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คําสงั 

ท ีคส.คกก.007/2564 

เรอืง นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทดีี 

 

  อา้งถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) (MBK BOD) พิจารณาเห็นควรใหย้กเลิก

คาํสงัที คส.คกก. 001/2558 เรือง นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) (แกไ้ขครังที 4) 

ลงวันที 3 กรกฎาคม 2562 และใหใ้ชค้าํสงัฉบบันีแทน จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน   

  เนืองดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการกาํกับดแูลกิจการ 

ทีดี เพือใหก้ารบริหารจดัการและการดาํเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และ

สอดคลอ้งตามนโยบาย หลักการกาํกับดูแลกิจการทีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance 

Code: “CG Code”) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย ซงึทผี่านมาบรษัิทไดด้าํเนินการภายใตก้รอบการกาํกบัดแูลกิจการทีดีตลอด  

  คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้ปรับปรุงเพิมเติมข้อปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี รวมทัง

จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ริหาร ใหค้รอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ใหเ้ป็นสากลเหมาะสมกับ

เวลา ตามแนวทางของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจการ และแนวทางในการประพฤติ ปฏิบติัหนา้ทีของ

กรรมการบริษัท ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

ทมีีอาํนาจควบคมุในการปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความซือสตัยส์จุรติ และเทียงธรรม  และใหพ้งึปฏิบตัิโดยพรอ้มเพรียงกนั  

 

ทงัน ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 7 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที 7 เมษายน 2564 

 

 

( นายบนัเทิง ตนัติวิท ) 

ประธานกรรมการ 
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บริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) 
 

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมนัทีจะบริหารงาน โดยยึดหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี อันจะนาํมาซึงการ

ดาํเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ โดยยึดตาม

แนวทางของ “หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” (Corporate Governance Code: 

“CG Code”) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) คณะกรรมการบรษัิทจึงปรบัปรุงนโยบายการกาํกับดแูลกิจการใหค้รอบคลมุตามหลกัเกณฑ์

การประเมินการกาํกับดูแลกิจการทีดี  เพือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  

และใหมี้ทศันคติทีดี รวมทงัมจีติสาํนึกรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดงันี  

 

  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น  

   บริษัท ตระหนักว่าผู้ถือหุน้ทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท และใหค้วามสาํคัญต่อผู ้ถือหุน้ในการรักษาสิทธิ

พืนฐานทีผูถ้ือหุน้พงึไดร้บัตามทีกฎหมายกาํหนด และสิทธิอืนๆ อย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ 

เพือรบัทราบผลการดาํเนินงาน สิทธิการไดร้บัส่วนแบ่งในผลกาํไร/เงินปันผล และการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 

ในการใชส้ิทธิในเรืองต่างๆ เช่น การเสนอวาระการประชุม การเสนอรายชือคณะกรรมการกรณีสรรหาและแต่งตงัใหม่ 

หรือสง่คาํถามเกียวกบับรษัิท ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้รวมทงัสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ต่อการลงความเหน็

ในเรืองต่างๆ โดยผู้ถือหุน้ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุน้ทีตนถือ  เป็นตน้  โดยบริษัท ไดก้าํหนดให้มี

หน่วยงานนกัลงทุนสมัพันธเ์พืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชส้ิทธิในเรืองต่างๆ โดยไดก้าํหนดเป็นนโยบาย

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีดงัน ี  

    1.1 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า  

    การประชุมสามญัประจาํปี บรษิัทไดม้อบหมายใหบ้รษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัย ์เป็นผูด้าํเนินการจดัส่งเอกสารเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุม 

ทงัฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพือใหผู้ถ้ือหุน้สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจในการลงมติออกเสียงใน

การประชุมผูถ้ือหุน้    

    ทงันี ในหนงัสือเชิญประชุม จะมีการระบุวาระการประชุม โดยแต่ละวาระจะมีระบุวตัถุประสงคข์อง

เรืองทีจะประชุมพรอ้มทังระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไวอ้ย่างชัดเจน รวมทงัไดแ้นบเอกสารประกอบการ

ประชุม เช่น รายงานงานประจาํปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่างๆ และหนงัสือมอบฉันทะ ซึงไดแ้นบไปพรอ้มกบั

หนงัสือเชิญประชมุ เพือส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรายตามรายชือทปีรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัทีบริษัท ประกาศงด

รบัการลงทะเบียนการโอนหุน้เป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุ พรอ้มทงัไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชุม 

และวาระการประชมุดังกลา่วผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน เพือใหผู้ถ้ือหุน้ไดศ้ึกษาขอ้มลูต่างๆ 

ก่อนวนัประชุม รวมถึงไดโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกันไม่นอ้ยกว่า 3 วนั ก่อนวนัประชมุเพือ

บอกกล่าวใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ตรียมตวัลว่งหนา้ก่อนการเขา้รว่มประชมุ ซึงเป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  
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    1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  

    บรษัิท ไดก้าํหนดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนั

สินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีทีมีความจาํเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ (การประชุมวิสามัญ 

ผูถ้ือหุน้) ซึงเป็นเรืองทีกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ หรือเกียวขอ้งกับเงือนไข กฎเกณฑ ์กฎหมาย ขอ้บงัคบัทีตอ้ง

ไดร้บัอนมุตัิจากทีประชมุผูถื้อหุน้   

   1.3 การดาํเนินการหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น  

    บริษัท จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 1 วัน นับจากเสร็จสินการประชุม ตลอดจนดาํเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญ 

ผูถ้ือหุน้ประจาํปี ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในกาํหนด 14 วนั รวมถึงเผยแพร่รายงาน วีดีทศันข์อง

การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.mbkgroup.co.th เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้

รบัทราบขอ้มลูอย่างรวดเรว็  

 

  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกัน  

   บริษัท ได้ให้ความสาํคัญอย่างมากในการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกาํหนดไว ้

ในนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี เกียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุน้ การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

การไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศของบริษัท การเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ เพือรบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี การออกเสียง

ลงคะแนนในทีประชมุผูถื้อหุน้ในการแต่งตงั ถอดถอนกรรมการ การไดร้บัเงินปันผล การเสนอวาระเพิมเติม ตลอดจนการ

ซักถามหรือแสดงความเห็นในเรืองต่างๆ ทีคณะกรรมการไดร้ายงานใหท้ราบ หรือได ้ขอความเห็นจากทีประชุม 

ผูถื้อหุน้ เป็นตน้    

   

  3. การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย    

   บริษัท ไดใ้หค้วามสาํคัญในการดแูลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัท  ทังภายใน และภายนอก

บริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี พนักงานทุกระดับ สังคมชุมชนและสิงแวดล้อม เป็นต้น ให้ไดร้ับ 

การปฏิบติัอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทงัเสรมิสรา้งความเขา้ใจกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ เพือใหเ้กิด

ความสมัพนัธ ์และความร่วมมือทีดีระหว่างบรษิัท กับผูม้ีส่วนไดเ้สีย อีกทังเป็นปัจจยัทีจะช่วยสง่เสรมิใหบ้รษิัท สามารถ

เติบโตไดอ้ย่างมนัคงและยงัยืน  

   ทังนี  บริษัท ได้กําหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียอืนนอกเหนือจากผู้ถือหุ ้น เพือให้

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน ดงัน ี  

   1)  ด้านลูกค้า  

    บริษัท  ตระหนักถึงความสาํคญัของลูกคา้ในการไดร้บัความพึงพอใจสงูสุด ซึงมีต่อความสาํเร็จของ

บริษัท จึงได้มีการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการ เพือสรา้งความพึงพอใจแก่ลูกค้า และการปฏิบัติต่อลูกค้า 

ทุกรายอย่างเป็นธรรม เพือใหล้กูคา้เกิดความมนัใจในการบรกิารของบรษัิท ใหม้ากทีสดุ ดงันี  
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    1.   การปฏิบัติต่อลูกค้าต้องถูกต้องตรงตามเงือนไขทีตกลงกัน กรณีทีไม่สามารถดําเนินการ 

