ขัน้ตอนในการปฏิบัติเพื่อจัดการหรือลดความเส่ียงที่จะเกิดขึน้จากการปฏิบัติงานจริง การวิเคราะหค์วามเส่ียงตามหลักเกณฑ ์   
ที่ตัง้ไว ้โดยการน าผูบ้ริหารและพนักงานแต่ละสายงานในบริษัทเขา้ร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดให้แต่ละแผนกเสนอหัวข้อ
ประเด็นความเส่ียงที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานจรงิ 

เมื่อไดป้ระเด็นความเส่ียงของแต่ละแผนกแลว้ น ามาสรุปประมวลความเส่ียงใหร้ดักมุ โดยวิเคราะหค์วามเส่ียงแต่ละประเด็น
ว่ามีโอกาสเกิดขึน้มากนอ้ยแค่ไหน และเมื่อเกิดขึน้แลว้ส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด เพราะความเส่ียงบางประเด็นมีโอกาสเกิดขึน้
นอ้ย แต่เมื่อเกิดขึน้แลว้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง และก าหนดขอบเขตของความเส่ียงแต่ละประเภทว่าสามารถยอมรบัไดแ้ค่ไหน
และจะควบคมุรวมถึงจดัการกบัความเส่ียงแต่ละประเด็นอย่างไร 

 

 

คณะกรรมการไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัหินา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
แนวปฏิบตัิ 6.2 
(1) คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน ซึ่งทกุคนตอ้งเป็นกรรมการ

อิสระ และมีคณุสมบตัิและหนา้ที่ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(2) คณะกรรมการไดก้ าหนดหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลักษณอ์กัษรในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งครอบคลมุเรื่องดงัต่อไปนี ้
1) สอบทานใหบ้รษิัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 
2) สอบทานใหบ้รษิัท มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

หลักปฏิบัติ 6.2   
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3) สอบทานใหบ้รษิัท ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนการเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี                    
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์   ทั้งนีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อ
บรษิัท 

6)  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึง่รายงาน ดงักล่าวตอ้ง            
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ย  ดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
 (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์   ขอ้ก าหนดของ   ตลาด
หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัท 

 (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
 (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวม ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
7)  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหเ้ป็นผูก้  ากับดูแลการปฏิบตัิตาม
มาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานมาตรการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมถึงรายงานเก่ียวกบัความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

(3) คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะเป็นกลไกส าคญัในการช่วยลดความ
เส่ียงทางธุรกิจ ปกป้องคุม้ครองทรพัยสิ์น ท าใหร้ายงานทางการเงนิเกิดความน่าเชื่อถือ  อีกทัง้ยงัเป็นการปกป้องคุม้ครอง
เงินลงทนุจากผูถื้อหุน้ของบรษิัท จึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผิดชอบ  ในการจดัใหม้ีระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิผล  และบรหิารความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม  โดยมีผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งมีความอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยขึน้ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับผิดชอบช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา เพื่อใหค้วามเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
ไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
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(4) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ  าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเรียกผูท้ี่เก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มูล การไดห้ารือร่วมกับผูส้อบบญัชี หรือสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระ
จากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้ 

(5) คณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ที่เป็นผูร้บัผิดชอบในการ
พัฒนา และสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี  

(6) คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน และ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

 
 
 

คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัท กับฝ่าย
จดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลู และโอกาสของบรษิัท 
และการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกับบรษิัทในลกัษณะที่ไม่สมควร 
แนวปฏิบตัิ 6.3 
(1) คณะกรรมการบริษัทไดก้ ากับดูแลใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธี

ปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพรอ้มใช้ของข้อมูล 
(availability) รวมทัง้การจดัการขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์(market sensitive information) นอกจากนี ้
คณะกรรมการควรดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง อาทิ ท่ีปรกึษา
กฎหมาย  ที่ปรกึษาทางการเงิน ปฎิบตัิตามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย ดงันี ้
การดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการน าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน               
จึงไดก้ าหนดนโยบายเรื่องการใชข้อ้มลูภายในของบริษัท เพื่อมิใหบ้คุลากรของบรษิัททัง้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน
ของบริษัท น าข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซือ้ขาย
หลักทรพัยใ์นระหว่างที่หลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน  โดยด าเนินการแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานของบรษิัท ทราบและถือปฎิบตัิ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท จะตอ้งรกัษาความลบั และ/หรือขอ้มลูภายในของบรษิัท และ
จะตอ้งไม่น าความลบั และ/หรือขอ้มลูภายในของบรษิัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพื่อประโยชนแ์ก่
บคุคลอื่นใดไมว่่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตาม  เวน้แต่ขอ้มลูนัน้บรษิัท
ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่ไดร้ับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูล
ภายในที่เป็นสาระส าคัญ ที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรพัยค์วรหลีกเล่ียงการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัท
ก่อนที่งบการเงินหรือขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น  
ทัง้นีใ้หร้วมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบริษัท ดว้ย  หากกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซือ้ขายหลักทรพัยโ์ดยใช้

