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1 คูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance)  เป็นการ

แสดงถงึการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือ

หุ้น  ผู้ลงทนุ  ผู้มีสว่นได้เสยี  และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย  อนัจะน าไปสูก่ารเพิ่มมลูคา่และสง่เสริมการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของ

บริษัทฯ  ดงันัน้  บริษัทจึงก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบตัิงานด้านตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน มุ่งมัน่ที่จะน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนิน

ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ไปปฏิบตัิในการด าเนินงานของบริษัท 

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต 

โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และประกาศที่เก่ียวข้อง 

3. ด าเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบ

บญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้ 

4. ด าเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบริษัทมีการก าหนดอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

แตล่ะคณะและผู้บริหารอยา่งชดัเจน 

5. ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านกึอนัดีงาม ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมัน่ในการ

พฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 

6. ด าเนินการโดยค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสยี   ชมุชน   สงัคมและสิง่แวดล้อม 

7. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของผู้ ถือหุ้น ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

8. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยการรับฟังและ

ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิง่ที่ดีที่สดุอยูเ่สมอ 

9. ด าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัอยา่งเพียงพอ เช่ือถือได้  ทนัเวลา  และไม่กระทบต่อประโยชน์อนั

ชอบธรรมของบริษัท 

10. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็น

ที่ตัง้ 

11. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมายและสทิธิมนษุยชน 

 

ทัง้นี ้ กรอบการปฏิบตัิงานตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการข้างต้น  ปรากฏอยูใ่นคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการ  ซึง่

ประกาศให้พนกังานทกุคนได้รับทราบ และยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

 

 

 

 



 
2 คูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

1. ข้อแนะน าเกี่ยวกับคู่ มือหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

1. ให้คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนกังานทกุคน  ท าความเข้าใจเนือ้หาของคูม่ือหลกัการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี  และเรียนรู้เนือ้หาที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง 

2. ให้คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนกังานทกุคน  ทบทวนความรู้ความเข้าใจเนือ้หาของคูม่ือหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการอยา่งสม า่เสมอ  

3. แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

4. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ กบัหนว่ยงานหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย 

5. หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถาม  ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา 

6. ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัต้องเป็นผู้น าในการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอยา่งเคร่งครัด 

2. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ

 บริษัทฯก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังานทกุคนทีจ่ะต้องรับทราบ  

และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อก าหนดที่มีอยูใ่นคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท  อีกทัง้  ผู้บริหารทกุ

ระดบัจะต้องดแูลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัในการสง่เสริมให้พนกังานภายใต้การบงัคบับญัชาให้มีความรู้

ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯอยา่งเคร่งครัด 

 บริษัทจะไมด่ าเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขดักบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  หากกรรมการ  ผู้บริหาร  หรือ

พนกังานกระท าผิดหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตามที่ก าหนดไว้จะได้รับโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด และหากมีการ

กระท าที่เช่ือได้วา่ท าผิดกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทฯจะสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ

ด าเนินการตอ่ไป 

 หากพนกังานทกุระดบัของบริษัท  ประสบปัญหาในการตดัสนิใจ  หรือปฏิบตัิงานเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้

ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  ให้ตัง้ค าถามเก่ียวกบัการกระท านัน้กบัตนเอง ดงันี ้

1. การกระท านัน้ขดัตอ่กฎหมายหรือไม่ 

2. การกระท านัน้สง่ผลเสยีตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯอยา่งร้ายแรงหรือไม่ 

3. การกระท านัน้ขดัตอ่นโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือสง่ผลเสยีตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษัทหรือไม ่

พนกังานทกุระดบัสามารถแจ้งข้อร้องเรียน  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ  ตลอดจนเบาะแสการท าผิดกฎหมาย 

และ/หรือ จรรยาบรรณตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอ่ถงึการทจุริตหรือประพฤติมิชอบของ

บคุคลในองค์กร และผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท ให้แจ้งเบาะแสไปยงัช่องทางสือ่สารของบริษัทฯได้ 



 
3 คูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

แนวปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

หมวดที่ 1  :  สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

หลักการ  

ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัทฯผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าที ่ แทนตนและมี

สทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษัทฯจึงได้ก าหนดแนวทางการ ด าเนนิงานตา่งๆ เพื่อสง่เสริม

ให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน ได้แก่ สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นโดยได้เผยแพร่ผา่นช่องทางการสือ่สารภายในบริษัทฯ รวมทัง้

เว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการซึง่สะท้อนถงึการเคารพในสทิธิขัน้

พืน้ฐานของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 

1. สทิธิในการซือ้ขายหรือการโอนหุ้น  

2. สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  

3. สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล  

4. สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  

5. สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน  

6. สทิธิในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  

7. สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

8. สทิธิในการได้รับแจ้งข้อมลูและขา่วสารท่ีมีนยัส าคญัของบริษัทฯอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และ

ทนัเวลา ตรวจสอบได้โดยเทา่เทยีมกนั และให้ข้อมลูที่ส าคญัทีเ่ป็นปัจจบุนัผา่นเว็บไซต์  

9. สทิธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้นรวมทัง้เสนอทางเลอืกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่

สามารถเข้าประชมุสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าประชมุและออกเสยีงแทน  

 

 

 

 

 

 



 
4 คูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

แนวปฏิบตั ิ 

      บริษัทฯตระหนกัและให้ความส าคญัถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นจึงได้ก าหนดแนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อก ากบัดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

1) บริษัทฯ จะต้องสง่เอกสารให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบข้อมลู วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลู

ทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองทีต้่องตดัสนิใจในท่ีประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ทราบเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั และ

ต้องเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษก่อนมอบให้บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ซึง่เป็นนาย

ทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย เป็นการลว่งหน้า

ก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 14 วนั  ในบางกรณีเช่นการจดัสรรหุ้นให้กบักรรมการและพนกังาน(ESOP)การท ารายการท่ีเก่ียว

โยงกนั การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์  

2) บริษัทฯ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุในช่วงเดือนตลุาคม – ธนัวาคม

ของทกุปีและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯก าหนด ซึง่ได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี  

www.muangthaileasing.co.th 

3) บริษัทฯ จะต้องอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่โดยจดั

ประชมุในวนัท าการ ณ โรงแรมซึง่อยูใ่นเขตกรุงเทพและ/หรือห้องประชมุของบริษัทฯ และจดัเทคโนโลยีอยา่งเพยีงพอ 

ส าหรับการตรวจสอบเอกสาร และจดัให้มีอากรแสตมป์ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะ  

4) บริษัทฯจะต้องจดัท ารายงานการประชมุผู้ถือหุ้นอยา่งมีประสทิธิภาพ ครอบคลมุรายละเอียดทีส่ าคญัในเร่ือง

ตา่งๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการนบัคะแนนเสยีงโดยใช้บตัรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อน การประชมุบนัทกึประเด็นค าถาม-

ค าตอบทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระตา่งๆ ในท่ีประชมุบนัทกึมติที่ประชมุไว้อยา่งชดัเจน พร้อมทัง้คะแนนเสยีงที่

เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงในทกุๆ วาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสยีง บนัทกึรายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ เป็น

ต้น และต้องเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

5)กรรมการทกุคนรวมทัง้ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆและกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู เลขานกุาร

บริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จะต้องเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ 
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หมวดที่ 2  :  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

หลักการ  

1. ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องได้รับการปฏิบตัิที่เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม  

2. คณะกรรมการบริษัทควรจดักระบวนการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่ง

เทา่เทยีมกนั  

3. คณะกรรมการบริษัทควรก ากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิและปกปอ้งสทิธิขัน้พืน้ฐาน ในหมวดที่ 1 

อยา่งเทา่เทียมกนั  

4. คณะกรรมการบริษัทควรมมีาตรการปอ้งกนักรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในให้แก่ ตนเองหรือ

ผู้อื่นในทางมิชอบ  

แนวปฏิบตั ิ 

บริษัทฯให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายซึง่รวมถึงผู้ถือหุ้นสว่นน้อยและผู้ ถือหุ้น

ตา่งชาติโดยมีแนวทางปฏิบตัิในการคุ้มครองปอ้งกนัการละเมดิสทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรมสร้างความ

มัน่ใจในการลงทนุกบับริษัทฯจึงได้ก าหนดแนวปฏิบตัิที่ดเีพื่อการปฏิบตัิ ตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกนั  ดงันี ้ 

1) บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและสง่

ค าถามเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุในช่วงเดือนตลุาคม–ธนัวาคม และจะปฏิบตัิสบืเนื่องไปทกุปีทัง้นีก้ารเสนอวาระการ

ประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถึงหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ 

ก าหนด และเผยแพร่รายละเอยีดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.muangthaileasing.co.th 

2) บริษัทฯก าหนดให้มีหนงัสอืมอบฉนัทะส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้และก าหนดแนวทางการ

ลงคะแนนเสยีงให้แก่บคุคลอื่น และหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุโดยระบช่ืุอ

ประวตัิข้อมลูการท างานของกรรมการอิสระทัง้หมดให้พิจารณาเลอืกหนึง่คน ส าหรับการเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น  

3)   บริษัทฯไมเ่พิ่มวาระการประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญั  โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  

4) คณะกรรมการบริษัท สนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ รวมทัง้วาระการ แตง่ตัง้ กรรมการ

เป็นรายบคุคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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5)  บริษัทฯ ก าหนดจรรยาบรรณวา่ด้วยการใช้ข้อมลูภายใน และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯเพื่อปอ้งกนัมิ

ให้กรรมการผู้บริหารและพนกังานใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์แกต่นเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึง่มีการแจ้งแนวทาง

และนโยบายให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ และมีการติดตามผลอยา่งสม า่เสมอ  

6)  คณะกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และการเปลีย่นแปลงการถือครอง

หลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และรายงานตอ่คณะ 

กรรมการบริษัททกุครัง้ที่มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และในการประชมุคณะกรรมการ เลขานกุารจะต้องรายงานสรุปการถือ

ครองหลกัทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชมุรับทราบทกุครัง้ 

หมวดที่ 3  :  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

หลักการ  

- ผู้มีสว่นได้เสยี ควรได้รับการดแูลจากบริษัทฯ ตามสทิธิที่มีตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนด  

- คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาให้มกีระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัท กบัผู้มีสว่นได้

เสยีในการสร้างความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ  

- คณะกรรมการบริษัทควรมมีาตรการในการแจ้งเบาะแสตอ่คณะกรรมการในประเด็น เก่ียวกบัการท าผิด

กฎหมาย ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณ  

- คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัเิก่ียวกบั มาตรการปอ้งกนั การทจุริตคอร์รัปชัน่ วา่

ด้วยการรับและการให้สิง่ของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจงูใจให้ปฏิบตัิในทางทีม่ิชอบ ก่อให้เกิด ความขดัแย้ง 

โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบตัิให้กบัคูค้่า ของบริษัทฯ รับทราบโดยทัว่กนั กระบวนการประเมนิความ 

เสีย่งจากการทจุริต  การควบคมุ  การติดตาม  ประเมินผล  การฝึกอบรม 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ควรก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและความรับผิดชอบตอ่คูค้่า  และ

ไมม่ีการลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญหาหรือลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืน 

- คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีนโยบายที่จะปฏิบตัติามเง่ือนไข  สญัญา และ ข้อผกูพนัท่ีตกลงกนัไว้กบัเจ้าหนี ้

อยา่งเคร่งครัด 

- คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยค านงึถึงสิง่แวดล้อม

และสงัคม 
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แนวปฏิบตั ิ 

บริษัทฯ ตระหนกัวา่ผู้มีสว่นได้เสยีในผลประโยชน์ของบริษัท ควรได้รับการดแูลจากบริษัทฯตามสทิธิที่ก าหนดโดย

กฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ท าร่วมกนั โดยค านงึถึงความสมัพนัธ์และความร่วมมือที่ดีระหวา่งกนั เพื่อสร้างความมัน่คง

ทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ จึงได้ก าหนดแนวปฏิบตัิ  ดงันี ้ 

1) บริษัทฯ ก าหนดให้มีจรรยาบรรณตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน คูค้่า เจ้าหนี ้ และคูแ่ขง่ 

สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ทกุคนได้รับทราบและปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดรวมทัง้

ได้ก าหนดโทษในการที่ไมป่ฏิบตัิตามไว้ใน คูม่ือพนกังาน  

2) บริษัทฯ ก าหนดกลไกคุ้มครองสทิธิผู้แจ้งเบาะแสตอ่คณะกรรมการบริษัท ในประเด็นเก่ียวกบัการท าผิด

กฎหมายความถกูต้องของรายงานทางการเงินระบบควบคมุภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณ ผา่นคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง 

3)  บริษัทก าหนดให้มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม โดยค านงึถึงประโยชน์

สงูสดุของบริษัทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีท่ าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์  รวมทัง้ ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญา ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่ตกลงกนัไว้

กบัคูค้่าอยา่งเคร่งครัด ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งลว่งหน้า เพือ่ร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไขเกณฑ์การคดัเลอืกเข้าเป็นคูค้่า ครอบคลมุ 6 ด้าน ดงันี ้ 

1. ความสามารถทางเทคนิค  

2. สถานภาพทางการเงิน  

3. ความเช่ียวชาญและประสบการณ์  

4. ประวตัิที่เก่ียวข้องกบัการร้องเรียน  

5. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / รายการเก่ียวโยง  

6. นโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และนโยบายด้านคณุภาพ 

4) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมนีโยบายที่จะปฏิบตัติามเง่ือนไข สญัญา และ ข้อผกูพนัท่ีตกลงกนัไว้กบัเจ้าหนี ้

อยา่งเคร่งครัด ไมว่า่จะเป็นเร่ืองวตัถปุระสงค์การใช้เงิน การช าระคืน การดแูลคณุภาพ หลกัทรัพย์ค า้ประกนั และเร่ืองอื่น

ใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี ้ ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ได้ บริษัทฯจะรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบ

โดยเร็ว เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล โดยบริษัทฯมุง่มัน่ในการรักษาสมัพนัธภาพท่ี

ยัง่ยืนกบัเจ้าหนีแ้ละให้ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั โดยก าหนดแนวทางในการบริหารเงินทนุ เพื่อสร้างความมัน่คงที่แขง็แกร่ง 
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และปอ้งกนัมใิห้บริษัทฯอยูใ่นฐานะท่ียากล าบากตอ่การช าระหนีค้ืนแก่เจ้าหนีแ้ละให้ความส าคญัตอ่การบริหารสภาพคลอ่ง

ทางการเงิน โดยการวางแผนช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีอ้ยา่งชดัเจนและตรงตามเวลาทีก่ าหนด  

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่การติดตาม วางแผนและควบคมุสภาพคลอ่งทาง

การเงินให้มคีวาม เหมาะสมกบักิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการประเมินความสามารถเพื่อปอ้งกนัความ

เสีย่งที่มีนยัส าคญัครบทกุด้าน ทัง้ภายใต้ภาวะปกตแิละภาวะวิกฤต 

5)   บริษัทฯได้มีประกาศให้ทราบทัว่กนัวา่กรรมการผู้บริหาร และพนกังานท่ีรับทราบข้อมลูภายใน ทีม่ีนยัส าคญั

อาจสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องระงบัการซือ้ ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในชว่งหลงัปิดงบ

การเงินจนกวา่จะมกีารประกาศผลการด าเนินงาน หรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

อนึง่  กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ต้องแจ้งตอ่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซือ้

ขายหุ้นของบริษัท อยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 

6)  บริษัทฯได้สง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่  โดยมีการอบรมสง่เสริมให้ความรู้ใน

เร่ืองของสิง่แวดล้อม ก าหนดให้พนกังานต้องเอาใจใสแ่ละปฏิบตัิงานโดยค านงึถึงความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม  สง่เสริม

ให้ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท มีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม  และยงัคงยดึถือและพฒันาการปฏิบตัติอ่ผู้มีสว่นได้

เสยีอยา่งตอ่เนื่อง   

หมวดที่ 4 :  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

หลักการ 

คณะกรรมการบริษัทฯตระหนกัและให้ความส าคญัเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัอย่างถกูต้องครบถ้วน

ทนัเวลาและมีความเท่าเทียมกนัและเพียงพอต่อการตดัสินใจ  ในขณะเดียวกนัการให้ข้อมลูของบริษัทฯตัง้อยู่บนพืน้ฐาน

ของการรักษาความลบัของธุรกิจและกลยทุธ์ในการด าเนินงานท่ีส าคญั 

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ ถือหุ้นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

ตลอดจนสาธารณชนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยซึ่งนอกจากจะเปิดเผยผ่านแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) แล้วบริษัทฯได้มีการน าเสนอข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

และเว็บไซต์ของบริษัทฯท าให้ผู้ ถือหุ้นนกัลงทุนนกัวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

ตลอดจนมีความเท่าเทียมกันและเช่ือถือได้  รวมถึงมีการก าหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือครอง

หลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อยา่งชดัเจน  
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แนวปฏิบตั ิ 

1. บริษัทฯมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลส าคญัโดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีความ
น่าเ ช่ือถือ ได้แก่  การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (www.sec.or.th) และเว็ปไซต์
ของบริษัทฯ (www.muangthaileasing.co.th) เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่สามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ โดย
จดัหมวดการเปิดเผยหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

2. จดัสง่รายงานทางการเงินตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไมม่ีรายการท่ีผู้สอบบญัชีแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 

3. เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการก ากับ

ดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม บทวิเคราะห์จากนกัวิเคราะห์สถาบนัต่างๆ 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี การประชุมผู้ ถือหุ้น รายช่ือผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่  ขา่วแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขา่วจากสือ่สิง่พิมพ์ ฯลฯ 

4. จดัให้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดตอ่สือ่สารข้อมลูอย่างหลากหลาย เช่น จดัให้มีการ

ประชมุนกัวิเคราะห์   และน าเสนอข้อมลูตอ่นกัลงทนุ (Road Show) ในประเทศและตา่งประเทศ  

5. การซือ้-ขายหุ้นของบริษัทฯ : ก าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้  บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 

วนัลว่งหน้าก่อน ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผา่นเลขานกุารบริษัทฯ และรายงานให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทราบเป็นรายไตรมาส 

6. เปิดเผยหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปี อยา่งชดัเจน 

7. เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชดัเจน และก าหนดนโยบายให้กรรมการและ

ผู้บริหารต้องรายงานเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

- การซือ้-ขายหุ้นของบริษัทฯ : ก าหนดนโยบายให้กรรมการ  ผู้บริหาร และฝ่ายจดัการทกุท่าน รวมถึงบคุคล

ใกล้ชิด (คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ)  งดการซือ้ ขาย หรือ โอนหุ้นบริษัทฯ  ในช่วงก่อนการเปิดเผย

งบการเงิน   กรณีงบการเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซือ้-ขาย ก็ต้องแจ้งให้เลขานกุาร

ทราบ เพื่อจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ (59 -2) ต่อ กลต.ภายในเวลาที่ก าหนด

ต่อไป  และมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุก

ไตรมาส 

- รายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯทราบทกุไตรมาส 

8. บริษัทฯไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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9. การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ผา่นความเห็นชอบจากที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิ

ไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริหารอื่นๆแก่บริษัทฯและไมม่ีความสมัพนัธ์ 

และ/หรือการมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

10. งบการเงินของบริษัทฯได้รับการรับรองโดยไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชี 

11. เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ช่ือ ต าแหนง่ การศกึษา การ

ถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ท างาน  และภาพถ่าย ระบไุว้อยา่งชดัเจน 

12. ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯให้ความส าคญัตอ่งานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นอยา่งมาก โดยมีสว่นร่วมในการพบปะ 

ให้ข้อมลู และแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัผู้ ถือหุ้น  นกัลงทนุ  นกัวิเคราะห์  และนกัขา่วอยา่งสม ่าเสมอ    เพื่อให้ผู้

ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ นกัขา่ว และผู้สนใจทัว่ไป สามารถเข้าถึงข้อมลูบริษัทฯท่ีมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส และทนัตอ่เหตกุารณ์ได้อยา่งเทา่เทียมกนั   โดยเฉพาะข้อมลูส าคญัที่จะมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์

ของบริษัท และสามารถน าข้อมลูเหลา่นัน้ ไปประกอบการตดัสนิใจการลงทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ อนัจะสง่ผลตอ่

มลูคา่ที่แท้จริงของบริษัทฯในที่สดุ    บริษัทฯได้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศและขา่วสารตา่งๆตามแนวทางและ

กฎเกณฑ์ที่ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดผา่น

ช่องทางตา่งๆอยา่งหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสือ่สารและการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ หรือนกัวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพดูคยุ

กบัผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit)   การเปิดโอกาสให้นกัขา่วเข้าพบและสมัภาษณ์   การออกเอกสารขา่ว

ผลประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณะชนอยา่งสม า่เสมอ การจดัประชมุร่วมกบันกัวิเคราะห์ เพื่อติดตามผล

การด าเนินงานของบริษัทฯทกุไตรมาส 

 

หมวดที่ 5  :  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

หลักการ  

บริษัทได้ให้ความส าคญัในการแสดงบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  เพื่อดแูลรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  และผู้มีสว่นได้เสยี  เช่น  การก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ  การพิจาณาตรวสอบการ

ด าเนินงาน  ดแูลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส  และอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยมรีายละเอียด ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท  

2. คณะกรรมการบริษัทต้องมคีวามรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

3. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของบริษัท  
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แนวปฏิบตั ิ 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตวัแทนผู้ ถือหุ้นท่ีมีหน้าที่ก ากบัดแูลการบริหารจดัการงานของบริษัทฯให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และได้ประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจโดยมีการ

ก าหนดวิสยัทศัน์  พนัธะกิจ  แผนธุรกิจ  กลยทุธ์และนโยบายของบริษัท  โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้ 

โครงสร้างคณะกรรมการ  

1. องค์ประกอบของกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการบริษัทไมจ่ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. ก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระตอ่เนื่องได้ไมเ่กิน  9  ปี   

3. คณะกรรมการบริษัท  ได้ก าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที่ต้องสรรหา ส าหรับผู้ที่จะมาท า
หน้าที่เป็นกรรมการ  โดยพิจารณาจากทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในขณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้วิชาชีพ  
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  โดยไมจ่ ากดัเพศ   เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย  ในปี  2559  
คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการสรรหาเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างของกรรมการบริษัทปัจจุบัน  
ประกอบด้วยกรรมการ  7  คน  โดยมีกรรมการซึง่เป็นกรรมการอิสระ 5  คน  กรรมการท่ีเป็นกรรมการบริหาร  
2  คน  และบริษัทไมม่ีกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนเกินกวา่  5 แหง่ 

4. ก าหนดนโยบายจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า  ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท  โดยต้องมีกรรมการบริษัทฯ อยูไ่มน้่อยกวา่ 2  ใน  3  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด   

5. การเข้าร่วมประชมุของกรรมการทกุคน   ต้องมีสดัสว่นการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  อย่างน้อยร้อยละ  
75  ของการประชมุทัง้ปี 

6. ในระหว่างปี บริษัทก าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการจดัประชุมระหว่างกนั  เพื่ออภิปรายปัญหา
ต่างๆ  เก่ียวกับการจัดการของฝ่ายนัน้ๆ  เพื่อร่วมหารือและหาแนวทางในการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา  
โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมด้วย  อยา่งน้อยไตรมาสละ  1  ครัง้   

7. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไมน้่อยกวา่ 3 คน  

8. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน แตไ่มม่ากกวา่ 20 คนและกรรมการไม่

น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่น ราชอาณาจกัร  

9. กรรมการบริษัทฯต้องมีความหลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) ประกอบด้วย ทกัษะทางด้าน

บญัชีและการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจดัการ ด้านการตลาดระหวา่งประเทศด้านกลยทุธ์ด้านการบริหาร

วิกฤติ และด้านกฎหมายโดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯอยา่งน้อย 3 คน ด้านกฎหมาย

อยา่งน้อย 1 คน และด้านบญัชีและการเงินอยา่งน้อย 1 คน และมทีัง้เพศชายและเพศหญิง  



 
12 คูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

10. การแตง่ตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ จะต้องมี

ความโปร่งใสและชดัเจนในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผา่นกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน และการพิจารณาจะต้องมีประวตัิการศกึษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของ

บคุคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น  

11. ประธานกรรมการบริษัท ต้องไมเ่ป็นบคุคลคนเดยีวกนักบักรรมการผู้จดัการโดยแบง่แยก หน้าที่และความ

รับผิดชอบออกจากกนัอยา่งชดัเจน  

12. กรรมการมีวาระการด ารงต าแหนง่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท  โดยกรรมการท่ีพ้นจาก ต าแหนง่ตาม

วาระอาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมอ่กีได้  

13. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่น เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการ โดยมรีายละเอียด ดงันี ้

13.1   การด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่นจะต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อน 

13.2   กรรมการควรด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบยีนไมเ่กิน 5 บริษัท 

13.3   กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ มีสภาพ

อยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ  

14. มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่  ก าหนดและเปิดเผยกระบวนการในการสรรหา
กรรมการ   โดยในการสรรหารายช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนด
กรอบการสรรหาที่จะสร้างความมัน่ใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการตาม
หลกั Fiduciary Duty ที่ส าคญัสองประการ คือ การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of 
Care) และความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) โดยหลกัเกณฑ์ในการสรรหา กรรมการจะค านึงถึง
โครงสร้างของกรรมการบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) 
ความเหมาะสมของคณุสมบตัิ และทกัษะของกรรมการท่ีจ าเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษัท   โดย
มีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

14.1   ในการคดัเลือกกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นและให้ความส าคญักับความโปร่งใสในการ 
สรรหาและคดัเลอืกบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากการสรรหารายช่ือโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทางบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยมี
โอกาสเสนอรายช่ือผู้ที่สมควรเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบตัิและความเหมาะสมของผู้สมคัร โดยก าหนดระยะเวลาในการ
เสนอช่ือให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลัน่กรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการก าหนดก่อนการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผ่าน
ทางอีเมล์ monthon.o@mt-ls.com หรือสง่ต้นฉบบัถึงบริษัท ภายในวนัที่ 31 ธันวาคมของทุกปี  ทัง้นี ้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบตัิ และความเหมาะสมของ
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณา บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทจะบรรจุช่ือในระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ข้อคิดเห็นของ
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คณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งผู้ ถือหุ้นให้ทราบทันทีหลงัจากการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวนัท าการถดัไปของการประชุม พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่านช่องทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่   www.muangthaileasing.co.th และ
จะแจ้งผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นให้ทราบอีกครัง้ 

14.2   เพื่อความชดัเจน โปร่งใส คณะกรรมการต้องเปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขัน้ตอนกระบวนการใน
การเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นทราบ รวมทัง้จัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอช่ือที่ระบุถึงข้อมูลที่
จ าเป็นในการพิจารณาเหตผุลสนบัสนนุ 

14.3   กลัน่กรองและตรวจสอบรายช่ือผู้ที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องวา่ไมไ่ด้เป็นผู้ที่ถกู
ขัน้บัญชีด าหรือถอดถอนจากบัญชีรายช่ือที่หน่วยงานเหล่านีจ้ัดท าขึน้ รวมทัง้ท าการพบปะและ
สมัภาษณ์บคุคลที่ผา่นการกลัน่กรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

14.4   ในการเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณาในจ านวนเกินกว่าจ านวนกรรมการที่จะสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสคัดเลือก
กรรมการท่ีมีความเหมาะสมมากที่สดุ เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตามจ านวนที่ต้องการแตง่ตัง้ 

14.5    คณะกรรมการจดัสง่รายช่ือและประวตัิกรรมการท่ีจะพิจารณาแต่งตัง้ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

14.6    ในกรณีที่มีการเสนอช่ือกรรมการท่ีพ้นวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง ได้น าเสนอผลงาน (Contribution) 
และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือหุ้ นให้ผู้ ถือหุ้ นใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 

14.7   ในการน าเสนอรายช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนที
ละคน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่
ประชมุทราบ 

14.8   จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหมอ่ยา่งเป็นทางการก่อนการเข้าประชมุกรรมการครัง้แรก 

 
2. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  

ในการด าเนินการของบริษัท กรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมดัระวงั และรอบคอบ 

และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติคณะกรรมการ 

ตลอดจนที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทนัเวลา และให้

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ก าหนดวิสยัทศัน์พนัธะกิจกลยทุธ์และนโยบายของบริษัท รวมทัง้ดแูลการด าเนินงานของกลุม่บริษัท  

2. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนักลุม่บริษัท และ ก าหนดเง่ือนไข

ตามความจ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และไมข่ดัตอ่กฎหมายที่ เก่ียวข้อง  

3. ให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงู  
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4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลการก าหนดมาตรการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้

จากการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ว่าผู้มีสว่นได้เสียใน

เร่ืองใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วน ในการอนุมตัิรายการดงักลา่ว รวมถึงการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อก าหนด

เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคญัของ

บริษัทฯ 

5. นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี 

พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท า

รายการ และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ

ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) และ

รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

6. การพิจารณาและตดิตามงาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

6.1 ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการด้านกลยทุธ์ของบริษัท ครอบคลมุถึงแผนงานด้านตา่งๆ ซึง่อาจ