     ตามเงอืนไขได ้ตอ้งหาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข   

    2.  ปฏิบตัิต่อลกูคา้ทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั  

    3.  รกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกับลกูคา้ตลอดเวลา   

    4.  ดแูลความปลอดภยั สวสัดิภาพของลกูคา้  

    5.  ใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ลกูคา้อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทันต่อเหตกุารณ ์และรกัษาความลบัของลกูคา้  

     รวมทงัไม่นาํขอ้มลูลกูคา้ไปใชป้ระโยชนต์่อตนเอง และผูท้ีเกียวขอ้งโดยมิชอบ  

    6.  จัดให้มีระบบ หรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกียวกับ 

     การบริการของบรษิัท    

   2) ด้านคู่ค้า  คู่แข่ง  และเจ้าหนี   

    บริษัท  มีการดาํเนินธุรกิจทีคาํนึงถึงผลประโยชนข์องคู่คา้ คู่แข่ง และเจ้าหนีอย่างเสมอภาคและ 

 เป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัท และตังอยู่บนพืนฐานของความถูกตอ้ง เหมาะสม บนพืนฐานของ

ความสมัพนัธท์างธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี  

    1. ดาํเนินธุรกิจทีไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม และประพฤติปฏิบัติภายใต ้

     กรอบกติกาของการแข่งขนัทีดี  

    2. ปฏิบตัิตามเงือนไข กฎขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลงต่างๆ กรณีทีไม่สามารถปฏิบัติตามเงือนไขตอ้งหา 

     แนวทางปรบัปรุงแกไ้ขปัญหา  

    3. ใหค้วามสาํคญัในการดแูลใหไ้ดร้บัการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม  

    4. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ทีไม่สุจริต รวมทังไม่ละเมิด หรือล่วงรูค้วามลบั 

     ทางการคา้ดว้ยวิธีฉอ้ฉล  

    5. สนับสนุนใหม้ีระบบ หรือกระบวนการรอ้งเรียนต่างๆ เพือใหคู้่คา้ คู่แข่ง และเจ้าหนี สามารถ 

     ติดต่อได ้  

   นอกจากแนวปฏิบตัิดงักล่าวแลว้ บริษัทยงัไดม้ีการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือก  คู่คา้ 

โดยมีกระบวนการจัดซือจัดจ้างอย่างเป็นระบบและมีขันตอนการปฎิบัติงานสอดคล้องกับการบริหารคุณภาพ  

ISO 9001:2015  

 

    นโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า    

    1. กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกและประเมินคู่คา้ เพือใหมี้การดาํเนินกิจการอย่างเป็นธรรม  

    2. กาํหนดใหม้ีการประกวดราคาและคัดเลือกคู่คา้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเหมาะสมโดยผ่าน 

     คณะกรรมการจดัหาพสัดขุองบริษัท   

    3. จดัทาํรูปแบบสญัญาทีเหมาะสม   

    4. มีขนัตอนการจัดหาและระบบการติดตามรวมทังการควบคมุภายในเพือใหม้นัใจว่ามีการปฏิบัติ 

     ตามเงอืนไขอย่างครบถว้นและเป็นธรรม  
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    5. จัดใหม้ีการประเมินคู่คา้เป็นประจาํทุกปี และแจง้ผลการประเมินพรอ้มขอ้เสนอแนะ เพือใหคู้่คา้ 

     ไดป้รบัปรุงคณุภาพสินคา้และงานบรกิารอย่างต่อเนือง   

   3) ด้านสังคม ชุมชนและสงิแวดล้อม   

    บริษัท มีความประสงคท์ีจะดาํเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดลอ้ม       

 โดยเสมอมา เพือช่วยเหลือและสรา้งประโยชนใ์หก้ับสงัคมชุมชน และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดการควบคมุ

อาคารของทางราชการ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี  

    1.   ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกียวกบัสิงแวดลอ้ม  

    2.  สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของชุมชน สังคม และ 

     สถาบันการศึกษา รวมทงัรกัษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิน ทีหน่วยงานของบริษัทตงัอยู่  

     และสง่เสรมิใหบ้รษิัทย่อย ประพฤติปฏิบตัิเช่นกนั  

     3.  ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัท มีจิตสาํนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ 

     สิงแวดลอ้ม  

    4. สนบัสนุนใหมี้ระบบหรือกระบวนการรอ้งเรียนต่างๆ ทีสามารถติดต่อสือสารกันได ้  

   4) ด้านพนักงาน   

    บริษัท ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่าและสาํคัญยิงทีสามารถให้บริษัท บรรลุ         

 เป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยประสงคท์ีจะใหพ้นกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร และมีโอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน

อย่างเท่าเทียมกัน พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมใหมี้ความรู ้ความสามารถอย่างทัวถึงและต่อเนือง โดยม ี

แนวปฏิบตัิ ดงัน ี  

    1. มีความเป็นธรรมต่อพนกังานทกุคนโดยไม่เลือกปฏิบตัิ  

    2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพือให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และสรา้ง 

     ความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานดว้ยกนัและระหว่างพนกังานกับองคก์ร  

    3. ใหค้วามสาํคญัในการดูแลใหพ้นักงานมีสวัสดิภาพต่างๆ เช่น กองทุนสาํรองเลียงชีพ การรกัษา 

     สขุภาพ และดแูลความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่างสมาํเสมอ   

    4. สนบัสนุนและสง่เสรมิการพฒันาความรูแ้ละความกา้วหนา้อย่างทวัถึงและต่อเนือง  

    5. จดัใหมี้ระบบหรือกระบวนการทีใหพ้นกังานรอ้งเรียนกรณีทีไม่ไดร้บัความเป็นธรรม  

    การจัดสรรและจัดการทรัพยากร  

    คณะกรรมการตระหนักถึงความจําเป็นของทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า โดยให้ความสําคัญใน 

 การรว่มดแูล และรบัผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มในทกุกระบวนการทงัภายในและภายนอกองคก์ร ดว้ยการสนับสนนุกิจกรรม

ทีคาํนึงถึงการอนุรกัษ์พลงังาน ส่งเสริมการใชท้รพัยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวน ปรบัปรุง 

เพิมประสิทธิภาพในการใชท้รพัยากรขององคก์รอย่างต่อเนือง รวมถึงการรณรงคใ์หพ้นักงานในองคก์ร มีจิตสาํนึกทีดีใน

การมีส่วนร่วมรกัษาสิงแวดลอ้ม การใหค้วามรูแ้ก่ลูกคา้ และบุคคลทวัไป รวมทงัการขยายความร่วมมือกับพันธมิตร

ต่างๆ เพือรกัษาความสมดลุในการดาํเนินธุรกิจ และเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม  
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  4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส     

   คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสาํคัญในเรืองการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เนืองจากเป็นเรืองทีมี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนไดเ้สีย โดยดูแลใหร้ะบบการจัดทาํรายงานทางการเงินและการ

เปิดเผยข้อมูลสาํคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทีเกียวข้อง 

โดยคาํนึงถึงขอ้มลูต่างๆ ทเีกียวขอ้ง  

   ขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูทีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินซึง คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายทีชดัเจนในการ

บริหารด้านการเงิน รวมทังแหล่งของเงินทุน การบริหารจัดการความเสียงด้านการเงิน เพือลดความเสียงทีจะ 

ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท ซึงจะสร้างความเชือมันให้กับผู้ถือหุ้น ภายใต ้

การกาํกับดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารระดับสูงทางดา้นบัญชีและการเงินโดยการติดตาม และประเมินฐานะทาง 

การเ งินของกิจการเป็นประจํา และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร เ ป็นประจําทุกเดือน เพือรับทราบผล 

การดาํเนินงาน ทังนีจะมีการพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา หากมีสัญญาณบ่งชีถึงปัญหา

สภาพคลอ่งทางการเงิน และความสามารถในการชาํระหนี และจะนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา

อนมุตัิแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่อไปไดอ้ย่างทนัถ่วงที   

   ทังนี บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท โดยได้กาํหนดนโยบายในการ

เผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศทีสาํคญัต่างๆ ทงัขอ้มลูทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถว้น ทนัเวลา และเชือถือได ้

ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

รายงานประจาํปี ซงึมีทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เว็บไซตข์องบรษิัท (www.mbkgroup.co.th) เว็บไซตข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(“กลต.”)  