หลักปฏิบัติ 6.3   
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ขอ้มลูภายในกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานผูน้ัน้จะถกูพิจารณาตามมาตรการทางวินยั โดยเริ่มตัง้แต่เตือนดว้ยวาจา 
เตือนเป็นหนังสือ พักงาน ปลดออกโดยไดร้บัเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย หรือไล่ออกโดยไม่ไดร้บัเงินค่าชดเชยตาม
กฎหมาย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความรา้ยแรงของความผิดนัน้ 

 ทัง้นี ้บรษิัทไดแ้จง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและหน่วยงานท่ีรบัทราบขอ้มลูภายในทราบว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร
และหน่วยงานที่รบัทราบขอ้มูลภายในที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในจะตอ้งระงับการซือ้หรือขายหลักทรัพยข์องบริษัท 
โดยเฉพาะ 30 วันก่อนที่บริษัทจะท าการประกาศผลการด าเนินงาน (งบการเงินรายไตรมาสและรายปี)  หรือขอ้มลู
ข่าวสารที่เป็นสาระส าคญัต่อประชาชนทั่วไปซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบรษิัท  โดยที่บรษิัทจะ
ใชบ้ทลงโทษสงูสดุ  หากพบว่ากรรมการ ผูบ้ริหารและหน่วยงานที่รบัทราบขอ้มลูภายในไดใ้ชข้อ้มลูภายในหรือมีความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท าใหบ้รษิัทไดร้บัความเส่ือมเสียและความเสียหาย  
  นอกจากนีบ้รษิัทยงัไดข้อความรว่มมือพนกังานของบรษิัทไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วง 30 วนั ก่อนที่
ขอ้มลูงบการเงิน หรือ ขอ้มลูอื่นท่ีมีผลกระทบต่อราคาซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ะเผยแพรต่่อสาธารณชน 

3. กรรมการและผูบ้ริหารจะจัดท าและส่งรายงานการถือครองหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ของ
กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตามแบบที่ก าหนดในขอ้บังคับว่าดว้ยการรายงานการถือครองหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ของกรรมการและผูบ้รหิารภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ส าหรบักรณีที่กรรมการและผูบ้ริหารมีการรายงานการเปล่ียนแปลงการรายงานการถือครองหลักทรพัย์
และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักหรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
ขอ้ก าหนดแลว้ เลขานุการบริษัทจะท าหนา้ที่รวบรวมสรุปการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิัทและน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบเป็นรายไตรมาสต่อไป 

(2) คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหม้ีการจดัการและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทัง้ดูแลใหม้ี
แนวทางและวิธีปฎิบัติเพื่อให้การท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูล ตามที่
กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทไดม้ีข้อก าหนดให้กรรมการรายงานการมี ส่วนได้เสียก่อนการ
พิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท โดยมีแนวทางปฎิบตัิ 
ดงันี ้
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบ้ริหาร มีความตัง้ใจที่จะพิจารณาด าเนินการในดา้นต่างๆ โดยไดพ้ิจารณาเก่ียวกับ
การขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ 
ภายใตก้รอบจรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทโดยรวมเป็นส าคญั  

ดงันัน้ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชนส่์วนตน   บริษัทก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 
และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียใหค้ณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจง้ที่เลขานุการบริษัท  นอกจากนี ้
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทยังมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัท ตามขอ้ก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อีกทัง้ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย
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บรษิัทไดก้ าหนดใหบ้คุคลที่มีส่วนไดส่้วนเสียในการเขา้ท ารายการใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท    
งดใหค้วามเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดงักล่าว 

ส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท บรษิัทไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้ริษทัทราบถึงการ
มีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกิจการของบริษัท
หรือบรษิัทย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 นอกจากนีก้ารท่ีกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งปฏิบตัิ
หน้าที่ดว้ยความระมัดระวังและซื่อสัตยส์ุจริต (fiduciary duties) ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ติดตามดูแลใหก้ารท าหนา้ที่ของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการดังกล่าว บรษิัทจึงไดก้ าหนดใหก้รรมการและ
ผูบ้รหิารจะตอ้งจดัท าแบบแจง้การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิารตามแบบรายงานที่สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทยไดจ้ดัท าขึน้ โดยรายงานในครัง้แรกภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ หรือนบัแต่วนัท่ีไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร และกรณีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูใหก้รรมการและผูบ้ริหารจดัท าแบบรายงานการมี
ส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิารและจดัส่งใหแ้ก่เลขานกุารบรษิัทภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

นอกจากนี ้บริษัทไดม้ีการก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนุมตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัรายชื่อ และความสมัพนัธข์องบคุคลที่เก่ียวโยงกนั นโยบายการก าหนด
ราคา และมลูค่าของรายการ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการท ารายงานดงักล่าว โดยไดถื้อปฏิบตัิตาม
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ใช้
บงัคบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเครง่ครดั เพื่อประโยชนต์่อผูถื้อหุน้โดยรวมอย่างเท่าเทียมกนั  

ส าหรบัการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน หากธุรกรรม
ดงักล่าวมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทั่วไป ในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ย
อ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง
ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทสามารถท าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ  ผูบ้ริหารหรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวขอ้งได ้ทัง้นีเ้พื่อประโยชนแ์ละความเหมาะสมในการด าเนินกิจการของบริษัท 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชนแ์ละความเหมาะสมในการด าเนินกิจการของบรษิัท ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2560 
เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จึงอนุมัติใหค้ณะผูบ้ริหารระดบัสงูท าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ 
ผูบ้ริหารหรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง หากธุรกรรมดังกล่าวมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะ
เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได ้ ส าหรบัรายการที่เก่ียวโยงกันในลักษณะอื่น  บริษัทจะตอ้ง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2551 และประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนโดยบริษัทจะตอ้งมีการน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ หรือน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิแลว้แต่กรณี 