สง่ผลกระทบที่ส าคญัตอ่ความส าเร็จในกลยทุธ์ของบริษัท หรือก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัทาง

กลยทุธ์ของบริษัท  

6.2  ติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเปา้หมายที่ก าหนด อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณีที่ผล

การด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดจะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อแก้ไขเปา้หมายดงักลา่ว

ควรพิจารณาให้คอบคลมุหลายๆด้าน ทัง้เปา้หมายในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงดชันีวดัประสทิธิ 

ภาพ ของผลปฏิบตัิและการเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่อื่นๆ  

7. การบริหารทรัพยากรบคุคล  มีดงันี ้ 

7.1 พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการและให้ความเห็นชอบกบัวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ทางด้านทรัพยากรบคุคลและ

แผนพฒันาบคุลากร  

7.2 พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการและให้ความเห็นชอบกบักลยทุธ์ด้านคา่ตอบแทนของบริษัทพิจารณาและ

อนมุตัิแผนคา่ตอบแทนตา่งๆ ที่อิงกบัผลการปฏิบตัิงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจงูใจในการวา่จ้างและรักษา

บคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงู คูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ  

7.3 ดแูลให้กลุม่บริษัทมีกระบวนการท่ีมีประสทิธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงูโดย

เปรียบเทียบกบัเปา้หมายประจ าไตรมาสและประจ าปีที่ร่วมกนัก าหนดไว้  
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8. ดแูลให้มีหลกัเกณฑ์วิธีการ และกระบวนการท่ีชดัเจนโปร่งใส เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่องค์กรในการ

สรรหาถอดถอนหรือเลกิจ้างกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงู ตลอดจนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อให้บริษัทมีคณะผู้บริหารที่มคีณุสมบตัิความรู้ความสามารถทีเ่หมาะสมและมีประสบการณ์ ในการ

ด าเนินกิจการของกลุม่บริษัท ให้มีประสทิธิภาพและประสบความส าเร็จ  

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. การประชมุคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึเป็น
องค์ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

2. การวินจิฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสยีงข้างมากโดยกรรมการคนหนึง่มีหนึง่เสยีงในการลง 
คะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั
ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

3. การประชมุคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จดัขึน้อยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียก
ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจ าเป็น ถ้ากรรมการตัง้แต ่ 4 คนขึน้ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการ
เรียกประชมุกรรมการให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

4. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดวนัเวลาและสถานท่ีใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัทซึง่สถานท่ีที่ประชมุนัน้อาจก าหนดเป็นอยา่งอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็น
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯหรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการมิได้ก าหนดสถานท่ีๆ ประชมุให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯเป็นสถานท่ีประชมุ 

5. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสง่มอบให้แกก่รรมการ หรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบวุนั เวลา สถานที ่
และกิจการท่ีจะประชมุไปยงักรรมการ ไมน้่อยกวา่ 5 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตก่รณีจ าเป็นรีบดว่นเพื่อรักษาสทิธิ
หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

6. ก าหนดจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

7.  ประธานกรรมการ เป็นผู้ใช้ความเห็นชอบในการจดัเร่ืองที่จะเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการโดยมีการปรึกษา 
หารือกบัประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการร่วมกนัก าหนดขอบเขตระดบัความส าคญัและเร่ืองที่จะ
ก าหนดเป็นวาระการประชมุ และพิจารณาค าขอของกรรมการท่ีจะบรรจเุร่ืองอื่นที่ส าคญัเป็นวาระการพิจารณาใน
การประชมุครัง้ตอ่ไป 

8. ประธานกรรมการบริษัท จดัสรรเวลาให้อยา่งเพยีงพอส าหรับการน าเสนอเอกสารและข้อมลูของผู้บริหาร และ
ส าหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นที่ส าคญัของคณะกรรมการบริษัท 

9. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารประชมุระหวา่งกนัตามความจ าเป็น โดยไมม่ีฝ่าย
จดัการเข้าร่วม 

10. คณะกรรมการบริษัท ต้องอทุิศเวลาและทุม่เทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อยา่งเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการ
ประชมุอยา่งสม า่เสมอหากภารกิจส าคญัที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ ให้แจ้งตอ่ประธานกรรมการ 
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11. คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็น เพื่อขอเอกสารและข้อมลู  ควรปรึกษาและบริการตา่งๆ 
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดบัสงู และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก
เมื่อจ าเป็นเพื่อประกอบการประชมุในแตล่ะครัง้ 

12. ประธานกรรมการ  สามารถให้ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

13. การจดบนัทกึการประชมุคณะกรรมการบริษัท สรุปผลการประชมุ และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
จะต้องมีความชดัเจนเพื่อใช้อ้างอิง 

14. คณะกรรมการบริษัท มกีารก าหนดตารางการประชมุไว้ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี  เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทกุทา่นได้
รับทราบและวางแผนการเข้าร่วมประชมุ   

 

4.  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินคณะกรรมการเป็นประจ าทกุปี โดยท าการประเมิน  2 รูปแบบ คือ 

       1.1   แบบประเมินรายบคุคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment) 

               1.2  แบบประเมินทัง้คณะและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

2. มีการน าผลประเมินและข้อคดิเป็นตา่งๆ เสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อร่วมกนัสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

ให้ดียิง่ขึน้ 

5.  ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร 

1.  การพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้อยูใ่นลกัษณะที่เหมาะสมและระดบัท่ีสามารถจงูใจและรักษา
กรรมการบริษัทท่ีมีคณุภาพตามที่ต้องการได้ หรืออยูใ่นระดบัที่เทียบเคยีงได้กบัท่ีปฏิบตัิในอตุสาหกรรมเดยีวกนั
และประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากกรรมการบริษัท 

2. คา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยเช่ือมโยงกบัผลการด าเนิน
ของบริษัท  แลผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแตล่ะคน  ทัง้นี ้ มีคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนเป็นผู้ก าหนด
หลกัเกณฑ์การพิจาณาคา่ตอบแทน ก าหนดวิธีการปฏิบตัิการจ่ายคา่ตอบแทน และรายงานผลการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาขออนมุตัิในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัทจะสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบ

การก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการบรรษัทภิบาล เลขานกุารบริษัท เป็นต้น  เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงาน

อยา่งตอ่เนื่อง 

2. คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้จดัท าเอกสารการแนะน าเก่ียวกบับริษัท และข้อมลู

ประกอบการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่ เพื่อให้รับทราบข้อมลูของบริษัทฯ กฎระเบียบและ

ข้อมลูธุรกิจของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องอยา่งเพยีงพอก่อนปฏิบตัิหน้าที ่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพฒันา

ความรู้อยา่งตอ่เนื่องเพื่อชว่ยให้กรรมการสามารถท าหน้าที่และก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝึกอบรมกรรมการ 

 บคุคลที่ได้รับเลอืกมาท าหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทคนใหม่ จะได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ข้อมลูที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น ( Orientation ) ได้แก่ เร่ืองที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ย้อนหลงั 1 ปี คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จัดท าโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ นโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
กฎระเบียบต่างๆที่ส าคญัของบริษัท รวมทัง้หลกัสตูรอบรมกรรมการ และข้อมูลอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุร กิจของ
บริษัท เป็นต้น ในการฝึกอบรมนีเ้ลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมลูตอ่กรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมีนโยบายสง่เสริม
ให้กรรมการมีความรู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมในหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรม
สมัมนาตา่งๆ 

11. การเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศของบริษัทฯ ทัง้ที่เก่ียวกบัทางการเงินและที่ไม่ใช่
ทางการเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้สม ่าเสมอและทันเวลา ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ และเป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยเคร่งครัด 
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มาตรการการแจ้งเบาะแส  และกลไกคุ้มครองสทิธิผู้แจ้งเบาะแส 

 มีการก าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเร่ืองตา่งๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด

กฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีมีช่องทางการแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ เพื่อน าไปสูก่าร

ปรับปรุงระบบบริหารจดัการ และสามารถร้องเรียนผา่นอเีมล์ของกรรมการอิสระโดยตรง หรือสง่จดหมายร้องเรียนผา่น

เลขานกุารบริษัท  เพื่อให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทยีมกนั  และมีความเป็นธรรมตามหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการ บริษัทได้จดัให้มีช่องทางการสือ่สารและร้องเรียน  หรือข้อคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงวา่ผู้มีสว่นได้เสยี

ได้รับผลกระทบหรือมีความเสีย่งที่จะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ จากการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบตัิของพนกังานของบริษัท เก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ 

รายงานทางการเงินท่ีไมถ่กูต้อง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอ่ถงึการทจุริต การกระท าที่

ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ หรือการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั สามารถแจ้งผา่นช่องทางสือ่สารโดยตรง

ที่ E-mail : Monthon.o@mt-ls.com  หรือจดหมายมาที ่

  ประธานกรรมการบริษัท 

  บริษัท  เมืองไทย ลสิซิ่ง  จ ากดั (มหาชน) 

  32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางอ้อ  เขตบางพลดั 

  กรุงเทพมหานคร  10700 

      ทัง้นี ้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่รับจากชอ่งทางดงักลา่ว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะ 

และประเด็นตา่งๆทัง้หมด เพื่อเสนอคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส  ยกเว้น จดหมายที่สง่ถงึประธานกรรมการบริษัท

โดยตรง หลงัจากนัน้ บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอน และบนัทกึการสอบ สวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่

เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส  รวมทัง้ด าเนินการจดัเก็บข้อมลูการแจ้งเบาะแสเป็นความลบั  เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิด

ขึน้กบัผู้แจ้งเบาะแสดงักลา่ว 

แนวปฏิบตัิการแจ้งข้อร้องเรียน และกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังาน ด าเนินธุรกิจอย่างถกูต้อง โปร่งใส ยตุิธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดย

สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท โดยบริษัทฯคาดหวงัให้ทกุคนรายงาน

โดยสจุริตถึงการปฏิบตัิที่ขดั หรือสงสยัว่าจะขดัต่อเร่ืองดงักล่าวให้บริษัทฯรับทราบ ทางบริษัทฯจะได้ปรับปรุง