   นอกจากนบีรษัิท ไดจ้ดัตงัหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นผูร้บัผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้ นกั

ลงทนุ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์โดยการรายงานผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท (www.mbkgroup.co.th)  

  

  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   

   คณะกรรมการของบรษัิท ตอ้งประกอบดว้ยผูท้ีมีความรู ้ความเชียวชาญ และประสบการณก์ารทาํงานจาก

หลากหลายสาขา เพือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอุทิศเวลาอย่างเต็มทีในการปฏิบตัิหนา้ทีตาม

ความรบัผิดชอบ เพือทีจะเอือประโยชนใ์หก้บับริษัทอย่างสงูสดุ  

   5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ    

    1) มีจาํนวนกรรมการของบรษิัท ตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าหา้คน   

    2)  มีจาํนวนกรรมการอสิระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัคณะ  

    3)  มีคณุสมบตัิ และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกัด  

    4)  การแต่งตังกรรมการมีความโปร่งใส ชัดเจน และไดร้ ับการแต่งตังจากทีประชุมผู้ถือหุน้ หรือ 

     คณะกรรมการในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ  
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   5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ   

    กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติตามทีบริษัท กาํหนดซึงสอดคลอ้งตามทีประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ดงันี  

    1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

     บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ ทงันี ใหน้บัรวมการ 

     ถือหุน้ของผูท้ีเกียวขอ้งของกรรมการอสิระรายนนัๆ ดว้ย  

    2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือน 

     ประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่  

     หรือของผู้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

     ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตัง ทงัน ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระ 

     เคยเป็นขา้ราชการ หรือทีปรกึษาของส่วนราชการ ซงึเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุ 

     ของบริษัทฯ  

    3)  ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะ 

     ทีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร 

     ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือบุคคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 

     ผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ หรือบรษัิทย่อย  

    4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้      

     รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวาง การใช ้

     วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคมุ 

     ของผูท้ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

     หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 

     สองปีก่อนวนัแต่งตงั  

    5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

     หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมนียั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของ 

     สาํนักงานสอบบัญชี  ซึงมีผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ 

     รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทสงักัดอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว 

     มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตัง  

    6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรกึษากฎหมายหรือ 

     ทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

     บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ 

     ทีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ 

     มีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตงั   
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    7)  ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัขึน เพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

     หรือผูถื้อหุน้ซงึเป็นผูท้ีเกียวขอ้งกับผูถื้อหุน้รายใหญ่  

   5.3 กรรมการทเีป็นผู้บรหิาร  

    กรรมการทีเป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 28/2551 เรือง การขออนุญาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ กาํหนด

กรรมการทีเป็นผู้บริหารหมายความว่า กรรมการทีดาํรงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการมีหน้าทีรับผิดชอบในการ

ดาํเนินการใดๆ เยียงผูบ้ริหาร และใหห้มายความรวมถึงกรรมการทีมีอาํนาจลงนามผกูพนั เวน้แต่จะแสดงไวว้่าเป็นการ

ลงนามผกูผนัตามรายการทีคณะกรรมการมีมติอนมุติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการรายอืน   

   5.4 บทบาทหน้าทขีองคณะกรรมการ    

    คณะกรรมการบริษัท  มีอาํนาจหนา้ทีรบัผิดชอบจดัการงานทงัปวงของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัท  รวมทงัมติของทีประชมุผูถื้อหุน้   

   5.5  คณะกรรมการเฉพาะเรืองต่างๆ   

    คณะกรรมการบริษัท แต่งตงัคณะกรรมการเฉพาะเรืองต่างๆ ขึน เพือช่วยในการบริหารจดัการงาน 

ทสีาํคญั การศึกษาในรายละเอยีดและกลนักรองงานตามความจาํเป็นและเหมาะสม ดงันี  

    5.5.1  คณะกรรมการบริหาร  

    5.5.2  คณะกรรมการตรวจสอบ  

    5.5.3   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    5.5.4  คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีด ี  

    5.5.5  คณะกรรมการชุดต่างๆ   

    โดยกาํหนดคณุสมบตัิของคณะกรรมการแต่ละเรืองใหเ้ป็นไปตาม ตลท. กาํหนด และกรรมการบรษัิท 

ไดก้าํหนดขอบเขต หนา้ทีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรืองชดุต่างๆ อย่างชดัเจน และกาํหนดใหมี้รายงาน

ผลใหท้ปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท ทราบทกุครงั  

   5.6 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท     

    คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าทีของ

กรรมการแต่ละท่านทีไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท ต่างๆ เพือใหก้ารปฏิบัติหน้าทีมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการ

กาํกับดแูลใหแ้ต่ละบรษัิท มีนโยบาย และดาํเนินธุรกิจ ทีสอดคลอ้งกับนโยบายของบริษัท ดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชน์

และสรา้งมลูค่าเพิมใหก้บัผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทกุกลุ่ม จึงไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการบรษิัท ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง ทงันี ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ

บรษัิทรว่มทนุของบริษัท ซงึมคีวามจาํเป็นตอ้งเขา้ไปกาํกบัดแูลการบริหารงาน โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้  

    นอกจากนี  คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน

ของ ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารและกรรมการผูอ้าํนวยการ ใหด้าํรงตาํแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง ทงันี 

ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึงมีความจาํเป็นตอ้งเขา้ไปกาํกับดแูลการบริหารงาน 

เพือใหก้ารกาํกบัดแูลและการบริหารจดัการงานของบรษัิท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ  
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   5.7 การแบ่งแยกหน้าทรีะหวา่งคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ    

    บริษัท ได้กําหนด และแยกอาํนาจของคณะกรรมการบริษัท และของฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ 

ไดอ้ย่างชดัเจน โดยผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัท กับผูด้าํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบริหารและกรรมการ

ผู้อาํนวยการบริษัท เป็นคนละคนกัน อีกทังบริษัทไดมี้การแบ่งแยกอาํนาจหน้าทีระหว่าง ประธานกรรมการบริษัท 

กบัประธานเจา้หนา้ทีบรหิารและกรรมการผูอ้าํนวยการอย่างชดัเจน เพือใหเ้กิดความเหมาะสมในการบรหิารจดัการ และ

ได้จัดให้มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยเป็น 

ไปตามหลกัการแบ่งแยกหนา้ทีระหว่างกันตามนโยบายการกาํกับดแูลกิจการ รวมทังการบริหารงานมีการจดัแบ่งระดบั 

และอาํนาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน โดยฝ่ายจัดการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ หรือการบริหารจัดการ

ภายใตอ้าํนาจดาํเนินการทีกาํหนดไว ้   

   5.8 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ    

    บริษัท ไดใ้หค้วามสาํคญัในเรืองการอบรมและการพฒันาอย่างสมาํเสมอ โดยกรรมการทีไดร้บัการ

แต่งตังใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพือรับข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์           

เป้าหมาย  หนงัสือบริคณหส์นธิ  ขอ้บงัคบับริษัท บทบาทหนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  นโยบายการ

กาํกับดแูลกิจการทีดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และขอ้มลูธุรกิจของบรษิัท ทีเกียวขอ้ง กฎระเบียบ

ต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบตัิหนา้ที  รวมทงั บริษัท ไดส้นบัสนนุและสง่เสริมใหก้รรมการทกุท่านเขา้รบัการอบรมและ

พัฒนาความรูต่้างๆ อย่างต่อเนือง ไม่ว่าจะเป็นหลกัสูตรทีเกียวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ทีกรรมการทังทีจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ หรือ สถาบนัอืนๆ  

   5.9 ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน ์   

    คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดวิสัยทัศน ์และภารกิจของบริษัท รวมทังทิศทางการดาํเนินธุรกิจ 

นโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายต่างๆ ของบริษัท อย่างชัดเจน โดยกาํหนดใหม้ีการทบทวนเป็นประจาํทุกปี เพือให ้

ฝ่ายจดัการไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการจัดทาํแผนงานต่างๆ ในการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณ  รวมทังการขยายธุรกิจ

ของบรษัิท ในอนาคต เพือสรา้งความมนัคงและเติบโตอย่างต่อเนืองใหแ้ก่บริษัทต่อไป  

   5.10 เลขานุการบรษิทั และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานบริษัท    