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยการเข้าท ารายการที่               
เก่ียวโยงกนัของบรษิัทนัน้จะค านึงผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาและ
การแข่งขนัทางการคา้โดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการคา้ต่างๆ  เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arms-
Length Basis) รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ย
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กรรมการอิสระทัง้หมด โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรบัทราบรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ  และได้ปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดในรายงาน  และเปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครดั 
รวมทั้งจะด าเนินการใหม้ีการเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ดว้ย 

 
 
 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ ากบัดแูลใหม้ีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นที่ชดัเจนและ
ส่ือสารในทกุระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 
แนวปฏิบตัิ 6.4 

คณะกรรมการไดจ้ัดใหม้ีแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้
พนกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น ทางบรษิัทมี                
เจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายเพื่อยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบตัิภายใตน้โยบายหลกัคือ การปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ  
พรอ้มทัง้แจง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน รบัทราบและถือปฎิบตัิอย่างเครง่ครดั ดงันี ้

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น 
1. บริษัทจะด าเนินธุรกิจดว้ยหลกัการในการต่อตา้นการทุจรติทุกรูปแบบ โดยมีขอ้หา้มในการใหแ้ละรบัสินบนใน

ทกุรูปแบบ ในทกุกิจกรรมที่อยู่ภายใตก้ารควบคมุ 
2. การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยจะยึดถือหลักการโดยจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการคอรร์ปัชั่นไม่ว่า

ดว้ยการเรียก รบั และจ่ายสินบน 
3. ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทจะตอ้งมีความซื่อสตัยส์จุรติตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความสจุรติ

ใจ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ โดยค านึงถึงผลประโยชนโ์ดยส่วนรวมเป็นหลกั 
4. บรษิัทหา้มผูบ้ริหาร และพนกังานไม่ใหเ้รียกรอ้ง ด าเนินการ หรือยอมรบัการคอรร์ปัชั่น เพื่อประโยชนต์่อตนเอง 

ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั 
5. ไม่รบัหรือใหข้องขวญัเป็นเงินสด หรือส่ิงของที่อยู่ในลักษณะเดียวกันเวน้แต่ในช่วงเทศกาล หรือประเพณีนิยม

ในมลูค่าที่สมเหตสุมผล โดยปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดั เพื่อขอค าแนะน าตามความเหมาะสม 
6. บริษัทจะไม่น าเงินลงทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้สมัครแข่งขันเป็น

นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดเพื่อการรณรงคท์างการเมือง หรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
7. การบริจาคเพื่อการกุศล    และการใหเ้งินสนบัสนุนจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส      และไม่ขดัต่อกฎหมายและ

ศีลธรรมอนัดี 
8. นโยบายของบรษิัทคือ การปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 
9. บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจที่เหมาะสม                  

เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้บ้รหิาร และพนกังานทจุรติหรือมีส่วนรว่มเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

หลักปฏิบัติ 6.4   
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10. บริษัทจะไดม้ีการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่อาจจะเกิดขึน้ต่อบริษัทเพื่อก าหนดมาตรการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงที่ประเมินได ้

11. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้  ากับดูแลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้น
การทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานมาตรการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้งรวมถึงรายงาน
เก่ียวกบัความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั่น 

12. หากกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไม่ไดป้ฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นจะตอ้งไดร้บั
บทลงโทษทางวินยัแลว้แต่กรณี โดยเป็นไปตามระเบียบการบรหิารงานบุคคลของบรษิัท 

13. บริษัทไม่มีนโยบายลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอรร์ปัชั่น แมว้่าการกระท า
นัน้จะท าใหบ้รษิัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจซึ่งไม่มีเหตผุลใดๆ ที่จะกระท าเช่นนัน้ 

14. บริษัทจะพิจารณาการมีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยใหค้วามร่วมมือกับกิจกรรมรณรงคภ์าคเอกชนในการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นท่ีจะเป็นประโยชนต์่อส่วนรวมและสามารถปฏิบตัิไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี ้บริษัทจัดใหม้ีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงาน
อิสระจากภายนอก จึงท าใหม้ีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ใหผู้้บริหาร และพนักงาน
ทจุรติหรือมีส่วนรว่มเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

รวมทั้ง บริษัทจะด าเนินการให้มีการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่อาจจะเกิดขึน้ต่อบริษัทเพื่อ
ก าหนดมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นใหเ้หมาะสมกับความเส่ียงที่ประเมินได ้

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้  ากับดูแลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้น
การทุจริตคอรร์ปัชั่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานมาตรการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องรวมถึงรายงาน
เก่ียวกบัความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

ทัง้นี ้ บรษิัทจะพิจารณาการมีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณโ์ดยใหค้วามร่วมมือกับกิจกรรมรณรงคภ์าคเอกชนในการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั่นที่จะเป็นประโยชนต์่อส่วนรวมและสามารถปฏิบตัิไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ นโยบายการต่อตา้น
การทจุรติคอรร์ปัชั่นนีจ้ะถกูเผยแพรไ่วใ้น Web Site: www.mk.co.th  เพื่อการรบัรูโ้ดยทั่วกนั 
 