แก้ไข หรือด าเนินการให้เกิดความถกูต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยตุิธรรม และเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีการให้ความคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลูโดยสจุริตแก่หน่วยงานก ากบัดแูลด้วย ซึ่ง

เป็นหลกัการท่ีบริษัทฯน ามาปฏิบตัิ 

mailto:Monthon.o@mt-ls.com


 
19 คูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

2. เพื่อให้มัน่ใจว่า ผู้บงัคบับญัชา และฝ่ายทรัพยากรบคุคลของบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ท าหน้าที่

ดแูล และให้ค าแนะน า ตลอดจนสอดสอ่งพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระท าตา่งๆของพนกังานให้เป็นไป

โดยถกูต้อง และผู้แจ้งเร่ืองดงักลา่วจะได้รับความคุ้มครองหากเป็นการกระท าด้วยความสจุริตใจ 
 
ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

เมื่อมีข้อสงสยั หรือพบเห็นการกระท านา่สงสยัวา่ฝ่าฝืนหลกัปฏิบตัิที่ดี  ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. การฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท 

3. การได้รับความไมเ่ป็นธรรมในการปฏิบตัิงาน 

4. การกระท าทจุริต 

การก าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเร่ืองตา่งๆรวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด โดย

เปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีมีชอ่งทางการแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงระบบ

บริหารจดัการ และสามารถร้องเรียนผา่นอีเมล์ของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือสง่จดหมายร้องเรียนผา่นช่องทางในการแจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียน สามารถแจ้งผา่น 3 ช่องทาง ดงันี ้

1. เลขานกุารบริษัท 

2. ประธานกรรมการบริษัท 

3. ประธานกรรมการบริหาร 

 โดยการจดัสง่ผา่นระบบอิเล็กทรอนิคส์ จดหมาย หรือช่องทางอื่นตามสมควรและปลอดภยั กรณีที่พบประเด็นที่

ต้องรายงานอยา่งเร่งดว่น ให้รีบรายงานตรงตอ่เลขานกุารบริษัท 

 

เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1. ข้อมูลที่ได้รับ จะถือเป็นความลบั และไม่มีการเปิดเผยช่ือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนต่อสาธารณชน 

หากไมไ่ด้รับความยินยอม 

2. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชดัเจน หรือพอที่จะน าสบืหาข้อเท็จจริง

เพื่อด าเนินการตอ่ไปได้ 

3. ระยะเวลาตอบกลบัผู้ ร้องเรียนไมค่วรเกิน 3 วนั หลงัจากได้รับข้อร้องเรียน 

4. ระยะเวลาในการด าเนินการร้องเรียน ขึน้อยูก่บัความซบัซ้อนของเร่ือง ความเพียงพอของเอกสาร หลกัฐานท่ี

ได้รับจากผู้ ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐาน และค าชีแ้จงของผู้ถกูร้องเรียน แตไ่มเ่กิน 30 วนัท าการ 

5. ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสทิธิไมว่า่จะเป็นพนกังาน หรือบคุคลภายนอก 

6. ผู้ รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกบักระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้อง

เป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผู้ ร้องเรียน หรือ

ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแหลง่ที่มาของข้อมลู หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง 
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

1. บริษัทฯจะเก็บข้อมลูและตวัตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน และผู้ถกูร้องเรียนเป็นความลบั 

2. บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ รายงาน

แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เก่ียวข้องที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วย

กระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

3. บริษัทฯจะไมก่ระท าการใดอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้แจ้งเบาะแสผู้ ร้องเรียน ไมว่า่จะโดยการเปลีย่นแปลงต าแหน่ง

งาน ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือกระท าการอื่นใดที่มี

ลกัษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

4. กรณีผู้ที่ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯก าหนด

มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทฯอาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่มี แนวโน้มที่จะเกิดความ

เดือดร้อนเสยีหาย หรือความไมป่ลอดภยั 

 

ทัง้นี ้ ในปี 2559  ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมใดๆ 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ  โดยเมื่อวนัท่ี  28  

ตลุาคม  2559  บริษัทฯได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) เพื่อการ

ตอ่ต้านการทจุริตในภาคเอกชนกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมบริษัทจดทะเบยีน

ไทย  และสมาคมธนาคารไทย  โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายดงักลา่วให้แก่ กรรมการ  ผู้บริหาร  และ

พนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามนโยบายโดยทัว่กนั โดยสือ่สารไปยงัพนกังานทกุคนผา่นวารสารภายใน พร้อมทัง้ระบรุาย 

ละเอียดไว้ในคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงการบรรจหุวัข้อดงักลา่วลงในการอบรมพนกังานใหม ่ เพื่อให้ตะหนกัถึง

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

แนวปฏิบตั ิ

1. นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่นี ้ ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบคุคล ตัง้แตก่ารสรรหาคดัเลอืก

บคุลากรเข้าท างาน  การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน และการเลือ่นต าแหนง่  โดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดับ

สือ่สารท าความเข้าใจกบัพนกังานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่นความรับผิดชอบและควบคมุดแูลให้มีการ

ปฏิบตัิอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องหลกีเลีย่งการให้หรือรับสิง่ของ หรือประโยชน์อื่นใดจากคูค้่า หรือผู้มีสว่น

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  ยกเว้น แตเ่พื่อประโยชน์ในการด าเนนิธุรกิจตามปกติ หรือเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

3. บริษัทจดัให้มีการบริหารความเสีย่งด้านการคอร์รัปชัน่  โดยมีการประเมินความเสีย่ง  จดัล าดบัความส าคญั  และ

ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม  รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง   

4. ไมพ่งึกระท าการให้และรับของขวญัซึง่มมีลูคา่เกินกวา่ปกติทีว่ิญญชูนพงึให้ระหวา่งผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบั 

บญัชา  ไมว่า่โอกาสใดๆ ก็ตาม 

การติดตาม 

 บริษัทฯก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนที่จะต้องรับทราบ 

และปฏิบตัิตามนโยบายในเร่ืองดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด  อีกทัง้  ผู้บริหารจะต้องดแูลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัใน

การสง่เสริมให้พนกังานภายใต้การบงัคบับญัชามคีวามรู้ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และ

จรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด  และบริษัทจะไมด่ าเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือขดัตอ่หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี  

หากกรรมการ  ผู้บริหาร หรือพนกังานกระท าผิด จะต้องได้รับโทษทางวินยั  และหากมีการกระท าที่เช่ือได้วา่เป็นการกระท า

ผิดกหมาย บริษัทจะสง่เร่ืองให้กบัเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 
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จรรยาบรรณธุรกจิ 

บริษัทฯ มุ่งมัน่บริหารงานและด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีสว่นได้เสีย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น 
ลกูค้า คู่ค้า พนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบด้าน เพื่อสร้างความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ และสามารถบริหารกิจการให้
เติบโตได้อย่างมัง่คงและเป็นที่ยอมรับในสงัคม   รวมทัง้ สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยค านงึถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการด าเนินธุรกิจที่มีตอ่ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีนโยบาย
ในการด าเนินงาน โดยมุง่เน้นความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 8 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

- บริษัทฯ ได้เน้นย า้ให้พนักงานปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ตรงไปตรงมา อยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ โดยยืดถือจรรยาบรรณนี ้ในการกระท าในทกุกิจกรรม การตดัสินใจ และการท าธุรกรรม
ตา่งๆ เราจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์เป็นท่ีตัง้  และด าเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

- บริษัทฯมีความมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ผลตอบแทนที่เติบโตอยา่งยัง่ยืนแก่ผู้ ถือหุ้น  และจดัให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน  เพียงพอ  ทนัเวลา  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั  
และระมดัระวงัไมใ่ห้ผู้ ถือหุ้นเกิดความส าคญัผิด หรือสบัสนในข้อมลูสารสนเทศ  รวมถึงการแจ้งขา่วสาร และความคืบหน้า
ในการด าเนินธุรกิจผ่านสื่อต่างๆ  เช่น  หนงัสือพิมพ์ , เวปไซต์บริษัท  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกนั   และ
ห้ามผู้ที่เก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสยี ท าการซือ้/ขายหุ้นก่อนก าหนด 

 
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

- บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายโดยมีการแจ้งเง่ือนไขให้รับทราบอย่าง
ชัดเจน และเง่ือนไขดังกล่าวเป็นเง่ือนไขที่เป็นธรรม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการให้การบริการลูกค้า และให้
ค าแนะน าช่วยเหลือแก่ลกูค้าด้วยความสภุาพ อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและแนะน าวิธีแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า โดยไม่
เปิดเผยความลบัของลกูค้า 

- บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบัติตามเง่ือนไข
ทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสญัญาที่ท าร่วมกนัอย่างเคร่งครัด เพื่อพฒันาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ของทัง้สองฝ่าย 

- บริษัทฯปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ขนัทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการโจมตี ให้ร้ายหรือท าลาย
ช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนั รวมถึงการติดปา้ยประชาสมัพนัธ์ ก็จะด าเนินการภายใต้การแขง่ขนัท่ีดี ไมม่ีการติดปา้ยท าลายคูแ่ขง่ 

- การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องบริหารงานเพื่อให้ธุรกิจเตบิโตอยา่งยัง่ยืนและมัน่คง ภายใต้การ

ด าเนินงานด้วยความรอบคอบ ซือ่สตัย์สจุริต และมีความเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

- ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ด้วยวธีิการท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม เช่น การจา่ยสนิจ้างให้แก่

พนกังานของคูแ่ขง่ 
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3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหารและ

พนกังานของบริษัทฯ ทกุระดบัตระหนกัถึงพิษภยัของการทจุริตคอร์รัปชัน่ สร้างคา่นิยมที่ถกูต้อง และเพิ่มความเช่ือมัน่ต่อผู้

มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

- ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน  จ่ายสินบน  เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบคุคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น ในทุก
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบตัิที่เอือ้ประโยชน์ต่อกนั หรือ
หวงัผลประโยชน์เก่ียวกบังานของบริษัทฯ 

- ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งเก่ียวข้องกบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรง
หรือทางอ้อม 

- ห้ามรับหรือให้สินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงานของบริษัทฯ การติดต่องานกับภาครัฐ
จะต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซื่อสตัย์สจุริต และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดโดยเคร่งครัด 

- พนกังานที่กระท าการทุจริต จะมีการถกูลงโทษทกุกรณี  โดยไม่พิจารณาว่าจ านวนเงินที่กระท าการทจุริต
มากน้อยเพียงใด 

- หากมีการตรวจพบวา่มีการกระท าการทจุริต   ไมว่า่พนกังานที่กระท าการทจุริต จะมีต าแหน่งหน้าที่ใดจะมี
การพิจารณาและลงโทษโดยเทา่เทียมกนั  โทษ คือ ไลอ่อก  

- บริษัทฯ ได้ปลกูฝังและย า้ให้พนกังานทุกคนในองค์กรต้องมีความตระหนกั  ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือเอือ้ประโยชน์ใดๆ  ให้กับคนอื่น รวมถึงได้ให้
พนกังานได้รับทราบบทลงโทษ อีกทัง้ผลกระทบความเดือดร้อนและความเสยีหายที่จะได้รับจากการกระท าการทจุริต 

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบว่ามีเหตุการณ์ทุจริตเกิดขึน้ภายในหน่วยงาน ให้
รายงานตอ่บริษัทฯทนัที โดยรายงานผา่นผู้บงัคบับญัชาหรือผา่นช่องทางอื่นท่ีบริษัทฯ ก าหนด หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน  
 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
- บริษัทฯ ให้ความส าคญัและเคารพสิทธิมนษุยชน และไม่กระท าการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

บคุคลหรือกลุม่บคุคลใดๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะมีความแตกต่างด้านเชือ้ชาติ 
ศาสนา เพศ หรือด้านสภาพร่างกาย 

- บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนกังานทุกคนยึดถือปฏิบตัิเป็นแนวทางในการท างานเพื่อให้พนกังานมี
ความเป็นอยูร่่วมกนัภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานท่ีมีความสขุและยอมรับซึ่งกนัและกนั การปฏิบตัิต่อพนกังาน บริษัทฯ 
ให้ความส าคญักบัพนกังานทกุๆ คน และทกุระดบั 

- สง่เสริมและปฏิบตัิตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  ลขิสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด 

รวมถึงสง่เสริมให้ผู้บริหาร  พนกังาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถ ใน
การแขง่ขนัและการให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า  และใช้สนิค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง  ไม่สนบัสนนุสินค้าหรือการกระท าที่
เป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
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5. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่การท่ีบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และมีความมัน่คงมากว่า 23 ปีได้นัน้ 

เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของพนกังานทกุคน ทกุระดบั ซึ่งมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการปฏิบตัิงานเพื่อให้ผลงาน

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัพนกังาน และได้ถือปฏิบตัิต่อพนกังานทกุรายอย่าง

เทา่เทียมและเป็นธรรม ดงันี ้

- บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงได้
กบับริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึงคณุภาพชีวิตและความ
ปลอดภยัในการท างาน อีกทัง้มีการดแูลช่วยเหลอืและจดัสวสัดิการให้พนกังานอยา่งเหมาะสม 

- บริษัทฯ มีการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ทกุต าแหนง่และทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่อง  เน้นการจดัฝึกอบรมและ
สมัมนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และช่ือเสียงมาอบรมเพื่อให้พนกังานได้เกิดการเรียนรู้ 
พฒันาศกัยภาพและทกัษะของพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง  

- บริษัทจดัให้มีการอบรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตามสายงานที่ เก่ียวข้อง ในสว่นของการอบรม

เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบัพนกังานและผู้บริหาร  โดยก าหนดนโยบายด้านการพฒันาบคุลากรและแนวปฏิบตัิ และเปิดเผย

ตวัเลขจ านวนชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมของพนกังานตอ่ปี  ดังนี ้

ระดับพนักงาน 

จ านวนชั่วโมงการ

ฝึกอบรมเฉลี่ย

ทัง้หมด/คน* 

เป้าหมายของหลักสตูร 

ผู้บริหารและ

ผู้จดัการ 

22 มุง่เน้นให้ผู้บริหารฯมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการ แนวคดิ และเทคนิค

ในการเป็นผู้น า และการโค้ชช่ิงผู้ใต้บงัคบับญัชาที่มีความแตกตา่งกนั 

การแก้ปัญหาความขดัแย้ง 

หวัหน้างาน 22 มุง่เน้นให้ทราบแนวทางในการพฒันาความสามารถด้านภาวะผู้น าของ

ตนเอง เช่นความสามารถด้านการสือ่สาร การจงูใจ การสอนงาน การ

ก าหนดเปา้หมายในการท างาน และการท างานเป็นทีม 

พนกังานระดบั

ปฏิบตัิการ 

16 มุง่เน้นเทคนิคการปฏิบตัิงานท่ีถกูต้อง การให้บริการท่ีเป็นเลศิตอ่ลกูค้า 

วฒันธรรมองค์กรทีใ่ช้เป็นกรอบในการท างาน และการให้ความเคารพ

หวัหน้างาน 

*เฉพาะการฝึกอบรมมาตรฐานของบริษัท ไมร่วมการฝึกอบรมสายงานเฉพาะ 
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- บริษัทฯ มีระบบการประเมินความดีความชอบที่เป็นธรรม โดยเปิดเผยเกณฑ์การประเมินให้พนกังานทุก
ระดบัได้รับทราบ  

- บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมพนกังานแต่ละระดบัให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปในองค์กร
อยา่งตอ่เนื่อง 

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัได้มีสว่นร่วมในการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม อนัจะน ามาซึง่ประโยชน์ในการแก้ปัญหาร่วมกนั 
 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
- เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการบริการซึง่เป็นหวัใจส าคญัที่จะท าให้ธุรกิจ

ประสบความส าเร็จก้าวหน้าและยัง่ยืนตลอดไป บริษัทฯจึงได้มีการก าหนดเร่ืองการบริการเป็นพนัธะกิจข้อที่ 5 วา่ “บริษัทฯ
จะให้บริการที่ เป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด” อนัสอดคล้องกบัสโลแกนของบริษัทฯ คือ “บริการ
ใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่ รู้ใจ” เพื่อให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิกบัลกูค้าดงัพนัธะกิจและสโลแกนที่ได้ก าหนดไว้ 

- ในการน าเสนอเง่ือนไขการอนมุตัิสินเช่ือ บริษัทฯ จะมีการน าเสนอเง่ือนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ที่ลกูค้า
จะได้รับอยา่งโปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัลกูค้าให้มากที่สดุ 

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลกูค้าได้ร้องเรียนเร่ืองการบริการของพนกังานได้โดยตรงถึงฝ่ายร้องเรียนส านกังาน
ใหญ่ ทางโทรศพัท์หมายเลข 02-880-1033 หรือร้องเรียนผ่านทางจดหมายในรูปของแบบสอบถามที่ส านกังานใหญ่สง่ถึง
ลกูค้า  

- บริษัทฯ จดัให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส  การติดตาม  และการคุ้มครองสทิธิผู้แจ้งเบาะแส 
- กรณีลกูค้าประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินอนัเกิดจากภยัธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสว่นรวม เช่น  ภยัน า้

ทว่ม  ความลา่ช้าในการจ่ายเงินค่าขายข้าวให้กบัชาวนา ฯลฯ  บริษัทฯ จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลกูค้าตามความ
เหมาะสม 
 

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ถึงแม้ว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็มี

ความตระหนกัและปลกูจิตส านึกให้พนกังานให้ความส าคญัและช่วยกันดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมจากสิ่งแวดล้อม
ภายในบริษัทฯ   ก าหนดให้มีการท ากิจกรรม 5 ส. เป็นประจ าทุกปี อีกทัง้มีการควบคมุการใช้อปุกรณ์ส านกังานภายใต้
งบประมาณที่ได้รับ  รณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟา้  น า้ประปาอยา่งประหยดั และลดการใช้อปุกรณ์ที่มีผลก่อให้เกิดมลภาวะ  ลด
ปริมาณการใช้กระดาษ  โดยการน ากระดาษที่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่  รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบสื่อทาง
อีเลก็ทรอนิกส์มากขึน้   
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8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ ได้มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมีการร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อยึดมัน่ในประเพณีท้องถ่ินที่

บริษัทฯ ตัง้อยูแ่ละด าเนินกิจกรรมร่วมกบัชมุชนอยา่งสม ่าเสมอทัง้ภาครัฐและเอกชน  เช่น 
 
- ด้านศาสนา บริษัทฯ ได้จดัให้มีการทอดกฐินสามคัคีเป็นประจ าทกุปีๆ อย่างน้อยปีละ  2 วดั โดยบริษัทฯ 

เป็นเจ้าภาพ ซึง่มีการรวบรวมจตปัุจจยัเพื่อถวายวดั  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิจนเป็นประเพณีสบืเนื่องกนัมาเป็นเวลากวา่ 23 
ปีจนถึงปัจจบุนั โดยหมนุเวียนกนัไปตามเขตพืน้ท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู ่เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกนั
มาและเป็นการสร้างความสามคัคีให้กบัคนในชมุชนนัน้ 

 
- ด้านการศึกษา บริษัทฯ ได้มีการบริจาคทนุการศึกษาให้กบันกัเรียนและเงินสนบัสนนุทางการศึกษาให้กบั