    บรษัิท  จดัใหม้ีเลขานกุารบรษิัท ของ MBK ตามขอ้กาํหนด ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และหลกัการกาํกับดแูลกิจการทีดีของบริษัท จดทะเบียนในหมวดความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมี

ภาระหน้าทีจัดการประชุม จัดทาํ และเก็บรักษาเอกสาร ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษัท  หนงัสือนัดประชุมผูถ้ือหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

และรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ/ผู้บริหาร รวมทังใหค้าํแนะนาํขอ้มูล/กฎเกณฑต์่างๆ ทีคณะกรรมการตอ้ง

ทราบและปฏิบัติ และรวมทัง ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพือใหก้รรมการสามารถปฏิบัติหนา้ทีไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษัิท      

    นอกจากนี เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทาํหน้าทีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ และหน่วยงานกาํกบัดแูลอืนทีเกียวขอ้ง  
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   5.11 แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารของบริษัท      

     คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนือง

ในการบรหิารงานทีเหมาะสม ตงัแต่ตาํแหน่งระดบัผูบ้รหิารฝ่ายงานขึนไป เพอืเตรียมความพรอ้มของบุคลากรใหส้ามารถ

รองรบัและสอดคลอ้งกับการขยายธุรกิจ โดยดแูลใหม้ีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผูบ้ริหาร     ส่งเสริม

เพือพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหเ้หมาะสม รวมทงัติดตามผลการพฒันาอย่างต่อเนือง โดยมีประธานเจา้หนา้ทีบรหิารและ

กรรมการผูอ้าํนวยการเป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินตามแผนสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู (ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั

บริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผูบ้ริหารสูงสดุลงมา ผู้ซึงดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากับผูด้าํรงตาํแหน่งระดับบริหารรายที 4 

ทุกราย) ต่อคณะกรรมการรบัทราบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั  

   5.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง    

    ค่าตอบแทนกรรมการ  

    คณะกรรมการบรษัิท  มีนโยบายและหลกัเกณฑใ์หค้่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ย่อยต่างๆ อยู่ในระดบัทีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีของกรรมการ ทีตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามความ คาดหวงั

ของผู้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้ง ซึงทาํใหบ้ริษัทตอ้งสรรหากรรมการทีมี

ประสบการณ ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทงัมีนโยบายทีจะกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนทีสะท้อน

ภาระหน้าที  และความรับผิดชอบของแต่ละคน สถานะทางการเงินของบริษัท และระดับอัตราค่าตอบแทน 

โดยเปรียบเทียบไดก้ับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีมีขนาดใกลเ้คียงกันตลอดจนเพือเป็นการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการทีดี ไดม้ีการทบทวน ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทกุปี  

    ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสงู        

    บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในระยะสัน  

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจาํทุกปีบนพืนฐานของระบบ PMS (Performance 

Management System) ซึงประกอบด้วยปัจจัยในการประเ มินงาน 2 ด้าน คือ  (1) ตัวชีวัดผลงานหลัก  (Key 

Performance Indicators : KPIs) เป็นภารกิจสาํคัญทีไดร้บัการถ่ายทอดจากบริษัทฯ ในแต่ละปีทีสนบัสนุน เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ผลการดาํเนินงาน และผลการปฏิบติังานดา้นการเงินของบรษัิทฯ ซึงสอดคลอ้งกับภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบ

ของผู้บริหาร และ (2) สมรรถนะในการทํางาน (Competency) เป็นเครืองมือสาํหรับประเมินความสามารถของ

ผูป้ฏิบติังานเชิงพฤติกรรม ซึงกาํหนดใหผู้บ้รหิารปฏิบตัิหนา้ทีใหบ้รรลเุปา้หมายอย่างมีคณุภาพ  

    สาํหรับการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว จะเป็นในรูปของเงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ ทีบริษัทฯ  

สมทบใหพ้รอ้มกบัสว่นของพนกังาน ซงึเป็นไปตามอตัราทีกาํหนด และจะเพิมขนึตามอายกุารปฏิบตัิงานในบรษัิทฯ ทงันี

คณะกรรมการยังมีการติดตามใหป้ระธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้อาํนวยการประเมินผู้บริหารระดับสูงให้

สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิ   

   5.13 การประชุมคณะกรรมการ  

    บริษัท  ไดก้าํหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดมี้กาํหนดการประชุมไวล้่วงหนา้อย่างเป็นทางการตลอดทงัปี โดยจัดใหมี้การ

ประชุมเป็นประจาํเดือนละครัง และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็นการเฉพาะเพิมเติมตามความเหมาะสม 

เพือรบัทราบและติดตามผลการดาํเนินงานในเรืองต่างๆ ของบรษัิท   



คสคกก 2564007                   หนา้ 11/22 
อนมุตัิใชว้นัที 7 เมษายน 2564  

    ทังนีสาํหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีจะตอ้งใช้มติในทีประชุมคณะกรรมการ จะตอ้งมี

กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด และใหถื้อมติคณะกรรมการเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงเสียง ถา้เสียงเท่ากัน ใหป้ระธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียง เป็นเสียงชีขาด 

กรรมการผูใ้ดมสี่วนไดเ้สียเรืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั  

    สาํหรบัการนาํเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระจะมีผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิท เขา้ชีแจงขอ้มลูสารสนเทศที

เกียวขอ้งในวาระนนัๆ ต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยตรง โดยบริษัท จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มวาระการประชมุให้

กรรมการแต่ละท่านลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท อย่างนอ้ย 5 วนัทาํการ เพือใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอ

ในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ทังนีหากคณะกรรมการต้องการข้อมูลเพิมเติมสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก

เลขานุการบรษิัท หรือประธานเจา้หนา้ทีบรหิารและกรรมการผูอ้าํนวยการได ้ โดยในการประชุมคณะกรรมการสามารถ

แสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และเป็นอิสระ รวมทังมีการจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

เพือจัดเก็บไวใ้หผู้ท้ีเกียวขอ้งใชต้รวจสอบอา้งอิงต่อไป ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจดัใหมี้

การประชุมเมือมีการสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหนา้ที

บริหารและกรรมการผู้อาํนวยการส่วนคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีดี จะจัดใหมี้การประชุมเมือมีการพิจารณา 

ทบทวน นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี รวมถึงการสอบทานการควบคมุภายในทีเกียวขอ้งกับมาตรการต่อตา้นการ

ทุจรติคอรร์ปัชนั    

   5.14 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปี  

    1)  การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษัิท   

     บริษัท ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ทังแบบรายคณะ และ 

     ประเมินกรรมการรายบุคคล เป็นประจําทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเอง (Board Self –  

     Assessment) ซึงเป็นแบบประเมินทีสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

     ทีมีการปรับปรุง เพือให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเป็นไปตาม 

     หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยมีกระบวนการให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทําแบบ 

     ประเมินผลการปฏิบัติงานใหก้ับคณะกรรมการบริษัทฯ เพือประเมินผลการปฏิบัติงานทงัแบบ 

     รายคณะ และรายบุคคล ซึงการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ 

     คณะกรรมการ จะกาํหนดใหก้รรมการแต่ละท่านเป็นผูต้อบแบบประเมิน และส่งใหเ้ลขานุการ 

     บริษัทฯ นาํมาสรุป และนาํเสนอผลการประเมินต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพือนาํผล 

     ประเมินมาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ และทบทวน 

     ผลงาน ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่านมา และช่วยใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการ 

     บริษัทฯ มีประสิทธิผลมากขึน นอกจากนียังช่วยปรบัปรุงความสมัพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ 

     บรษัิทฯ กบัฝ่ายจดัการอีกดว้ย  

    2)  การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีของคณะกรรมการชดุย่อย  

     บริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่       

     คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
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     ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการทีดี  โดยใชแ้บบประเมินตนเอง (Board Self –  

     Assessment) ซงึเป็นแบบประเมินที สอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

     ทีมีการปรับปรุง เพือให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเป็นไปตาม 

     หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี  โดยมีกระบวนการให้เลขานุการบริษัทฯ หรือ เลขานุการ 

     คณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นผูจ้ดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานใหก้บัคณะกรรมการชุดต่างๆ  

     เพือประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึงการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง 

     ของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะกาํหนดใหก้รรมการแต่ละท่านเป็นผูต้อบแบบประเมิน และส่งให ้

     เลขานกุารบรษัิทฯ หรือเลขานกุารคณะกรรมการชดุต่างๆ นาํมาสรุป และนาํเสนอผลการประเมิน 

     ต่อทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ รบัทราบเป็นประจาํทกุปี   

    3)  การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีของประธานเจ้าหนา้ทีบรหิาร และกรรมการผูอ้าํนวยการ 

     คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ 

     กรรมการผูอ้าํนวยการเป็นประจาํทกุปี  ทงันใีนสว่นของการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ 

     บริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและ 

     กลนักรองในเบืองตน้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหนา้ทีความรบัผิดชอบทีไดร้บั 

     มอบหมาย และผลการดาํเนินงานของบริษัทโดยเทียบกับเป้าหมายของบริษัท รวมทังสภาพ 

     ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบรษัิทในอุตสาหกรรมทีม ี

     ลกัษณะใกลเ้คียงกัน เพือรายงานผลการประเมินทีไดต่้อทีประชุมคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

     อนมุตัิต่อไป  

 

  6.  การควบคุมภายในและการบริหารความเสียง  

   6.1 การควบคุมภายใน    

    คณะกรรมการบริษัท ไดก้ําหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าทีในการกํากับดูแลใหร้ะบบ 

การควบคุมภายในระบบการบริหารจัดการความเสียง และระบบการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท และการปฏิบัติ 

ตามนโยบาย และมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัของบรษัิท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถงึการดแูล

ใหบ้ริษัท มีการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด และกฎหมายทีเกียวขอ้ง การดูแลมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทาํ

รายการทีเกียวโยงกัน  การดแูลรกัษาและการใชท้รพัยส์ิน เพือป้องกันมิใหเ้กิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัท 

ไดจ้ัดใหมี้กลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีสายตรวจสอบภายในซึงมีความเป็นอิสระขึนตรงกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบทาํหนา้ทีในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ระบบ

การบริหารจัดการความเสียง และระบบการกํากับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัทและ 

บรษัิทย่อย  

   6.2 การบริหารความเสียง   

    บริษัทให้ความสาํคัญกับการบริหารความเสียง ซึงถือเป็นกลไกสาํคัญและเป็นเครืองมือในการ

บริหารงานทีจะทาํใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีไดก้าํหนดไว ้โดยมีการกาํหนดเป็นนโยบายการบริหาร
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ความเสียง ซึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสียงตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate 

Governance) และใหมี้การบรหิารความเสียงทวัทงัองคก์รแบบบรูณาการ โดยดาํเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนือง  

 

   7. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน  

   คณะกรรมการบริษัท ไดต้ระหนักและใหค้วามสาํคัญกับการดาํเนินธุรกิจทียึดหลกัความซือสัตยส์ุจริต 

โปร่งใส เป็นธรรมกบัทุกฝ่าย โดยมุ่งเนน้ใหม้ีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ีกฎหมายกาํหนด การปฏิบติั ตามขอ้บงัคบั และ

จรรยาบรรณ ในการดาํเนินธุรกิจ รวมทังมุ่งมันในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และไม่ยอมรับการทุจริตคอรร์ัปชนั 

ทุกรูปแบบ เพือสรา้งความเชือมันใหก้ับพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยออกเป็นนโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ัปชัน มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน รวมถึงการจัดใหม้ีการรับแจ้งเบาะแส หรือเรืองรอ้งเรียนและการ

คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส  

 

  8. จริยธรรมทางธุรกิจ  

   บริษัทไดจ้ัดใหมี้คู่มือจริยธรรมของธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพือให้

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมทีมีอาํนาจควบคุมใช้เป็นแนวทางใน 

การปฏิบัติงานด้วยความซือสัตย์สุจริต และเทียงธรรม เพือให้การดําเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคํานึงถึง 

ความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ ลกูคา้ คู่คา้/คู่แข่ง เจา้หนี พนกังาน สงัคมชมุชนและสิงแวดลอ้ม 

และ เพือเป็นการสรา้งภาพลกัษณท์ีดี อนัจะนาํมาซงึความมนัคงใหแ้ก่บรษิัท อกีทงั เพอืใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกับ

ดแูลกิจการทีดีของบรษัิท     

   ทงัน ีบริษัทไดก้าํหนดใหม้ีการติดตามดแูลการปฏิบตัิตามจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ

ของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน โดยกาํหนดใหพ้นักงานของบริษัท ทุกคนตอ้งรบัทราบและทาํความเข้าใจคู่มือ

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจทีบริษัท  จัดทาํขึน และลงนามรบัทราบนโยบายดังกล่าวทุกปี เพือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิ

หน้าทีดว้ยความซือสัตย ์สุจริต และเทียงธรรม  ผู ้ละเวน้ถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสมทังนี 

อาจถึงขนัใหพ้น้จากการเป็นพนกังาน หรือถกูดาํเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีการกระทาํนนัผิดกฎหมาย  

 

  9. ความขัดแย้งของผลประโยชน ์   

   คณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีการกาํหนดนโยบายและวิธีการดแูลเพือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิเรืองความ

ขัดแยง้ของผลประโยชน ์โดยการปฏิบตัิตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใหบุ้คลากรของบริษัท  

ทุกคนตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสุดของบริษัท ในการตดัสินใจดาํเนินการต่างๆ ทางธุรกิจ โดยพิจารณาแกไ้ขปัญหา

ความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ ยึดหลกัความซือสตัย ์สจุรติ มีเหตมุีผลและเป็นอสิระภายในกรอบจรยิธรรม

ทดีี  ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นเพือผลประโยชนข์องบรษัิทโดยรวมเป็นสาํคญั โดยมีขอ้กาํหนดมิใหผู้ที้มี

ส่วนไดเ้สีย หรือเกียวขอ้งเขา้รว่มตดัสินใจในเรืองทีตอ้งมกีารพิจารณาตดัสินใจอนุมตัิต่างๆ   
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  10.  การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน  

   บริษัทใหค้วามสาํคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน จึงกาํหนดใหมี้นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท  โดยหา้มไม่ใหม้ีการใชโ้อกาสหรือขอ้มลูทีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือพนกังานในการหาประโยชนส์ว่นตน หรือทาํธุรกิจทีแข่งขนักบับรษิัท หรือธุรกิจทีเกียวเนือง รวมทงัไม่ใชข้อ้มลูภายใน

เพือประโยชนข์องตนในการซือขายหุน้ของบริษัท  หรือใหข้อ้มลูภายในแก่บุคคลอืนเพอืประโยชนใ์นการซือขายหุน้ของ

บรษัิท รวมทงัใหข้อ้มลูภายในแก่บคุคลอืนใดดว้ยความระมดัระวงั ไดแ้ก่  

   10.1 การซือขายหลกัทรัพยข์องบริษัท  

    บริษัท ไดอ้อกเป็นระเบียบปฏิบตัิ เรือง ระยะเวลาหา้มซือหรือขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท โดยกาํหนด

ช่วงระยะเวลาการหา้มคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงหน่วยงานทีไดร้บัทราบขอ้มลูภายใน ทาํการซือขายหลกัทรพัยข์อง

บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 6 วันก่อนวันทีบริษัทส่งงบการเงินต่อ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) จนถึงภายใน 24 ชวัโมง นบัแต่วนัทีบรษัิทสง่งบการเงนิ 

และหา้มเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลทีไม่มีหนา้ทีเกียวขอ้ง รวมทงัหา้มมิใหใ้ช้ขอ้มูลดังกล่าว 

เพือประโยชนส์ว่นตนหรือผูอื้นทงัทางตรงและทางออ้ม  

    นอกจากนียังกาํหนดให้กรรมการตอ้งรายงานการซือขายหุน้/ถือครองหลักทรัพยข์องบริษัทให้ที

ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ รบัทราบทกุไตรมาส  

   10.2 การเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์  

    กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหารระดบัสงู หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดับบรหิาร 4 รายแรก 

นบัต่อจากผูบ้ริหารสงูสดุลงมา รวมถึงผูซ้ึงดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากับผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายที 4 ทุกราย และ 