 
 

คณะกรรมการไดด้แูลใหก้ิจการมกีลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส 
แนวปฏิบตัิ 6.5 
(1) คณะกรรมการได้ก ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ บันทึก ติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหา และ

รายงาน ข้อรอ้งเรียนของผู้มีส่วนไดเ้สีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรบัข้อรอ้งเรียนที่มีความสะดวกและมี
มากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนและแนวทางปฏิบตัิไวใ้น www.mk.co.th 
หรือแบบ 56-1 หรือรายงานประจ าปี 

(2) คณะกรรมการไดดู้แลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชีเ้บาะแสโดยก าหนดใหม้ีช่องทางในการแจง้
เบาะแสผ่านช่องทาง จดหมาย โทรศพัท ์โทรสาร และอีเมล ์ ไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานกุาร
บรษิัท รวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การด าเนินการและรายงานต่อคณะกรรมการ 

(3) คณะกรรมการไดด้แูลใหม้ีมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสท่ีแจง้เบาะแสดว้ยเจตนาสจุรติ 

หลักปฏิบัติ 6.5   

http://www.mk.co.th/
http://www.mk.co.th/
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บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึ งไดจ้ัดใหม้ีช่องทางการแจง้
เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน (whistle blower) ถึงการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ หรือการกระท าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรม
ที่อาจส่อถึงการทุจรติหรือประพฤติมิชอบของบคุลากรของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึงความบกพรอ่งของระบบควบคุม
ภายใน ทัง้จากพนกังานและมีผู้ส่วนไดเ้สียอื่น รวมทัง้มีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยการก าหนดแนวทางการ
แจ้งเบาะแสและข้อรอ้งเรียนให้สามารถแจ้งข้อมูล  หากพบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
สามารถสอบถามหรือแจง้ขอ้รอ้งเรียนไปยังเลขานุการบริษัทที่  E-mail : whistleblowing@mk.co.th โดยบริษัทก าหนด
มาตรการคุม้ครอง นโยบายเก็บขอ้มลูขอ้รอ้งเรียนเป็นความลบั และการจ ากดักลุ่มผูร้บัทราบขอ้มลูและเปิดเผยเฉพาะผูท้ี่
เก่ียวขอ้งเท่านั้น เพื่อสรา้งความมั่นใจและความรูส้ึกปลอดภยัใหแ้ก่ผูร้อ้งเรียน ซึ่ งบุคคลผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน
สามารถเลือกเปิดเผยตวัหรือไม่ประสงคอ์อกนาม และเมื่อเห็นเป็นการสมควรบรษิัทอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองพิเศษ
หากเกิดกรณีที่มีแนวโนม้และสามารถคาดหมายไดว้่าอาจเกิดความเดือดรอ้นหรือไม่ปลอดภัย และผูแ้จง้เบาะแสหรือ                
ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทหรือบุคคลผู้ก่อความ
เสียหายภายใตก้ลไกการบรหิารงานและหลกัเกณฑท์างกฎหมาย 
การรบัแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ( Whistle blowing ) 

บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิทัสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิด กฎหมาย 
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินทีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอ่งต่อคณะกรรมการบรษิัท  โดยผูม้ีส่วน
ไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนไดต้ามช่องทางต่าง  ๆ ท่ีบริษัทก าหนดไว ้และบริษัทจะด าเนินการพิจารณา
ตามกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริง โดยจะด าเนินการอย่างระมัดระวังและถือปฏิบัติเป็นความลับ 
ตลอดจนมีการใหค้วามคุม้ครองผูม้ีส่วนไดเ้สียที่แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดร้บัความ
เป็นธรรม และไม่ถกูกลั่นแกลง้ในทกุลกัษณะ 
ช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือเรื่องรอ้งเรียน 
ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนสามารถแจง้เบาะแสหรือเรื่องรอ้งเรียนผ่านช่องทาง ดงันี ้ 
1. จดหมาย  :            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

                     บรษิัท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 345 อาคาร 345 สรุวงศ ์ชัน้ท่ี 7 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั                       
กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์   :         02-6393720 
E-mail      :        chairman.auditcom@mk.co.th 

2. จดหมาย  :  เลขานกุารบรษิัท  
                      บรษิัท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 

345 อาคาร 345 สรุวงศ ์ชัน้ท่ี 7 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั                     
กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์   :         02-234 8888 ต่อ 2101,9990 
โทรสาร    :         02-234 8880 
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 สามารถส่งขอ้รอ้งเรียนไปยงักรรมการ
บรษิัท หรือเลขานกุารบรษิัท หรือผูบ้งัคบับญัชาไดโ้ดยตรง 
บรษิัทไดเ้ปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอต่อความเป็นจรงิ เชื่อถือไดส้ม ่าเสมอและทนัเวลาเพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียได้
รบัทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ บริษัทไดป้ฏิบตัิอย่างเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยจะไม่เอาเปรียบ
และเลือกปฏิบตัิ และจะมีการก าหนดกฎเกณฑ์ที่ยตุิธรรมตรงไปตรงมา  นอกจากนี ้บรษิัทใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรม
อนัเป็นคณุประโยชนต์่อสงัคม ชมุชนและส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด  
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คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย  
ขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