โรงเรียนที่อยูใ่นชมุชนเดียวกบัวดั  ตัง้แตปี่ 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เร่ิมโครงการจดัสร้างอาคารศนูย์เด็กเล็ก ภายใต้ช่ือ  
“โครงการบ้านใหม่ของหนู”  โดยสร้างเป็นแห่งแรกที่ อบต. คีรีราษฎร์  อ.พบพระ จ. ตาก  , ปี 2556 สร้างอาคารศนูย์เด็ก
เลก็แหง่ที่ 2  ที่  อบต. นาแขม  อ.เมือง  จ. เลย   , ในปี  2557  สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก แห่งที่  3  ที่ อบต.ป่ากลาง  อ.ปัว  
จ.นา่น  ,ในปี 2558  สร้างอาคารศนูย์เด็กเลก็ จ านวน 2 แหง่ ท่ีโรงเรียนบ้านมะขามเอน และโรงเรียนวดัรางเสนห์่นครจนัทร์   
ที่ อบต.ท่าเคย  อ.สวนผึง้ จ.ราชบรีุ  และในปี  2559  สร้างอาคารศนูย์เด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง  ที่ บ้านปฏิรูปที่ดิน  ต.ไทย
สามคัคี  และโรงเรียนบ้านซบัไทรทอง ต.วงัน า้เขียว  อ.วงัน า้เขียว จ.นครราชสีมา    โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะท าการ
จดัสร้างอาคารศนูย์เด็กเลก็ตอ่ไปทกุปีโดยจะหมนุเวียนไปตามเขตพืน้ท่ีที่สาขาของบริษัทฯ ตัง้อยู่ 

 
-  ด้านสังคม ในเดือนมิถนุายนของทุกปี บริษัทฯ ได้มีการเชิญชวนพนกังานของบริษัทร่วมกนับริจาคโลหิต

ให้กบัสภากาชาด  ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิเป็นประเพณีสืบเนื่องกนัมาเป็นเวลากว่า 23 ปี รวมถึงการให้การสนบัสนนุงาน
ประเพณีท้องถ่ิน เช่น ประเพณีการแข่งขนัเรือยาว , ประเพณีการไหว้เจ้า ประเพณีการแห่สิงโต  เป็นต้น  อีกทัง้บริษัทฯ มี
นโยบายห้ามพนกังานทุกระดบัข้องเก่ียวกบัยาเสพติดทกุชนิดทัง้ในฐานะผู้ ค้าหรือผู้ เสพ  โดยมีการตรวจสารเสพติดจาก
พนกังานปีละ 1 ครัง้ ภายใต้โครงการ “บริษัทสีขาว”   
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จรรยาบรรณพนักงาน 

จรรยาบรรณพนกังานท่ีได้จดัท าเป็นคูม่ือไว้นี ้ เป็นมาตรฐานเบือ้งต้นส าหรับพนกังาน ในการประพฤติตนอยา่งมี

จรรยาบรรณ ตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี  ดงันี ้

1. จรรยาบรรณพนักงานต่อบริษัท 

- หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท ไมว่า่จะเกิดจากการติดตอ่กบัผู้ เก่ียวข้อง

ทางการค้าของบริษัท เช่น ลกูค้า , คู่แขง่  หรือการใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนกังานใน

การหาประโยชน์สว่นตวั  หรือการท างานอื่นนอกเหนือจากการท างานของบริษัท  ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่งานใน

หน้าที่ 

- มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่อยา่งเต็มก าลงั  ความรู้ความสามารถของตน โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสุดของบริษัท 

ไมใ่ช้โอกาสหรือใช้ต าแหนง่หน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง  

- มีทศันคติทีด่ี  รักษาช่ือเสยีง และภาพลกัษณ์ขององค์กร  โดยด ารงไว้ซึง่ช่ือเสยีงอนัดีงามของบริษัท  ไมใ่ห้ร้าย

หรือให้ข้อมลูขา่วสารอนัจะก่อให้เกิดความเสือ่มเสยีแก่บริษัท  และท าความเข้าใจกบับคุคลภายนอก  เพื่อรักษา

ไว้ซึง่ภาพลกัษณ์ที่ดีขององค์กร 

- ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตรงไปตรงมา  ไมเ่รียก/รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน  สิง่ของ หรือประโยชน์อื่น

ใดจากผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัท โดยเฉพาะการจดัซือ้จดัจ้าง จะต้องด าเนินการภายใต้ความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบราคาเปรียบเทียบจากธุรกิจเดียวกนัที่ประกวดราคามา 

- พนกังานทกุคนต้องร่วมสร้าง และรักษาบรรยากาศในการท างานท่ีดี สร้างความเป็นน า้หนึง่ใจเดยีวกนัในหมู่

พนกังานพงึหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ อนัจะกระทบตอ่ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ของบริษัท  หรือเป็นปัญหาแก่

บริษัทในภายหลงั 

- พนกังานต้องเอาใจใสอ่ยา่งจริงจงั และเคร่งครัดตอ่กิจกรรมทัง้ปวงที่จะเสริมสร้างคณุภาพ ประสทิธิภาพ และการ

พฒันาองค์กรไปสูค่วามเป็นเลศิ 

- พนกังานห้ามรับของขวญัใดๆตามประเพณีนิยม ยกเว้น การได้รับในนามบริษัทและเป็นสว่นรวม 

- ห้ามมใิห้พนกังานเรียก  หรือรับสิง่ของหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเอง หรือผู้อื่นท่ีสอ่ไปในทางจงูใจให้ปฏิบตั ิ

หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ในทางที่มชิอบ เช่น การจดัซือ้จดัจ้าง เป็นต้น 

- พนกังานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดแูลทรัพย์สนิของบริษัทมิให้เสือ่มเสยี  สญูหาย และใช้ทรัพย์สนิ

อยา่งมีประสทิธิภาพให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งเต็มที่  และไมน่ าทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้เพือ่ประโยชน์ของ

ตนเองหรือผู้อื่น 
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ทรัพย์สนิดงักลา่ว หมายถงึ ทรัพย์สนิทัง้ที่มีตวัตน และไมม่ีตวัตน  ตลอดจนข้อมลูที่เป็นความลบัท่ีไมไ่ด้

เปิดเผยตอ่สาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ, ประมาณทางการเงิน , ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล  และข้อมลูด้าน

ลกูหนี ้

2. จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร 

- ให้ความเคารพ  สภุาพ  ออ่นน้อม  มีสมัมาคารวะตอ่ผู้บงัคบับญัชา  ปฏิบตัิตามค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมาย  

- ไมร่ายงานเทจ็หรือเสนอความคดิเห็นที่ไมส่จุริตตอ่ผู้บงัคบับญัชา  ตลอดจนไมก่ลา่วร้ายผู้บริหารโดยปราศจาก

มลูความจริง 

- งดเว้นการให้ของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผู้ใต้บงัคบับญัชา 

3. จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน 

- ให้ความรู้ และถา่ยทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผู้ ร่วมงาน  หรือให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ ร่วมงาน  เพื่อการ

พฒันาองค์กรที่ด ี

- รักษาและเสริมสร้างความสามคัคี  รวมทัง้เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ที่บริษัทจดัขึน้  เพื่อสานความสมัพนัธ์ที่ดี

ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 

- ปฏิบตัิตอ่ผู้ ร่วมงานด้วยความสภุาพ  ให้ความเคารพ และให้เกียรติซึง่กนัและกนั 

- ไมน่ าผลงานของเพื่อนพนกังานมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง 

4. จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง 

- มีทศันคติทีด่ี  มีความภาคภมูิใจในการเป็นพนกังาน  และรักษาช่ือเสยีงของตนและเกียรติของพนกังาน 

- ตรงตอ่เวลา และอทุิศเวลาในการปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที่   

- พฒันาตนเองให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลอยูเ่สมอ 

- พงึละเว้นจากอบายมขุทัง้ปวง ไมป่ระพฤติตนในทางท่ีอาจท าให้เสือ่มเสยีช่ือเสยีง และเกียรตศิกัดิข์องตนเองและ

บริษัท 

- พงึศกึษาหาความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบตัิงานในระดบัมือ

อาชีพ  โดยปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยูเ่สมอ พร้อมกับด ารงตนให้มคีณุธรรมที่ดีงาม  คือ 

เป็นทัง้คนเก่งและคนดีขององค์กร 
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5. จรรยาบรรณพนักงานต่อลกูค้า 

- ความส าเร็จของบริษัทตัง้อยูบ่นรากฐานความพงึพอใจของลกูค้า พนกังานทกุคนต้องสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีตอ่
ลกูค้า โดยยดึหลกัความซื่อสตัย์สจุริต การรักษาจริยธรรม และตระหนกัดีวา่ลกูค้าแตล่ะคนมีความต้องการและ
ความคาดหวงัแตกตา่งกนั โดยพนกังานต้องสนองความต้องการของลกูค้าที่หลากหลาย รวมถงึการให้ค าแนะน า
แก่ลกูค้าเก่ียวกบัระยะเวลา เง่ือนไขการจดัสญัญาแก่ลกูค้า โดยน าเสนอข้อมลูในการจดัสญัญาอยา่งชดัเจน ตาม
ความเป็นจริง และโปร่งใส  ยตุิธรรม 

- การปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขตา่งๆ ที่มตีอ่ลกูค้า  กรณีที่จะไมส่ามารถปฏิบตัิได้  พนกังานต้องรีบ

เจรจากบัลกูค้าเป็นการลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข และปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

- ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว เตม็ใจให้บริการ ภายใต้สโลแกนที่วา่ “การบริการใกล้ชดิ  

ดุจญาติมิตรที่ รู้ใจ” 

- กรณีการตดิตามลกูค้าที่ค้างช าระ  พนกังานจะติดตามภายใต้เง่ือนไข พรบ.การทวงถามหนี ้อยา่งเคร่งครัด 

- พนกังานต้องไมเ่รียก , ไมรั่บ  หรือไมใ่ห้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตกบัลกูค้า 

6. จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง 

- พนกังานต้องประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี  โดยไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ด้วยการ

กลา่วหาในทางวา่ร้ายให้บริษัทคูแ่ขง่เสยีหาย รวมถึงการตดิปา้ยประชาสมัพนัธ์ ก็จะด าเนินการภายใต้การแขง่ขนั