ผู้ด ํารงตําแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ เมือมีการ

เปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) จะต้องรายงานการเปลียนแปลงการถือ

หลกัทรพัยต์่อ  กลต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีมีการแกไ้ข

เพิมเติม) ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลง    

   10.3 ชว่งห้ามเผยแพร่ข้อมูล (QUIET PERIOD)  

    การจาํกัดการใหข้อ้มลูก่อนวนัประกาศงบการเงิน  บริษัทฯ ไดก้าํหนดช่วงเวลางดใหข้อ้มลูเกียวกับ

ผลประกอบการของบริษัทฯ  แก่กลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น นกัวิเคราะห ์นกัลงทุน ผู้ถือหุน้ อย่างนอ้ย 14 วนัก่อนการ

เปิดเผยงบการเงิน  เพือให้การรับรูข้้อมูลอยู่ในเวลาเดียวกันกับผู ้ถือหุน้ และนักลงทุนรายย่อยทัวไป ทีจะทราบผล

ประกอบการต่อเมือบรษัิท มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  เพือรบัรองงบการเงินและเปิดเผยงบการเงินดังกลา่ว 

 

  11.  การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพยส์ินทางปัญญาและลิขสิทธิ  

   บริษัทฯ คาํนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม  ตลอดจนมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานอย่างเคร่งครัด  รวมถึงกาํหนดระเบียบปฏิบัติมิให้

พนักงานนาํเอางานอันมีลิขสิทธิของผูอื้นมาใชใ้นงานของบริษัทฯ ในการจัดทาํสือโฆษณา สือสิงพิมพ ์หรือเป็นการ

นาํมาใชป้ระกอบในงานใดๆ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธิ   
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  12.  การพิจารณาทางวินัย  

   บริษัทฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาทางวินัย สาํหรับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการไว้  

ดงัต่อไปนี  

   12.1 พนักงาน ผู้บริหาร ใหค้ณะทาํงานตรวจสอบการกระทาํทุจริตและการคอรร์ัปชัน เป็นผู้พิจารณา 

สอบสวนในขันต้น และนาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาการกระทําทุจริตและการคอรร์ปัชัน เพือพิจารณากาํหนด

บทลงโทษต่อไป    

    12.2   ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้อํานวยการ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาความผิดทางวินยัเพือพิจารณากาํหนดบทลงโทษต่อไป  

   12.3   กรรมการบริษัท หากกรรมการกระทาํความผิด โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรง

กรรมการดงักลา่วจะตอ้งรบัผิดชอบในความผิด และ/หรือ ชดใชค้วามเสียหายทีเกิดขึนในฐานะสว่นตวั 
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จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั 
1.  การดาํเนินธุรกิจใหถู้กต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ  

  1.1  ดาํเนินธุรกิจใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บังคับทีเกียวขอ้งต่างๆ  โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์อง 

   ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุรายอย่างเป็นธรรม  
  1.2  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับ 

   หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

  1.3  ดาํเนินธุรกิจทีเป็นประโยชนต์่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพือส่งเสริมใหป้ระเทศมีความเจรญิเติบโต 

   ทางเศรษฐกิจอย่างมนัคงและต่อเนือง  

  1.4  สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

   ทีเกียวขอ้งต่างๆ   
  1.5  ปฏิบตัิตามระเบียบ การให ้รบั ของขวญั ของกาํนลั การเลียงรบัรอง หรือผลประโยชนอื์นใด ของกลุ่มบริษัท  

   เอ็ม บี เค  
 

2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
  บริษัทตระหนกัดีว่าผูถื้อหุน้ทุกรายคือเจา้ของกิจการ และบริษัทมีหนา้ทีสรา้งมลูค่าเพิมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในระยะยาว

อย่างเท่าเทียมกนัจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี  
  2.1   ปฏิบตัิหนา้ทดีว้ยความซือสตัยส์จุรติ ระมดัระวงัรอบคอบ เพือประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้โดยรวม  
  2.2  ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกนั    
  2.3  ดแูลใหม้ีการกาํหนดสิทธิขนัพืนฐานต่างๆ ทีผูถื้อหุน้ควรไดร้บั และไม่กระทาํการใดๆ ทีเป็นการจาํกดัสิทธิของ 

   ผูถื้อหุน้  
  2.4  นาํเสนอขอ้มลูสารสนเทศต่างๆของบริษัท ทีผูถื้อหุน้ควรรบัทราบอย่างครบถว้นตามความจริงอย่างสมาํเสมอ 

  2.5   กาํหนดใหมี้ช่องทางในการอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิ หรือสอบถามขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ของบริษัท  
 

3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า  
  บรษิัทตระหนกัถึงความสาํคญัของลกูคา้ในการไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุ และสรา้งความมนัใจใหก้บัลกูคา้ รวมทงั

รกัษาสมัพนัธภาพทดีี  จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติั  ดงันี  
  3.1  ปฏิบตัิต่อลกูคา้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั พรอ้มทงัรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้   
  3.2  ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ลกูคา้อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์ และรกัษาความลบัของลูกคา้ รวมทัง 

   ไม่นาํขอ้มลูลกูคา้ไปใชป้ระโยชนต่์อตนและผูท้ีเกียวขอ้งโดยมิชอบ  
  3.3   ดแูลความปลอดภยั สวสัดิภาพของลกูคา้   
  3.4   จดัใหมี้ระบบหรือกระบวนการใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกบัการบรกิาร  
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4.  ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี  
  บริษัทมีการปฏิบัติ ต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนีอย่างเป็นธรรมโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ

ความสมัพนัธท์างธุรกิจต่อกนั  จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี  
  4.1  ใหค้วามสาํคญัในการดแูลใหไ้ดร้บัการปฏิบติัอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจ  

  4.2  ประพฤติปฏิบัติภายใตก้รอบกติกา กฎข้อบังคับ หรือขอ้ตกลงต่างๆ กรณีทีไม่สามารถปฏิบัติตามเงือนไขได ้

   ควรหา แนวทางแกไ้ขปัญหา โดยยึดหลกัความถกูตอ้งสมเหตสุมผล  
  4.3   ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจา่ยผลประโยชนใ์ดๆ    
  4.4   การใหข้้อมูลใดๆ เกียวกับบริษัทตอ้งถูกตอ้ง  โดยไม่ละเมิดหรือแสวงหาข้อมูล/ความลับทางการค้าด้วย 

   วธีิฉอ้ฉล     
  4.5   สนบัสนนุใหม้ีระบบหรือกระบวนการรอ้งเรียน เพือใหคู้่คา้ คู่แข่ง และเจา้หนี สามารถแสดงความเห็นได ้  
 

5.  ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสังคมชุมชน และสิงแวดล้อม  
  บรษิัทมีเจตจาํนงทีจะดาํเนินธุรกิจโดยมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิงแวดลอ้ม รวมทงัใหค้วามสาํคญัใน

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มต่างๆ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี  
  5.1   สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน ในกิจกรรมของสังคม ชุมชน สิงแวดล้อม 

   สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทังรักษา 

   ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิน และสง่เสรมิใหบ้รษัิทในเครือประพฤติปฏิบตัิเช่นกนั  
  5.2   จดัใหมี้ระบบการบริหารจดัการ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ตามทีกฎหมายกาํหนด  

  5.3   ส่งเสริมใหพ้นักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสาํนึกและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิงแวดลอ้ม และ 

   เสรมิสรา้งความเขา้ใจกับสงัคมชุมชนในบรเิวณทีบรษัิทตงัอยู่ เพอืใหเ้กิดความรว่มมือระหว่างกนั  
  5.4  ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคับเกียวกบัสิงแวดลอ้ม  
  5.5   สนบัสนนุใหมี้ระบบหรือกระบวนการรอ้งเรียนเพือใหส้ามารถติดต่อได ้  
 

6.  ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน  
  พนกังานถือเป็นทรพัยากรทีมีคุณค่าและสาํคญั จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิต่อพนกังาน เพือใหพ้นักงานมีความ

ภาคภูมิใจในองคก์ร และมีโอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบตัิงานพรอ้มทงัไดร้บัการสง่เสริมและพฒันาความรูค้วามสามารถ

อย่างต่อเนืองจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี  
  6.1   ใหค้วามเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเอาใจใส่ต่อผลตอบแทน การแต่งตังโยกย้าย   