โดยที่คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย   รวมทัง้สารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  ซึ่งจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป  รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยมีกรรมการผูร้บัมอบอ านาจตามกฎหมายลงลายมือชื่อพรอ้มประทับตราของบริษัท  
เพื่อรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูดงักล่าว   

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ก ากับดูแลกระบวนการจัดท าและ
เปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเพียงพอ และ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการจดัท างบการเงินใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ เชื่อถือได ้
และมีประสิทธิภาพ  โดยใหเ้ลขานกุารบรษิัทเป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชมุของคณะกรรมการบรษิัท 
แนวปฏิบตัิ 7.1 
(1) คณะกรรมการได้ดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ที่

เหมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถึงผูบ้ริหารสงูสุดสายงาน
บญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบรษิัท และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

(2) คณะกรรมการบรษิัท ไดด้  าเนินการใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงิน โดยมีปัจจยัอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 
(ก) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
(ข) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน รวมทัง้

ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผ่านการส่ือสารในช่องทางอื่น ๆ (ถา้มี) 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ง) ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษิัท 

(3) คณะกรรมการไดด้  าเนินการใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถงึงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพยีงพอ รวมทัง้ด าเนินการใหบ้รษิัทจดัท า ค าอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่าย
จดัการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้
เพื่อใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปล่ียนแปลง ที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท
ในแต่ละไตรมาสไดด้ียิง่ขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลข ในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

(4) ในกณีที่มกีารเปิดเผยขอ้มลูในรายการใดที่เก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้จะตอ้ง
ด าเนินการดแูลใหม้ีการเปิดเผยในส่วนของตนมคีวามครบถว้น ถกูตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถื้อหุน้ของกลุ่มตน หรือการ
เปิดเผยในส่วนท่ีเก่ียวเนื่องกบั shareholders’ agreement ของกลุ่มตน 

 

หลักปฏิบัติที ่7   
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุน้ (Ensure Engagement and Communication with 
Shareholders) 

หลักปฏิบัติ 7.1   
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คณะกรรมการควรติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้
 

แนวปฏิบตัิ 7.2 
คณะกรรมการบรษิัทมกีารติดตามดแูลเพื่อใหบ้ริษัทและบรษิัทย่อยมีสภาพคล่องทางการเงิน และฐานะการเงิน

เพื่อใหม้คีวามสามารถในการช าระหนี ้
 
 
 

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจ ไดว้่ากจิการมี
แผนการแกไ้ขปัญหา หรือมกีลไกอื่นที่จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นีภ้ายใตก้ารค านึงถึงสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

 
แนวปฏิบตัิ 7.3 

คณะกรรมการบรษิัทจะมีการติดตามฐานะทางการเงินเพื่อวางแผนในการแกไ้ขหากบรษิัทมีภาวะและแนวโนม้ที่จะ
ประสบปัญหาทางการเงินไม่ว่าจะดว้ยจากสภาพของกิจการ การแข่งขันในตลาด รวมทั้งสภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ 
 
 
 

คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
 
แนวปฏิบตัิ 7.4 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทยังคงยึดตามวฒันธรรมองคก์ร ที่มุ่งเนน้การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยื นควบคู่ไปกับการ
รกัษาส่ิงแวดลอ้มและมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในทกุมิติ บรษิัทจึงตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการเป็นส่วน
หนึ่งของผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าความส าเร็จของการประกอบธุรกิจไม่เพียงขึน้กับผล
ประกอบการเท่านัน้ แต่ยงัมีหนา้ที่เป็นผูพ้ฒันาคณุประโยชนต์่อคนในชมุชนและสงัคม ทัง้นี ้บรษิัทยงัด าเนินกิจกรรมโครงการ
เพื่อสงัคมแบบต่อเนื่องอย่างยั่งยืนในระยะยาวตามกลยุทธข์องบรษิัท โดยปลกูจิตส านึกในการห่วงใยในส่ิงแวดลอ้ม และการ
ตอบแทนสงัคม  

 
 

คณะกรรมการไดก้ ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ ที่ท  าหนา้ที่ในการ
ส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา 

 

หลักปฏิบัติ 7.2   

หลักปฏิบัติ 7.3   

หลักปฏิบัติ 7.4   

หลักปฏิบัติ 7.5   
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แนวปฏิบตัิ 7.5 
(1) คณะกรรมการบริษัทจัดใหม้ีการส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มลูเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า การส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อ

บุคคลภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทนัเวลา ใชช้่องทางที่เหมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูที่มีต่อ

ผลต่อ ราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการส่ือสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏิบตัิเรื่องดงักล่าว 

(2) คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุ และผูม้ีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท 

ทั้งการเปิดเผยรายงานขอ้มูลทางการเงินและสารสนเทศต่างๆ  เช่น โครงสรา้งการถือหุ้น ปัจจัยความเส่ียง รายการ                    

เก่ียวโยงต่างๆ อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส น่าเชื่อถือ ทั่วถึง และทนัเวลา เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

ซึ่งมีหน่วยงานในส่วนของนกัลงทนุสัมพนัธภ์ายในขององคก์รเป็นผูด้  าเนินการประสานงาน เพื่อใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูและ

ข่าวสารต่างๆ  ของทางบริษัท โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุน นกัวิเคราะห ์และผูส้นใจโดยทั่วไปได้

รบัทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือส่ิงพิมพต์่างๆ รวมทัง้

เว็บไซตข์องบรษิัท www.mk.co.th  

คณะกรรมการบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส าคัญของบริษัทรวมถึงรายงานทางการเงินและขอ้มูลที่ไม่ใชข้อ้มูลทางการเงิน

อย่างถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัย)์ โดยบริษัทไดม้ีการเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวผ่านช่องทางของ  ก.ล.ต. 