ที่ดี ไมม่ีการติดปา้ยท าลายคูแ่ขง่ 

- พนกังานต้องไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ด้วยวิธีการที่ไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสมเช่น การจ่ายสนิจ้าง

ให้แก่พนกังานของคูแ่ขง่ 
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จรรยาบรรณผู้บริหาร 

ข้อก าหนดส าหรับผู้บริหาร บริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) มุง่หวงัให้ผู้บริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งโปร่งใส และมีคณุธรรม ปฏิบตัิหน้าทีต่ามมาตรฐานด้านจริยธรรมที่สงูที่สดุ ด้วยความซื่อสตัย์
สจุริต  ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี  จึงก าหนดจรรยาบรรณ  เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบตัิส าหรับผู้บริหาร ดงันี ้

1. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อบริษัท 

- ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต  และไมด่ าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ตอ่บริษัท 

- ปฏิบตัิหน้าที่ในการบริหารจดัการอยา่งเต็มก าลงัความสามารถด้วยความระมดัระวงั  ภายใต้หลกัเกณฑ์การ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- จดัให้มีระบบการควบคมุ  และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ  เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ บริษัทได้ปฏิบตัิตาม

มาตรฐานและกฎหมายตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง  ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของ

กรรมการตรวจสอบ 

- ฝ่ายจดัการของบริษัทมคีวามรับผิดชอบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้อง  ครบถ้วน และทนัตอ่

เวลา  ทัง้งบรายไตรมาส, งบประจ าปี   ซึง่จดัท าตามมาตรฐานบญัชีที่เป็นท่ียอมรับ 

2. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อผู้ถอืหุ้น 

- จดัท ารายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัท และข้อมลูที่ส าคญัอื่นๆ ตอ่ผู้ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั   

สม ่าเสมอ  และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน 

- ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภยัในการท างาน อีกทัง้มีการดแูลช่วยเหลอืและจดัสวสัดิการให้พนกังานอยา่งเหมาะสม 

- มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนเก่ียวกบัค่าตอบแทน  การเติบโตในสายอาชีพ  สวสัดิการต่างๆ ที่
พนกังานทกุคนได้รับ โดยมีแจ้งประกาศไว้ในเวปภายในของบริษัท หวัข้อ ของฝ่ายบคุคล ซึง่พนกังานสามารถเข้า
ไปอา่น และศกึษาได้ 

- มีการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ทกุต าแหนง่และทกุระดบัอยา่งต่อเนื่อง  เน้นการจดัฝึกอบรมและสมัมนาอย่าง
ตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุปี โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และช่ือเสยีงมาอบรมเพื่อให้พนกังานได้เกิดการเรียนรู้ พฒันา
ศักยภาพและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการท างานที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตในหน้าที่การงาน  ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในการสร้างผู้ บริหารขึน้ทดแทน
ต าแหนง่ที่ส าคญั 
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- การแตง่ตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน ต้องกระท าด้วยความสจุริตใจ  และตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของความรู้  ความสามารถของพนกังานนัน้ๆ 

- มีระบบการประเมินความดีความชอบท่ีเป็นธรรม โดยเปิดเผยเกณฑ์การประเมินให้พนกังานทกุระดบัได้รับทราบ   
และสง่เสริมพนกังานแตล่ะระดบัให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปในองค์กรอยา่งตอ่เนื่อง 

- เน้นย า้ให้พนกังานเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท ซึง่พนกังานสามารถปฏิบตัิได้เพื่อสง่เสริมให้เกิด

พฤติกรรม ที่อยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กร 

- ผู้บงัคบับญัชา พงึปฏิบตัตินให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน  และพนกังานไมพ่งึกระท าการใดๆ อนัเป็นการไม่

เคารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 

- งดเว้นการให้ของขวญัแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผู้ใต้บงัคบับญัชา 

 

4. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้า 

- น าเสนอเง่ือนไขการอนมุตัิสนิเช่ือ และ/หรือสทิธิประโยชน์ที่ลกูค้าจะได้รับ อยา่งโปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กบัลกูค้าให้มากที่สดุ 

- กรณีลกูค้าประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินอนัเกิดจากภยัธรรมชาติที่มีผลกระทบตอ่สว่นรวม บริษัทฯ จะมี
มาตรการให้ความช่วยเหลอืลกูค้าตามความเหมาะสม 

- เปิดโอกาสให้ลกูค้าได้ร้องเรียนเร่ืองการบริการของพนกังานได้โดยตรงถงึฝ่ายร้องเรียนส านกังานใหญ่ ทาง
โทรศพัท์หมายเลข 02-880-1033 หรือร้องเรียนผา่นทางจดหมายในรูปของแบบสอบถามที่ส านกังานใหญ่สง่ถงึ
ลกูค้า  
 

5. จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่แข่ง 

- ปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ขนัทางการค้าอยา่งเป็นธรรม ไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการโจมตี ให้ร้ายหรือท าลายช่ือเสยีงของ
คูแ่ขง่ รวมถึงการตดิปา้ยประชาสมัพนัธ์ ก็จะด าเนินการภายใต้การแขง่ขนัท่ีดี ไมม่ีการตดิปา้ยท าลายคูแ่ขง่ 
รวมถงึไมม่ีการลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืน 

- การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องบริหารงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอยา่งยัง่ยืนและมัน่คง ภายใต้การด าเนินงาน

ด้วยความรอบคอบ ซื่อสตัย์สจุริต และมีความเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

- ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ด้วยวธีิการท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม เช่น การจ่ายสนิจ้างให้แก่

พนกังานของคูแ่ขง่ 
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

 ข้อก าหนดส าหรับคณะกรรมการบริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามมาตรฐานด้าน  
จริยธรรมที่สงูที่สดุเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีอืน่ๆ ภายใต้หลกัการ ดงันี ้

 
1. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อบริษัท 

- ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต  โปร่งใส  เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท  และไมด่ าเนินการใดๆ ใน

ลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท   

- น าความรู้ และทกัษะการบริหารมาประยกุต์ใช้อยา่งเต็มความสามารถ 

- กรรมการจะยดึถือปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ  ภายใต้

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   รวมถงึกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ต้องแจ้งตอ่คณะกรรมการหรือผู้ที่

คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้นของบริษัท อยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 

- การซือ้-ขายหุ้นของบริษัทฯ ผู้บริหาร และฝ่ายจดัการทกุท่าน รวมถึงบคุคลใกล้ชิด (คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่

บรรลนุิติภาวะ)  งดการซือ้ ขาย หรือ โอนหุ้นบริษัทฯ  ในช่วงก่อนการเปิดเผยงบการเงิน   กรณีงบการเงินได้

แจ้งประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซือ้-ขาย ก็ต้องแจ้งให้เลขานุการทราบ เพื่อจัดท ารายงานการ

เปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ (59-2) ตอ่ กลต.ภายในเวลาที่ก าหนดต่อไป  และมีการรายงานการถือ

ครองหลกัทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯทราบทกุไตรมาส 

- รายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร  จะต้องรายงานตอ่ประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯทราบทกุไตรมาส 

 
2. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อผู้ถอืหุ้น 

- มุง่มัน่ท่ีจะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งถกูต้องครบถ้วน  เพียงพอ  ทนัเวลา  เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมลู

อยา่งเทา่เทียมกนั  และระมดัระวงัไมใ่ห้ผู้ ถือหุ้นเกิดความส าคญัผิด หรือสบัสนในข้อมลูสารสนเทศ 

- รักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้น  และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั  โดยไมค่ านงึถึงเพศ  อาย ุ  เชือ้ชาต ิ 

สญัชาติ  ศาสนา  ความเช่ือ หรือความคิดเห็นทางการเมือง  และแม้ผู้ ถือหุ้นจะไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ

ด้วยเหตไุมส่ะดวกประการใด  ผู้ ถือหุ้นยอ่มมีสทิธิมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุแทนได้ 

- ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง  และผู้ที่เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมลูภายในใดๆ ที่ยงัมิได้เปิดเผยแก่สาธารณะ 
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3. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อพนักงาน 

- ก าหนดนโยบายในเร่ืองสวสัดิภาพ  คา่ตอบแทน  และสวสัดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน 

- ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ  หลกีเลีย่งการด าเนินการใด ๆ ที่ไมเ่ป็นธรรม    และรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของพนกังาน 

- สง่เสริมการพฒันาความรู้  ความสามารถของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  

- ติดตามให้บริษัทด าเนินการในเร่ืองจรรยาบรรณ  และบทบาทซึง่พนกังานสามารถปฏิบตัิได้  เพื่อให้เกิด

พฤติกรรมที่อยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถงึทัง้องค์กร 

4. จรรยาบรรณคณะกรรมการต่อลูกค้า 

- สนบัสนนุ และสง่เสริมให้บริษัทสร้างนวตักรรมใหม ่ เพื่อให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจสงูสดุ 

- คอยก ากบัให้บริษัทจดัระบบให้ลกูค้า สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ  และให้ลกูค้าได้รับการ

ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

 

***************************** 
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏบิัติ 

ข้าพเจ้าได้รับทราบ และอา่นหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

รวมถึงจรรยาบรรณของพนกังาน  ผู้บริหาร และกรรมการของ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) แล้ว  

ข้าพเจ้าเข้าใจ  รับทราบและน้อมรับเป็นหลกัปฏิบตัใินการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 

 

 

   ลงช่ือ______________________ 

   ( __________________________ ) 

รหสัพนกังาน__________________ 

       วนัท่ี _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ส าเนา ) 
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏบิัติ 

ข้าพเจ้าได้รับทราบ และอา่นหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจรวมถึงจรรยาบรรณของพนกังาน ผู้บริหาร และกรรมการของ บริษัท เมืองไทย 

ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบและน้อมรับเป็นหลกัปฏิบตัใินการ

ด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 

 

 

   ลงช่ือ______________________ 

   ( __________________________ ) 

รหสัพนกังาน__________________ 

       วนัท่ี _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ( ต้นฉบบั : น าสง่ ฝ่ายบคุคล ) 