   การให้รางวัลและการลงโทษ รวมทังสวัสดิการ โดยตังอยู่บนพืนฐานของความรู ้ ความสามารถ และ 

   ความเหมาะสม  
  6.2   สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ใหพ้นักงานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร และคาํนึงถึงผลประโยชนข์อง 

   องคก์รหรือส่วนรวมมากกว่าสว่นตน   

  6.3  ให้ความสาํคัญในการดูแลให้พนักงานมีสวัสดิภาพต่างๆ  รวมถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 

   ในการทาํงานทีดี  
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  6.4   ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา การถ่ายทอดความรูข้องพนักงาน ทงัการฝึกอบรมภายใน และภายนอก 

   บรษัิทโดยใหโ้อกาสอย่างทวัถึงและสมาํเสมอเพือสรา้งคณุค่าต่อพนกังานและบรษิัท   
  6.5   ส่งเสริมและสนบัสนนุใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานตลอดจนศึกษาต่อในระดับทีสงูขนึโดยให ้

   โอกาสอย่างทวัถึงและสมาํเสมอ  
  6.6   รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังจัดให้มีระบบหรือ 

   กระบวนการใหพ้นกังานสามารถรอ้งเรียนกรณีไม่ไดร้บัความเป็นธรรม  
 

7.  การสร้างค่านยิมทคีาํนึงถึงผลประโยชนข์ององคก์ร  
  สนบัสนนุ และส่งเสรมิใหพ้นกังานทกุคนรกัษาค่านิยมขององคก์ร โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์ององคก์รหรือสว่นรวม

มากกว่าส่วนตน เช่น ใชท้รพัยส์ินขององคก์รอยา่งระมดัระวงั และประหยดัการใชท้รพัยากรภายในบรษัิท  
 

8.  ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์และการเปิดเผยข้อมูล 
  บริษัทถือเป็นนโยบายสาํคัญทมีิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัใชอ้าํนาจหน้าทีแสวงหาขอ้มลูเพือ

ประโยชนส์ว่นตน  จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิดงันี  
  8.1  กาํหนดใหมี้การควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลูภายใน และขอ้มลูอืนๆทเีกียวขอ้งของบรษัิท   
  8.2   กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง และโปร่งใสโดยสมําเสมอ 

   ตามหลกัเกณฑต์่างๆ ทีกาํหนด  รวมทงัระมดัระวงัไม่ใหผู้มี้สว่นไดเ้สียเกิดความสาํคญัผิดในขอ้มลู  

  8.3  กรณีทีมีการปฏิบัติเข้าข่ายเป็นรายการเกียวโยงตามทีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกําหนด บริษัท 

   จะพิจารณารายการทีเกียวโยง หรือรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

   และข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์เพือใหม้นัใจว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์ูงสดุต่อบริษัท   

   และทาํการเปิดเผยขอ้มลูตามทีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดอย่างเครง่ครดั   
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จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 
1.  ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อองคก์ร  
  1.1  ปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจของบรษิัท  
  1.2   กาํกับดูแลและปฏิบตัิหนา้ทีเพือใหม้นัใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท 

   ตลอดจนมติทีประชมุผูถื้อหุน้         
  1.3  ปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความรบัผิดชอบ ซือสตัยส์จุริต มีคณุธรรม และมีความยุติธรรมในการดาํเนินธุรกิจ กลา้ทีจะ 

   ตัดสินใจหรือใหค้วามเห็นในสิงทีถูกตอ้งในการบริหารงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระ ดว้ยความระมัดระวัง 

   เพือผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และไม่เกียวขอ้งในกิจการทีอาจนาํความเสือมเสียมาสูบ่รษิัท  
  1.4   ปฏิบตัิหนา้ทีอย่างเต็มกาํลงัตามความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์เพือประโยชนข์องบรษัิท  
  1.5   ไม่แสวงหาประโยชนอ์นัมิชอบจากการปฏิบตัิหนา้ทีเพือประโยชนข์องตนเอง รวมทงัไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการ 

   ทีเป็นธุรกิจทีเกียวขอ้งกับบริษัท หรือธุรกิจทีมีลักษณะทีเป็นคู่แข่งของบริษัท และไม่กระทาํการใดๆ ทีจะนาํ 

   ความเสือมเสียชือเสียงมาสูบ่ริษัท ไมว่่าทางตรงหรือทางออ้ม  
  1.6   ใฝ่หาความรูใ้นธุรกิจของบรษิัทรวมทงัขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ  หรือขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งทมีผีลต่อการปฏิบตัิ 

   หนา้ทีในฐานะกรรมการและผูบ้รหิาร  
  1.7   วางตนใหเ้หมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม 

   ประเพณีอนัดีงาม  
  1.8  พงึเปิดเผยขอ้มลูและนาํเสนอขอ้มลูต่างๆ ของบรษัิท  อย่างถกูตอ้งครบถว้นตามความเป็นจรงิอย่างสมาํเสมอ   

   และทนัเวลาเพอืใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2.  ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
  2.1  ปฏิบัติหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามมติทีประชุมผู้ถือหุน้ ดว้ยความซือสตัยส์ุจริต มีความยุติธรรม ยึดมันในหลกัการ  

   และมีความกลา้ทีจะตัดสินใจ หรือใหค้วามเห็นในสิงทถีูกตอ้งดว้ยความระมดัระวัง และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 

   ทุกราย   
  2.2   รกัษาสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  เพือใหแ้น่ใจว่าสิทธิของผูถื้อหุน้ไดร้บัการเอาใจใส ่

   ดแูล    
  2.3   จัดใหมี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และช่องทางอืนๆ ในการอาํนวยความสะดวกต่อผูถ้ือหุน้ในการใชส้ิทธิ   

   หรือสอบถามขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ของบรษิัท  
 

3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า  
  3.1   ปฏิบตัิต่อลูกคา้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  
  3.2   จดัใหม้ีระบบความปลอดภยัและสวสัดิภาพต่อลกูคา้  
  3.3   ปฏิบตัิต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพ และเป็นทีวางใจไดข้องลกูคา้ และรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกับลกูคา้  
  3.4  ปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อตกลงหรือเงือนไขต่างๆ ทีกําหนด กรณีทีไม่สามารถดาํเนินการตามเงือนไขได้                

   ควรหาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข   
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 3.5   ไม่ใหค้วามหวงัแก่ลกูคา้หรือคาํมันในเรอืงทีตนเองไมม่อีาํนาจทีจะกระทาํการนนัได ้  
  3.6   นาํเสนอขอ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ และรกัษาความลบัของลูกคา้   

   รวมทงัไม่นาํขอ้มลูลกูคา้ไปใชป้ระโยชนต์่อตนและผูท้ีเกียวขอ้งโดยมิชอบ  
  3.7   จดัใหม้ีระบบหรือกระบวนการใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกียวกบัการบริการ  

 

4.  ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี  
  4.1   ปฏิบตัิในการดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการคา้ และการแข่งขนัทีดีอย่างเสมอภาคเป็นธรรม   
  4.2   ปฏิบติัต่อคู่คา้ คู่แข่ง และเจา้หนี ใหไ้ดร้บัการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม  ตามเงือนไข กฎขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลง 

   ต่างๆ กรณีทีไม่สามารถปฏิบัติตามเงือนไขได้ ควรหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักของ 

   ความถกูตอ้ง สมเหตสุมผล  
  4.3   ไม่เรียก หรือรบัผลประโยชนใ์ดๆ ทีไม่สจุริต รวมทงัไม่สนบัสนุนใหมี้การจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ เพือเป็นการให ้

   ไดม้าซงึผลประโยชนข์องตนเองหรือพวกพอ้ง  
  4.4   การใหข้อ้มลูใดๆเกียวกบับรษิัทตอ้งอยู่บนพนืฐานของความถกูตอ้ง ระมดัระวงั  
  4.5   ไม่ละเมิดหรือแสวงหาขอ้มูล/ความลับทางการคา้ดว้ยวิธีฉ้อฉล และไม่ทาํลายชือเสียงดว้ยการ กล่าวรา้ย 