และ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ที่สนใจข้อมูลเก่ียวกับบริษัทสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  www.sec.or.th และ 

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

ประจ าปีของบรษิัทที่มีขอ้มลู เช่น นโยบายการก ากับดแูลกิจการ  รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน  รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไปและผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

เป็นตน้ รวมทั้งบริษัทยังจัดใหม้ีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่รบัผิดชอบเพื่อเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานต่าง ๆ ของ

บรษิัทใหก้บัผูส้นใจและผูล้งทนุทั่วไปอีกดว้ย 

(3) คณะกรรมการบรษิัทดแูลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ์ อาทิ จดัใหม้ีหลกัเกณฑ์

ในการใหข้อ้มลูของบรษิัท นโยบายการจดัการขอ้มลูที่มีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์ รวมทัง้ก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ 

นกัลงทนุสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

คณะกรรมการควรส่งเสรมิใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 
แนวปฏิบตัิ 7.6 

คณะกรรมการบริษัทมีการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื่อใหเ้หมาะสมกับการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ
ของบรษิัท เช่น การลงขอ้มลูข่าวสารของบรษิัทในหนา้เวปไซดข์องบรษิัท เพื่อเป็นช่องทางประชาสมัพนัธใ์หผู้ล้งทนุ ลกูคา้และ
ผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัทราบขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในระบบสารสนเทศของตลาด

หลักปฏิบัติ 7.6   

http://www.mk.co.th/
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หลักทรพัย(์Set Portal) ตามก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีการที่ส  านักงานคณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
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คณะกรรมการได้ติดตามดูแลจนมั่ นใจว่า ผู้ ถือหุ้นมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องส าคัญของบริษัท                                        
โดยคณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหบ้ริษัทถือปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการ
ดงัต่อไปนี ้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหบ้ริษัทบริหารงานดว้ยความรอบคอบ และค านึงถึงความ

เส่ียงอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ 
3. การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น 
4. การด าเนินธุรกจิโดยค านึงถึงจรยิธรรมธุรกิจเป็นส าคญั 
บรษิัทตระหนกัและใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผูถื้อหุน้ของบรษิัท และพยายามรกัษาไวซ้ึ่งสิทธิของผูถื้อ

หุน้ของบรษิัท โดยผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีสิทธิอนัชอบธรรม 
แนวปฏิบตัิ 8.1 
(1) คณะกรรมการไดดู้แลให้เรื่องส าคัญทั้งประเด็นที่ก าหนดในกฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ

ด าเนินงานของกิจการ ที่ไดผ่้านการพิจารณาและ/หรือการอนุมตัิของผูถื้อหุน้ โดยเรื่องทีส าคญัดงักล่าวควรถกูบรรจุเป็น
วาระการประชมุผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ และบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผูถื้อหุน้ของ
บริษัท และการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ที่ไม่เป็น
ผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุน้ต่างชาติและผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
รวมถึงปกป้องและรกัษาสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ ดงันี ้ ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ 
การมีส่วนแบ่งในก าไรของบรษิัทอย่างเท่าเทียมกนั การไดร้บัข่าวสาร ขอ้มลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเขา้รว่มประชุม
เพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบรษิัท เช่นการจดัสรรเงินปันผล (ถา้มี) การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรือเพิ่มทุน 
และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 
บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารบั
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  1 เดือน
ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด  

 
 
 
 
 

หลักปฏิบัติที ่8   
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุน้ (Ensure Engagement and Communication with 
Shareholders) 

หลักปฏิบัติ 8.1   
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ผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีสิทธิอนัชอบธรรมส าหรบัการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
สทิธิของผูถ้ือหุน้ 
1) สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ บริษัท                  
โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดเ้ท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ 

2) สิทธิในการรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการรบัทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  โดยบรษิัทไดจ้ดัท าเอกสารประกอบค าอธิบายผลการด าเนินงานประจ าปีที่ครอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบรษิัทอย่างชดัเจน และครบถว้นแลว้ 

3) สิทธิในการพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบรษิัท 
ผูถื้อหุน้ของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยบริษัทไดจ้ัดท างบการเงินที่มีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได ้และครอบคลมุสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไป โดยงบการเงินของ
บริษัทไดผ่้านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรบั
โดยทั่วไป 

4) สิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัท 
ผูถื้อหุน้ของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท โดยบรษิัทจะไดจ้ดัท ารายละเอียด
การค านวณเงินปันผลที่ถกูตอ้ง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัต่างๆ ที่เป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของ
ผูถื้อหุน้ เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกับนโยบายที่ประกาศจ่าย ขอ้มลู
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา  และใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทเคยประกาศไว ้  
โดยเงินปันผลที่ถูกเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัินัน้ไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมดัระวงัรอบคอบ และมีมติ
เห็นชอบแลว้จากคณะกรรมการบรษิัท ก่อนที่จะเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
กรณีที่บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานของบรษิัท บรษิัทจะอธิบายถึงเหตุผลและความจ าเป็นใน
เรื่องดงักล่าว 

5) สิทธิในการพิจารณาและแต่งตัง้กรรมการบรษิัทเป็นรายบคุคล 
ผูถื้อหุน้ของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจดัท ารายละเอียด/
ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหา
สาระส าคญัต่างๆ ที่เป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของผูถื้อหุน้ เช่น ชื่อ ประวตัิ วนัท่ีด ารงต าแหน่ง ประเภทกรรมการ
ที่เสนอแต่งตัง้ หลกัเกณฑแ์ละ  วิธีสรรหา การถือหุน้ในบริษัท การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นทัง้ที่เก่ียวขอ้งและไม่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท เป็นตน้ และก าหนดค านิยามกรรมการอิสระ ในกรณีที่มีการแต่งตัง้กรรมการ
อิสระซึ่งจะแสดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมและในรายงานประจ าปีของบริษัท โดยกรรมการที่ถูกเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อ
อนุมัติแต่งตัง้นั้นไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบรษิัทแลว้แต่กรณี  และมีมติเห็นชอบแลว้จากคณะกรรมการบรษิัท ก่อนท่ีจะเสนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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6) สิทธิในการพิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการที่ถกูเสนอต่อ
ผูถื้อหุน้เพื่ออนุมัตินั้นไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวงัรอบคอบแลว้จากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแลว้จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

7) สิทธิในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและอนมุตัิค่าสอบบญัชี 
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และอนุมตัิค่าสอบบญัชี โดยบริษัทจดัท ารายละเอียด
ขอ้มลูที่ถูกตอ้ง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของผูถื้อหุน้ เช่นชื่อ
ผูส้อบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่สังกัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จ านวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็น
ผูส้อบบัญชีใหก้ับบริษัท ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีซึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบญัชีและค่าบริการ
อื่นๆ  (ถา้มี) โดยผูส้อบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่ออนุมัตินั้นไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรอง
อย่างระมดัระวงัรอบคอบแลว้ จากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยการประเมินผลงานท่ีผ่านมาของผูส้อบบญัชี รวมทัง้
ไดม้ีการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีกบัปีที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบแลว้จากคณะกรรมการบรษิัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
ทั้งนี ้เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าผูส้อบบัญชีของบริษัทสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทดว้ย
ความเป็นอิสระ บรษิัทจึงไดเ้สนอชื่อผูส้อบบญัชีโดยการเปล่ียนตวัผูส้อบบัญชีรายใหม่อย่างนอ้ยทุก 7 รอบปีบญัชี 
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

8) สิทธิในการพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ของบริษัท ผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมตัิการเขา้
ท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่มีมลูค่าอย่างมีสาระส าคญัของบรษิัท โดยการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบรษิัทนั้น
จะค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และผูถื้อหุน้เป็นส าคญั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระทัง้หมด 

9) สิทธิพืน้ฐานอื่นๆ ของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นไปตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
บรษิัทจะไดจ้ดัท ารายละเอียดการเพิ่มทุนที่ถูกตอ้ง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของผูถื้อหุน้ เช่นวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการเพิ่มทุน วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน 
ผลกระทบจากการเพิ่มทุนที่มีต่อบริษัท ตลอดจนผูถื้อหุน้ เป็นตน้ โดยเรื่องดงักล่าวไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรอง
อย่างระมัดระวงัรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแลว้จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 
ทั้งนี ้ บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่ เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ ้นสุด                        
รอบปีบัญชีของบริษัทและหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือ
เก่ียวขอ้งกับผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวขอ้งกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมาย ที่ใชบ้ังคบัที่ตอ้งไดร้บัการ
อนุมตัิจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป  โดยคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการก ากับ
ดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามขอ้บงัคับบริษัท  บทบญัญัติของกฎหมายและนโยบายคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบตัิส าหรบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน  รวมถึงคู่มือการ
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จดัประชมุผูถื้อหุน้ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นการสนบัสนนุใหม้ีการ
ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้และการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถื้อหุ้น 
ดงันี ้
1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท                         

โดยผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ต่อ 1 เสียง  
2)  บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมทัง้เว็บไซตข์องบรษิัท  
3) บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิ จารณา

รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
1 เดือนก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 

4) บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้งค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้มายงับริษัท ตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ซึ่งจะท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิ
ประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไว้
บน website ของบรษิัทดว้ย 

5) บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มทั้งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ  รวมทัง้มีความเห็นของ
คณะกรรมการบรษิัทในทกุวาระ  โดยส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เวน้แต่กรณีที่ขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัยก์ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพรอ้มทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการ
ประชุมทางเว็บไซตข์องบรษิัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มลูไดอ้ย่างละเอียด
และสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม โดยมีขอ้มลูเหมือนกบัขอ้มลูที่บรษิัทจะส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร  

6) บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้ง
ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบในที่ประชมุผูถื้อหุ้น รวมทัง้ในการประชมุผูถื้อหุน้ ใหม้ีการก าหนดเป็น
ล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการน าเสนอ ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน 
นอกจากนีบ้ริษัทไดอ้  านวยความสะดวกใหก้ับผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียน
เขา้รว่มประชมุไดล่้วงหนา้ก่อนเวลาประชมุอย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชมุจะแลว้เสรจ็ 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของบรษิัท บริษัทไดจ้ดัใหม้ีที่ปรกึษากฎหมายจากส านกังานกฎหมายเพื่อท าหนา้ที่
เป็นคนกลางและเป็นผูท้  าหนา้ที่ในการตรวจนบัคะแนน  

7)  บรษิัทไม่รดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบรษิัทท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และการเขา้
รว่มประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้มูลส าคญัเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถื้อหุน้อย่างกระทนัหนั ไม่เพิ่มวาระ
การประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  ไม่จ ากัดสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาสาย    เป็นตน้  

8)  บริษัทไดอ้  านวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม                     
ผูถื้อหุน้ เช่น การประชุมด าเนินตามล าดบัขัน้ตอนท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ในการเลือกตัง้กรรมการผูถื้อหุน้
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สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นโดยกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งตอบขอ้ซกัถามอย่างเพียงพอ  

9)  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาประชุมดว้ยตนเอง บริษัทไดอ้  านวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอรม์หนงัสือ
มอบฉนัทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถระบคุวามเห็นในการลงคะแนนเสียงได ้โดยผูถื้อหุน้ของบรษิัท
สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉันทะไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัท และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบรษิัทอย่างนอ้ย 
1 คน ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชมุ  
การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชมุดว้ยตนเองสามารถใชสิ้ทธิออก
เสียงโดยมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชมุและออกเสียงลงมตแิทนหรือมอบฉนัทะใหแ้กก่รรมการอิสระของบรษิัทตามที่
บริษัทไดเ้สนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะใหม้าเขา้รว่มประชมุแทน ซึ่งถือว่า
เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

(3) คณะกรรมการไดด้แูลใหห้นงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้มขีอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอ ต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 
(4) บรษิัทไดจ้ดัท าหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบัและเผยแพรพ่รอ้มกบั

ฉบบัภาษาไทย 
 

 
คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการก ากับดแูลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท  บทบญัญัติของกฎหมาย

และนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบัติ ส าหรบัการจัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท                         
จดทะเบียน  รวมถึงคู่มือการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเป็น
การสนบัสนนุใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  
แนวปฏิบตัิ 8.2 
(1) คณะกรรมการก าหนดวนัเวลาและสถานท่ีประชุมโดยค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ และเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งตอบขอ้ซกัถามอย่างเพียงพอ  
(2) บริษัทได้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเ สียงลงคะแนนในที่ประชุม                     

ผูถื้อหุน้  
(3) บรษิัทจดัใหม้ีบรษิัทจากภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่ในการตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
(4) ในการประชุมผูถื้อหุน้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิ

อย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท การสอบถามและแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะต่างๆ 
(5) บริษัทไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ

เปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  และไม่จ ากดัสิทธิในการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ท่ีมาสาย 
(6) กรรมการและผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดเ้ขา้รว่มการประชมุเพื่อใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถาม

จากผูถื้อหุน้ 
(7) บรษิัทไดแ้จง้จ านวนและสดัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมารว่มประชมุทัง้โดยตนเองและโดยการรบัมอบฉนัทะก่อนเริ่มการประชมุ

ผูถื้อหุน้ รวมทัง้ไดช้ีแ้จงขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการประชมุและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมเพื่อใหท้ี่ประชุม
ผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ 

หลักปฏิบัติ 8.2  
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(8) ผูถื้อหุน้ของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัท ไดจ้ัดท ารายละเอียด/
ประวตัิของกรรมการบรษิัทท่ีถกูเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เพื่อประโยชนต์่อการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

(9) ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทไดม้ีการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยไดเ้ปิดเผยผลการลงคะแนนใน                    

แต่ละวาระใหท้ี่ประชุมไดร้บัทราบและบนัทึกผลการลงคะแนนไวใ้นรายการงานประชุม นอกจากนีบ้ริษัทไดจ้ัดใหม้ีที่
ปรกึษากฎหมายจากส านกังานกฎหมายเพื่อท าหนา้ที่เป็นคนกลางและเป็นผูท้  าหนา้ที่ในการตรวจนบัคะแนน 

 
 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้น 
แนวปฏิบตัิ 8.3 
(1) บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในวนัที่มีการประชุม หรือภายในวนั

ท าการถดัไป ผ่านช่องทางระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Set Portal) และที่เว็บไซตข์องบรษิัท 
(2) บรษิัทจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม   

ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
(3) ในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทไดบ้ันทึกขอ้มลูเก่ียวกับรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร สดัส่วนของกรรมการที่

เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ วิธีการลงคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ รวมทัง้ประเด็นขอ้ซกัถาม
ในการประชมุผูถื้อหุน้ 

หลักปฏิบัติ 8.3  