   ปราศจากความจรงิ เพือผลประโยชนข์องตนเอง  
  4.6   จดัใหม้ีระบบหรือกระบวนการรอ้งเรียนต่างๆเพือใหคู้่คา้  คู่แข่ง  และเจา้หนี สามารถติดต่อได ้  

 

5. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม  
  5.1   ดาํเนินธุรกิจทีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีงาม ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอ้บงัคับ 

   เกียวกบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้ม หรือขอ้กาํหนดต่างๆ   
  5.2   ใหค้วามช่วยเหลือและร่วมมือกับรฐัและชุมชน  ในกิจกรรมของสงัคมชุมชน สิงแวดลอ้ม สถาบันการศึกษา   

   และกิจกรรมทางการเมือง รวมทงัรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถินทีบริษัทตังอยู่ และส่งเสริมใหบ้ริษัท 

   ในเครือประพฤติปฏิบตัิเช่นกนั  
  5.3   สร ้างจิตสาํนึกให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม รวมทัง          

   สรา้งความเขา้ใจกบัสงัคมชมุชนในบรเิวณทีบรษิัทตงัอยู่ เพือใหเ้กิดความรว่มมือระหว่างกนั  
  5.4   จัดให้มีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามที 

   กฎหมายกาํหนด รวมถึงการปอ้งกันผลกระทบและดแูลรกัษาสิงแวดลอ้ม โดยใหม้ีเครืองมือ เครืองใชอ้ปุกรณ ์

   ดา้นความปลอดภยัต่างๆ ในการปฏิบตัิงาน   
  5.5   จดัใหม้ีระบบหรือกระบวนการรอ้งเรียนต่างๆเพือใหส้ามารถติดต่อได ้  
 

6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน  
  6.1   ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ทังในดา้นผลตอบแทน การแต่งตังโยกยา้ย การใหร้างวัล   

   และการลงโทษ รวมทงัสวสัดิการ โดยตงัอยู่บนพืนฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม  
  6.2   สง่เสริมพนกังานใหมี้ความมนัคงกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน การศึกษาต่อในระดบัทีสงูขึน รวมทงัความเป็นอยู่ 
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   สว่นตวั โดยใหโ้อกาสอย่างทวัถึงและสมาํเสมอ และหลีกเลียงการกระทาํใดๆ ทีไม่เป็นธรรม          
  6.3   ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงานใหพ้นกังานมีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ิน  

  6.4   รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมกนั  

  6.5   จดัใหม้ีระบบหรือกระบวนการใหพ้นกังานรอ้งเรียนกรณีทีไม่ไดร้บัความเป็นธรรม  

  6.6  ปกครองพนกังานดว้ยทศันคติทีดี สภุาพ เมตตาปราณี และเป็นธรรม ไมใ่ชอ้าํนาจหนา้ทีในทางมิชอบ    

  6.7  เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นาํข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติ 

   การรักษาพยาบาล ครอบครวั ไปเปิดเผยใหก้บับุคคลภายนอกหรือผูท้ีไม่เกียวขอ้ง  เวน้แต่เป็นขอ้มูลทีตอ้ง 

   เปิดเผยต่อบคุคลภายนอกทีเกียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย  

 6.8   สรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานเกิดความภาคภูมิใจในองคก์ร และสรา้งความสมัพันธ์ระหว่างพนักงานดว้ยกัน   

   และระหว่างพนกังานกับองคก์ร  

  6.9   ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสาํนึก คํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรทหรือส่วนรวมมากกว่าส่วนตน            

   โดยประพฤติและปฏิบตัิตนใหเ้ป็นตวัอย่างทีดีน่าเชือถือแก่พนกังาน  

  6.10 ดาํเนินการใหพ้นักงานทุกระดับเข้าใจในเรือง จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณของพนักงาน   

   รวมทังบทบาทหน้าทีซึงพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทีอยู่ในกรอบของ 

   จรรยาบรรณอย่างทวัถึงทงัองคก์ร  

 

7.  ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์และการเปิดเผยข้อมูล  

  7.1  ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท และข้อมูลอืนๆทีเกียวข้องกับบริษัทและไม่พึงเปิดเผยข้อมูล             

   อนัเป็นความลบัของบริษัทต่อบคุคลภายนอก  

  7.2   เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกตอ้ง และโปร่งใสโดยสมาํเสมอ ตามหลกัเกณฑต์่างๆ 

   ทีกาํหนดและระมดัระวงัไม่ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียเกิดความสาํคญัผิดหรือความสบัสนในขอ้มลูสารสนเทศ  

  7.3   ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและพวกพอ้ง จากตาํแหน่งหนา้ทีและขอ้มลูอนัเป็นความลบัของบรษัิท  

  7.4   ระมดัระวังในการทาํรายการระหว่างกันในกลุม่บริษัท โดยคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของกลุ่มบรษิัทเป็นสาํคัญ  

   และต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคับของบริษัท นําเสนอข้อมูลและปฏิบัติตาม 

   หลกัเกณฑก์รณีทีมกีารปฏิบตัิเขา้ข่ายเป็นรายการเกียวโยงตามทีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด   

  7.5   กรรมการและผูบ้รหิารทีอาจมีส่วนไดเ้สียกับรายการทีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชนน์นัๆ จะไม่มีส่วนเกียวขอ้ง 

   ในการพิจารณาตดัสินใจ แต่สามารถเขา้รว่มรบัฟังในทีประชมุได ้  

  7.6   ไม่พึงรับเป็นกรรมการหรือทีปรึกษาในบริษัทอืน ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท 

   เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท 
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จรรยาบรรณของพนักงาน 

1. จรรยาบรรณทพีึงปฏิบัติต่อตนเอง และเพือนร่วมงาน  

  1.1   มีทศันคติทดีี ใหเ้กียรติและยกย่องผูอื้น เคารพและเชือฟังผูบ้งัคบับญัชา  

  1.2   ปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความซือสตัยส์จุริต มีคณุธรรม ทุ่มเทและขยนัหมนัเพียร  

  1.3   ยึดมนัในกติกา กฎระเบียบทีกาํหนดไวไ้ม่แข่งขนักับผูอื้นนอกกฏเกณฑ ์และไม่ใหร้า้ย หรือใสค่วามผูอื้น  

  1.4  ปฏิบติัตนอยู่ภายในกรอบศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม  

  1.5   ปฏิบตัิต่อผูอื้นอย่างจรงิใจ มีอธัยาศยัไมตรีทีดี มีความสามคัคี ช่วยเหลือเกือกลูกนั  

  1.6   พฒันาตนเองใหม้ีความรอบรูอ้ยู่เสมอ ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณก์ารทาํงานใหเ้พือนร่วมงานทกุระดบั 

 

2. จรรยาบรรณทมีีต่อบริษัท  

  2.1   มุ่งมนัต่อ วิสยัทศัน/์ภารกิจ/ค่านิยมหลกั/และจรรยาบรรณของบรษัิท และปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั  

  2.2   ทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนของบรษัิท ช่วยเสรมิสรา้งภาพพจนข์องบริษัท  

  2.3   ไม่เรียกหรอืรบัทรพัยอ์นืใดจากลกูคา้ หรือผูท้ีทาํธุรกิจกบับรษิัท นอกเหนือจาก ระเบียบทีบรษิัทกาํหนด  

  2.4   ปฏิบตัิตามระเบียบ การให ้รบั ของขวญั ของกาํนลั การเลียงรบัรอง หรือผลประโยชนอื์นใด  

 

3. จรรยาบรรณทมีีต่อลูกคา้  

  3.1   รกัษาความลบัของลกูคา้และไม่แสวงประโยชนจ์ากความไวว้างใจของลกูคา้เพือตนเองหรือกลุม่  

  3.2   ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ดว้ยความยินดี จรงิใจ และเสมอภาคกนั บนพืนฐานของความซือสตัย ์  

  3.3   ไม่ใหค้วามหวงั หรือสญัญากบัลกูคา้ โดยทีตนเองไม่มีอาํนาจทีจะกระทาํการนนัได ้  

 

4. จรรยาบรรณทมีีต่อสังคม  

  4.1   ใหค้วามช่วยเหลือ หรือ มีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคมในโอกาสทีเหมาะสมตาม สมควรแก่ฐานะ  

  4.2   เขา้มีสว่นรว่มในกิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิและเสรีภาพภายใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมายรฐัธรรมนญู 


