
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิของบริษัท 

 

 บริษทัไดจ้ดัทาํจริยธรรมองคก์รฉบบัน้ีข้ึนเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานทุกคนของบริษทัยดึถือ

และปฏิบติัตาม เน่ืองจากบริษทัมีความเช่ือท่ีวา่ แนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการนาํไปสู่ผลการ

ปฏิบติังานท่ีดีข้ึน 

1. ซ่ือสัตย์และเช่ือถือได้ 

เน่ืองจากความซ่ือสตัยถื์อเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของความเช่ือถือและความไวว้างใจ หากบริษทัไม่ไดรั้บ

ความเช่ือถือหรือความไวว้างใจแลว้ บริษทักย็อ่มจะประสบปัญหาในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัจึงตอ้งการบรรลุ

เป้าหมายความสาํเร็จ อนัไดแ้ก่ การไดรั้บความไวว้างใจและความพงึพอใจอยา่งสูงสุดจากลูกคา้ของบริษทั ดงันั้น 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัจึงตอ้งยดึถือความซ่ือสตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty) ความยติุธรรม และ

ความถูกตอ้งเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความไวเ้น้ือเช่ือใจของลูกคา้ของบริษทั  

2. ให้ความเคารพนับถือผู้อ่ืนอย่างสม่ําเสมอ 

พนกังานของบริษทัจะตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้น ดงัเช่นท่ีตนตอ้งการใหผู้อ่ื้นนั้นปฏิบติัต่อตนเอง 

ดงันั้น จึงจาํ เป็นท่ีทุกคนในบริษทัจะตอ้งใหค้วามเคารพนบัถือต่อบุคคลใดๆ  กต็ามท่ีบริษทัทาํการติดต่อ หรือมีส่วน

เก่ียวขอ้งดว้ย 

3. ยุติธรรมและไม่แบ่งแยก 

ความยติุธรรม  และความเสมอภาคเท่าเทียมนั้นจดัเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะตอ้งมีอยูใ่นองคก์ร การแบ่งแยกต่าง 

ๆ ไม่วา่จะเป็น ชนชาติ เผา่พนัธ์ุ เพศ ศาสนา อาย ุ  เช้ือสาย หรือดว้ยเหตุใดๆ กต็าม  ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของ

บริษทัอยา่งร้ายแรง 

ความเหล่ือมลํ้าซ่ึงเกิดข้ึน อาจเป็นผลมาจากการใชห้รือไดรั้บขอ้มูลหรือบริการท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นจึงจาํเป็น

ท่ีพนกังานของบริษทัทุกคนควรจะใชว้จิารณญาณอยา่งระมดัระวงั โดยอาจขอคาํปรึกษาจากฝ่ายบริหารจดัการได ้

ในกรณีท่ีพนกังานดงักล่าวเห็นวา่ตนไม่สามารถใชว้ิจารณญาณในการตดัสินเร่ืองนั้นๆ ได ้

4. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ รวมทั้งลขิสิทธ์ิและสิทธิบัตร 

การละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ความลบัทางการคา้ และขอ้ตกลง เง่ือนไขในการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิใดๆ หรือ

สญัญาทางการคา้นั้น ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในทุกกรณี  

การใชร้ะบบ Computer Software ในการทาํงานในแต่ละวนัของพนกังานบริษทัจะตอ้งเป็นไปตามท่ีบริษทั

กาํหนดไว ้หา้มทาํซํ้า Software เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตโดยถูกตอ้ง 
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5. การรักษาความลบั 

การรักษาความลบัของขอ้มูลซ่ึงบริษทัไดใ้หค้าํมัน่หรือสัญญาไวว้่าจะเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัไม่ว่าจะชดั

แจง้หรือโดยปริยายท่ีบริษทัไดรั้บหรือรับทราบขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่เก่ียว 

ขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญาใดๆของบริษทัก็ตาม  พนกังานทุกคนของบริษทัจะตอ้งเก็บรักษาความลบัซ่ึงอาจมีผล

ทาํให้ขาดความไวว้างใจจากลูกคา้ คู่สัญญา ผูจ้ดัหาวตัถุดิบหรือสินคา้ให้กบับริษทั (suppliers) หรือคู่คา้ทางธุรกิจ  

หรือบุคคลอ่ืนใด 

6. ความถูกต้องในการเกบ็บันทกึข้อมูลของบริษัท 

 ขอ้มูลต่างๆของบริษทัจะตอ้งถูกจดัเกบ็รักษาและทาํการบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง และตรงต่อเวลาเพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิ- ภาพในการทาํงาน โดยขอ้มูลดงักล่าวรวมถึงขอ้มูลทุกประเภท เช่น ขอ้มูลดา้นคุณภาพ ขอ้มูลดา้นความ

ปลอดภยั ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลดา้นการเงินและการบญัชี 

 สมุดและรายงานดา้นการเงินและการบญัชีทั้งหมดของบริษทั จะตอ้งแสดงถึงธุรกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ 

อยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป อีกทั้งเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

7. ข้อมูลภายในและข้อมูลในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

ลูกคา้และผูติ้ดต่อธุรกิจกบับริษทัจะไม่ถูกจาํกดัห้ามลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั อย่างไรก็ดีบริษทัจะ

ระมดัระวงัไม่เปิดเผยขอ้มูลจากการทาํงานภายในของบริษทั รวมถึงงบการเงินของบริษทัใหก้บับุคคลภายนอกก่อน

เผยแพร่ต่อสาธารณชนตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นใดๆ ของบริษทั ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิชอบ 

(Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานในหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ดงัน้ี 

7.1  หา้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน

รายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี และภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว (Blackout Period) 

7.2 ในกรณีท่ีทราบขอ้มูลใดๆ ท่ียงัไม่เปิดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งไม่ทาํ

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะทั้ง

หมดแลว้  

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือ

หลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

8. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบั 

 บริษทัมุ่งหวงัท่ีจะให้พนกังานของบริษทัให้ความสาํคญัในการประพฤติและปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมาย 

และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึง การปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดในเร่ืองของการยื่น
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แบบภาษีและการชาํระภาษีซ่ึงจะตอ้งกระทาํภายในเวลาท่ีกาํหนดและอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและผา่นการตรวจสอบ

อยา่งถูกตอ้งแลว้ 

9. เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางธุรกจิ 

นโยบายของบริษทั คือ การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม แต่เตม็ไปดว้ยความมุ่งมัน่และแน่วแน่ในขณะเดียวกนั

บริษทัจะไม่นาํวิธีท่ีผดิกฎหมายหรือผดิศีลธรรมมาใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลท่ีนาํมาใชเ้พื่อประโยชนใ์นการแข่งขนั 

รวมทั้งหา้มมิใหมี้การการลกัลอบขโมยหรือใชข้อ้มูลใดๆท่ีสาํคญั ขอ้มูลทางการคา้ หรือความลบัทางการคา้ซ่ึงมิได้

รับอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูล หรือทาํการล่อลวงหรือกระทาํการใดใหพ้นกังานลูกจา้งเดิมหรือลูกจา้งปัจจุบนัของ

บริษทัดงักล่าวเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบันั้นๆ ใหแ้ก่บริษทั 

10. รับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

การปฏิบติังาน การดาํเนินการ และการตดัสินใจใดๆของพนกังานบริษทัจะเป็นไปเพื่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้เท่านั้น 

หา้มพนกังานของบริษทันาํทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อวตัถุประสงค์

อ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือเพื่อให้เกิดความเก่ียวพนัทางดา้นการเงินกบัผูจ้ดัหา

วตัถุดิบหรือสินคา้ใหก้บับริษทั (suppliers) คู่คา้ หรือคู่แข่งของบริษทั 
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จรรยาบรรณของผู้บริหาร 

  

ผูบ้ริหารของบริษทัพึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์รท่ีตนเองมีบทบาทหนา้ท่ีอยู ่ดงัน้ี 

1. ต่อผู้ถือหุ้น 

1.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ และเป็นธรรม

ต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

1.2 บริหารองคก์รดว้ยความระมดัระวงั และความรอบคอบ เพื่อป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุน้  

1.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการประยกุตค์วามรู้ และทกัษะการบริหารจดัการอยา่งสุดความสามารถในทุกกรณี 

1.4 จดัการดูแลมิใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ขององคก์รเส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

1.5 จดัใหมี้การรายงานสถานภาพขององคก์รโดยสมํ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทุกรายทราบอยา่งเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์รทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงตั้งอยูบ่น

พื้นฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

1.6 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆขององคก์ร ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณะ 

1.7 ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั 

1.8 ไม่ดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อองคก์ร 

 

2. ต่อพนักงานและลูกจ้าง 

2.1 จดัระบบการใหผ้ลตอบแทน สวสัดิการและผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเป็นธรรมและเสมอภาพแก่พนกังาน 

2.2 ดูแลสุขภาพอนามยัและรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของ

พนกังานอยูเ่สมอ 

2.3 จดัใหมี้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเร่ืองการแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษ

พนกังานท่ีชดัเจน มีการปฏิบติัโดยความสุจริตใจ ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความ

เหมาะสมของพนกังาน 

2.4 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 

2.5 ใหค้วามสาํคญัของการอบรมใหค้วามรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหนา้ของพนกังาน รวมถึงเปิด

โอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาการทาํงานในดา้นอ่ืนๆ  

2.6 ปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

2.7 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน

ของพนกังาน หรืออาจคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
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2.8 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์

2.9 สร้างความเขา้ใจใหพ้นกังานในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท ซ่ึงพนกังานสามารถปฏิบติัได ้ เพื่อส่งเสริม

ใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

 

3. ต่อลูกค้า 

3.1 นาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 

3.2 ดาํเนินงานตามกระบวนการมาตรฐานคุณภาพของการใหบ้ริการและพฒันาใหคุ้ณภาพบริการท่ีดีข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง 

3.3 การนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขายอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง ไม่

บิดเบือนขอ้เทจ็จริง และจะตอ้งไม่ทาํใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละเง่ือนไขใดๆ ของ

ผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นๆ 

3.4 จดัระบบเพื่อใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ และดาํเนินการอยา่งดีท่ีสุดเพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บ

การตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 

3.5 ติดตามวดัผลความพึงพอใจของลูกคา้เพื่อการพฒันาปรับปรุงสินคา้และการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.6 รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่นาํมาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิ

ชอบ 

3.7 หาทางลดตน้ทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชนใ์หก้บัลูกคา้อยา่ง

ต่อเน่ือง 

3.8 รักษาสญัญาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้

ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

3.9 ไม่คา้กาํไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่กาํหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็น

ธรรมกบัลูกคา้ 

 

4. ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้

4.1 ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 

4.2 ปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

4.3 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพื่อร่วมกนัพิจารณาหา

แนวทาง แกไ้ขปัญหา 

4.4 ถา้มีขอ้มูลวา่มีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงเปิดเผยรายละเอียด

ต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรม และรวดเร็ว 

4.5 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่คา้เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื 
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5. ต่อคู่แข่งทางการค้า 

5.1 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี 

5.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย

สินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง 

5.3 ไม่พยายามทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 

 

6. ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

6.1 ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นการ

ใชว้ตัถุดิบ การใชพ้ลงังานต่างๆ ในกระบวนการผลิตและการขนส่ง  

6.2 ดูแลและฟ้ืนฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและ

การจดัการของเสียท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

6.2 ให้การสนับสนุนและพฒันาโครงการหรือกิจกรรมท่ีสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างเป็น

รูปธรรม พร้อมทั้งติดตามและวดัผลความสาํเร็จในระยะยาว  

       6.3 สร้างจิตสาํนึก ฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่ง

ต่อเน่ืองและจริงจงั 

       6.4  ควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมยข์องกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงาน

กาํกบัดูแล 

6.5 ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใหเ้กิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 

6.6 ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล และรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น 

7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

7.1 ปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชนั โดยจะไม่กระทาํ 

หรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการให้สินบน หรือการฉ้อราษฎร์บงัหลวง หรือใช้อาํนาจหน้าท่ีของตน

แสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตวั 

7.2 กาํหนดและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัต่อสาธารณะ  

7.3 สร้างจิตสาํนึกในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัอยา่ง

ต่อเน่ืองและจริงจงั 

 

 

 

 



  - 7 - 

จรรยาบรรณของกรรมการ 

 

1. การเปิดเผยข้อมูลบริษัท และการประชาสัมพนัธ์ 

1.1 กรรมการพึงคาํนึงถึงการกล่าวหรือใหข้อ้ความอนัใดต่อบุคคลภายนอกหรือส่ือมวลชน โดยจะตอ้งช้ีแจงให้

ชดัเจนถึงคุณวฒิุและคุณสมบติัของผูใ้หข้อ้มูล การกล่าวในฐานะส่วนตวัหรือตาํแหน่งหนา้ท่ีใด การมีส่วนได้

เสียร่วมกบับุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากขอ้มูล หรือขอ้ความ หรือ ขอ้คิดเห็นนั้นๆ 

1.2 กรรมการพึงระลึกวา่การพดูกนัระหวา่งเพือ่นร่วมงาน เพื่อนหรือแมแ้ต่ญาติ ในเร่ืองท่ีตนเองไม่รู้จริงหรือพดู

จากขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง นอกจากจะเป็นการสร้างความไม่น่าเช่ือถือแก่ตนเองแลว้ยงัเป็นการสร้างความไม่น่า 

เช่ือถือต่อองคก์รดว้ย 

1.3 กรรมการควรมีหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้วามกระจ่าง ความชดัเจนในเน้ือหาขอ้มูลของงานท่ีตนกระทาํ 

หรือรับผดิชอบเพื่อความโปร่งใส โดยมีเง่ือนไขวา่ การใหข้อ้มูลเหล่านั้นจะตอ้งไม่กระทบกระเทือนบุคคล

อ่ืนและสมควรเปิดเผยได ้

1.4 กรรมการไม่ควรใหข้อ้มูลข่าวสารใด ๆ ท่ีมิไดเ้ป็นขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีเกิดจากหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน   

1.5 กรรมการควรระมดัระวงัการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวกบักิจกรรม หรือ

แผนงานทางธุรกิจในอนาคตของบริษทั  

1.6 การใหข้อ้มูลและข่าวสารต่างๆควรกาํหนดใหช้ดัเจน กะทดัรัด ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและระมดัระวงัมิใหผู้ใ้ช้

เกิดความสบัสนและสาํคญัผดิในขอ้เทจ็จริง โดยใหค้วามสาํคญักบัเน้ือหามากกวา่รูปแบบและระบุเง่ือนไขท่ี

สาํคญัหรือสมมุติฐานท่ีเก่ียว ขอ้งใหค้รบถว้น 

2. การขัดแย้งผลประโยชน์ 

2.1 กรรมการทุกคนตอ้งไม่ประกอบธุรกิจ ดาํเนินการ หรือลงทุนใดๆ อนัเป็นการแข่งขนักบับริษทั ไม่วา่โดยตรง

หรือโดยออ้ม 

2.2 กรรมการตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายใน ขอ้มูลความลบัของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเปิดเผยแก่บุคคล 

ภายนอกหรือคู่แข่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะตามระเบียบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3 ในกรณีท่ีกรรมการ และ/หรือบุคคลในครอบครัว เขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุน้ หรือเป็นกรรมการ หรือ

ท่ีปรึกษา หรือมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในบริษทัอ่ืนนอกกลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งไม่ขดัแยง้ต่อ

ประโยชน์ และการประกอบหนา้ท่ีโดยตรงในบริษทัฯ รวมทั้งตอ้งไดรั้บอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั

ก่อน 

2.4 กรรมการควรหลีกเล่ียงทั้งโดยตนเองหรือครอบครัวในการติดต่อ การใหห้รือรับส่ิงของ หรือเงิน หรือ

ประโยชน์อยา่งอ่ืนจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีหรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรือคู่คา้ เวน้แต่ในเทศกาลหรือ

ประเพณีนิยมในมูลค่าท่ีเหมาะสม  
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2.5 กรรมการเม่ือมีผลประโยชน์ส่วนตวัอ่ืนใดนอกเหนือไปจากท่ีไดรั้บจากบริษทั ควรเปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อ

บริษทัทนัที 
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จรรยาบรรณของพนักงาน 

 

1. การเปิดเผยข้อมูลบริษัท และการประชาสัมพนัธ์ 

1.1 พนกังานพึงคาํนึงถึงการกล่าวหรือใหข้อ้ความอนัใดต่อบุคคลภายนอกหรือส่ือมวลชน โดยจะตอ้งช้ีแจงให้

ชดัเจนถึงคุณวฒิุและคุณสมบติัของผูใ้หข้อ้มูล  การกล่าวในฐานะส่วนตวัหรือตาํแหน่งหนา้ท่ีใด การมีส่วนได้

เสียร่วมกบับุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากขอ้มูล หรือ ขอ้ความ หรือขอ้คิดเห็นนั้น ๆ 

1.2 พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรขององคก์ร ดงันั้นพนกังานพึงระลึกวา่การพดูกนัระหวา่งเพื่อนร่วมงาน เพื่อน

นอกองคก์รหรือแมแ้ต่ญาติ ในเร่ืองท่ีตนเองไม่รู้จริงหรือพดูจากขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง นอกจากจะเป็นการสร้าง

ความไม่น่าเช่ือถือแก่ตนเองแลว้ ยงัเป็นการสร้างความไม่น่าเช่ือถือต่อองคก์รดว้ย 

1.3 พนกังานควรมีหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้วามกระจ่าง ความชดัเจนในเน้ือหาขอ้มูลของงานท่ีตนกระทาํ

หรือรับผดิชอบเพื่อความโปร่งใส โดยมีเง่ือนไขวา่ การใหข้อ้มูลเหล่านั้นจะตอ้งไม่กระทบกระเทือนบุคคลอ่ืน 

และสมควรเปิดเผยได ้

1.4 ไม่ควรใหข้อ้มูลข่าวสารใดๆ ท่ีมิไดเ้ป็นขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีเกิดจากหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน  ยกเวน้

ไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชา 

1.5 พนกังานควรระมดัระวงัการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวกบักิจกรรม หรือ

แผนงานทางธุรกิจในอนาคตของบริษทั และควรแนะนาํใหบุ้คคลหรือหน่วยงานนั้นติดต่อขอขอ้มูล โดยตรง

กบัหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการใหข้อ้มูลข่าวสาร 

 

2. การขัดแย้งผลประโยชน์ 

2.1 พนกังานทุกคน ตอ้งไม่ประกอบธุรกิจ ดาํเนินการ หรือลงทุนใดๆ อนัเป็นการแข่งขนักบับริษทั ไม่วา่โดยตรง

หรือโดยออ้ม 

2.2 พนกังานตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายใน ขอ้มูลความลบัของบริษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเปิดเผยแก่บุคคล 

ภายนอกหรือคู่แข่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตามระเบียบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในระหวา่งการจา้งของบริษทั หรือเม่ือออกจากการจา้งของบริษทัแลว้ 

โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั อาทิเช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการมีมติการประมูลราคา แผน 

งานรายได ้แผนการตลาด การคาด การณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัการเงินหรือธุรกิจของบริษทั 

2.3 ในกรณีท่ีพนกังานและ/หรือบุคคลในครอบครัว เขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุน้ และ/หรือเป็นกรรมการ

หรือท่ีปรึกษาหรือมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในบริษทัอ่ืนนอกกลุ่มบริษทั จะตอ้งไม่ขดัแยง้ต่อ

ประโยชน์ และการประกอบหนา้ท่ีโดยตรงในบริษทั รวมทั้งตอ้งไดรั้บอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั

ก่อน 
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2.4 พนกังานควรหลีกเล่ียงทั้งโดยตนเองหรือครอบครัวในการติดต่อ การใหห้รือรับส่ิงของ หรือเงิน หรือ

ประโยชน์อยา่งอ่ืน จากบุคคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีหรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรือคู่คา้ เวน้แต่ในเทศกาล หรือ

ประเพณีนิยมในมูลค่าท่ีเหมาะสม และตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชารับทราบ 

2.5 พนกังานเม่ือมีผลประโยชนส่์วนตวัอ่ืนใด นอกเหนือไปจากท่ีไดรั้บจากบริษทั ควรเปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อ

บริษทัทนัที 

 

3. การประพฤติปฏบิัติเกีย่วกบัเงิน ของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกจิ 

3.1  การรับประโยชนแ์ละการเก่ียวขอ้งทางการเงินกบัผูท้าํธุรกิจกบับริษทั 

3.1.1 พนกังานยอ่มไม่เรียกร้อง หรือยอมจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ ผูแ้ทนจาํหน่าย 

พอ่คา้ ผูรั้บเหมา ผูข้ายสินคา้และบริการใหบ้ริษทั หรือจากบุคคลอ่ืนใดท่ีทาํธุรกิจกบับริษทั 

นอกจากน้ีพนกังานไม่พึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเงิน เช่น ร่วมทุน หรือร่วมทาํการคา้ ใหย้มืหรือกูย้มื

เงิน เร่ียไร ใชเ้ช็คแลกเงินสด ซ้ือสินคา้เช่ือ ซ้ือขายเช่าหรือใหเ้ช่า หรือก่อภาระ ผกูพนัทางการเงินใด 

ๆ กบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

3.1.2 บริษทัประสงคใ์หพ้นกังานหลีกเล่ียงการใหห้รือรับส่ิงของ หรือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทั เวน้แต่ในช่วงเทศกาลหรือประเพณีนิยม ในมูลค่าท่ีเหมาะสม ซ่ึงพนกังานควรพิจารณา หากมี

ขอ้สงสยัใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงานโดยทนัที 

3.1.3 พนกังานควรหลีกเล่ียงการรับเล้ียงรับรองในลกัษณะท่ีเกินกวา่เหตุความสมัพนัธ์ปกติจากบุคคลท่ีมี

ธุรกิจเก่ียว ขอ้งกบังานของบริษทัฯ 

3.1.4 การรับของขวญัในรูปของค่านายหนา้ เงินกูย้มื ส่วนแบ่งกาํไร ใบหุน้ หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า เป็นส่ิง

ท่ีตอ้งหา้มโดยเดด็ขาด 

3.2  การใหป้ระโยชนแ์ละการเก่ียวขอ้งทางการเงินกบัผูท้าํธุรกิจกบับริษทั 

3.2.1 บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่ใหมี้การมอบของขวญัในรูปเงินสดในนามของบริษทั เวน้แต่กรณีท่ีได้

กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น 

ก. เป็นไปโดยพอประมาณ ไม่บ่อยคร้ัง และเหมาะสมกบัโอกาส 

ข. ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั ในเร่ืองจรรยาบรรณ 

ค. เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งและดีงาม 

ง. อยูภ่ายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

จ. อยูภ่ายใตค้วามประพฤติและจารีตประเพณีท่ีดีงาม 

3.2.2 ของขวญัหรือเงินสดทั้งหมด ตอ้งทาํการเบิกเป็นค่าใชจ่้ายตามปกติในแบบการเบิกค่าใชจ่้ายของ

พนกังาน แต่ทั้งน้ีตอ้งมีการบนัทึกวตัถุประสงคข์องค่าใชจ่้ายท่ีถูกตอ้งและชดัเจน 

3.2.3 ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั พนกังานอาจมีค่าใชจ่้ายเพื่อการเล้ียงรับรองบา้งในมูลค่าพอประมาณ 

และอนุมติัโดยผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงาน รวมถึงสอดคลอ้งกบัประเพณีนิยมในทอ้งถ่ินนั้น 
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โดยทัว่ๆ ไปการเล้ียงรับรองไม่ควรจะกระทาํบ่อย การเล้ียงรับรองควรจะอยูใ่นขอบข่ายท่ีเหมาะสม

กบัความรับผดิชอบทางธุรกิจของแต่ละบุคคล และควรเป็นการเล้ียงในลกัษณะตอบแทนซ่ึงกนัและ

กนั จึงจะถือวา่เป็นรายจ่ายปกติในการดาํเนินธุรกิจ 

 

4. การประพฤติปฏบิัต ิ

     4.1  ต่อบริษทั 

4.1.1   พนกังานควรอุทิศตนใหง้านบริษทัอยา่งเตม็ท่ี รักษาระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลาและซ่ือสตัย ์ ยดึมัน่ใน

นโยบายของบริษทัท่ีจะดาํเนินธุรกิจใหมี้ความมัน่คง มีผลกาํไร  เพื่อส่งผลดีต่อผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

4.1.2 พนกังานควรใชแ้ละรักษาทรัพยสิ์น/อุปกรณ์ของบริษทั ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และไม่นาํไปใชเ้พื่อ

ประโยชน์ส่วนตนหรือใชท้าํงานใหก้บัสถานประกอบการอ่ืนทั้งในเวลางานหรือนอกเวลางาน ซ่ึงถึง 

แมส้ถานประกอบการอ่ืนนั้น จะดาํเนินธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทักต็าม ควบคู่ไปกบัการสร้าง

จิตสาํนึกในตนเอง ปลูกฝังใหมี้ความรักการประหยดั รวมทั้งใหค้วามเอาใจใส่และช่วยดาํเนินการ

ใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหมี้ความสะอาด ปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 

4.1.3 พนกังานควรหลีกเล่ียงและระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็น การนาํขอ้มูลหรือเร่ืองราวของพนกังาน

อ่ืน หรือผูบ้ริหารทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิพากยว์ิจารณ์

ในลกัษณะท่ีจะก่อ ใหเ้กิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนแก่พนกังาน ผูบ้ริหารหรือภาพพจน ์

และช่ือเสียงโดยรวมของบริษทั 

4.1.4 พนกังานควรหมัน่แสวงหาเพิ่มพนูความรู้ เพื่อเป็นบุคลากรท่ีเพียบพร้อมดา้นคุณวฒิุและประสบ- 

การณ์ โดยตั้งมัน่อยูบ่นพื้นฐานของความเป็นผูมี้คุณธรรมและซ่ือสตัยสุ์จริต 

4.1.5 พนกังานพึงรักษาและร่วมสร้างสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคี และความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่

พนกังาน สร้างบรรยากาศของการทาํงานท่ีเปิดโอกาสใหมี้การเสนอขอ้คิดเห็นใหม่ๆ และแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกนัได ้ รวมถึงการเอาใจใส่อยา่งจริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้าง

คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 

4.1.6 พนกังานพึงละเวน้ความสมัพนัธ์เชิงเสน่หา อนัจะนาํไปสู่การเอ้ือประโยชน์กบัผูร่้วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบั 

บญัชา  ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลเสียกบับริษทั 

4.1.7 บริษทัมีนโยบายวา่ พนกังานตอ้งมีความรับผดิชอบต่อองคก์รร่วมกนั หมายถึง การไม่น่ิงเฉยเม่ือเห็น

บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือสมาชิกในองคก์รปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไม่ถูกตอ้ง หรือกระทาํการใดๆ ท่ีจะเป็น

ผลเสียต่อองคก์ร ดว้ยการบอกกล่าวตกัเตือนพนกังานผูน้ั้น หากไม่สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้

ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาของตนตามลาํดบัชั้น ทั้งน้ีบริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว 

และจะดาํเนินตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงโดยทนัที 
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4.1.8 บริษทัมีนโยบายวา่ พนกังานพึงระลึกอยูเ่สมอวา่ การเป็นพนกังานขององคก์ร คือ การมาปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ดงันั้น ไม่วา่งานนั้นจะมีความยากหรือง่าย พนกังานไม่ควรบอกปฏิเสธจนกวา่

จะไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสุดความสามารถ และไดป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชาอยา่งต่อเน่ือง 

4.1.9 พนกังานทุกคนพึงเคารพในองคก์ร หรือสถาบนั หรือนโยบายขององคก์ร ไม่วา่นโยบายขององคก์ร

จะเป็นอยา่งไรขอใหพ้ึงระลึกอยูเ่สมอวา่ นโยบายนั้นถูกกาํหนดข้ึนบนพื้นฐานของความเหมาะสม

ขององคก์รและพนกังานโดยส่วนรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของพนกังานโดยส่วนใหญ่ และตอ้งไม่

กล่าวร้ายต่อองคก์ร หรือนโยบายขององคก์ร หรือในดา้นอ่ืนๆ โดยปราศจากขอ้มูลท่ีเป็นจริง 

4.2  ต่อผูบ้งัคบับญัชา 

4.2.1     พนกังานควรเคารพและใหเ้กียรติ มีสมัมาคารวะต่อผูบ้งัคบับญัชา 

4.2.2     พนกังานควรรับฟังคาํแนะนาํจากผูบ้งัคบับญัชา และควรปฏิบติังานตามลาํดบัขั้นการบงัคบับญัชา 

4.2.3 พนกังานควรปฏิบติัตามคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสัง่โดยชอบดว้ยหนา้ท่ี แต่หากมีเหตุผลหรือ

เหตุการณ์ใดๆ ท่ีทาํใหไ้ม่อาจปฏิบติัตามคาํสัง่ได ้ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

4.3  ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.3.1 พนกังานควรพิจารณาหรือปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลโดยรวมต่อผูใ้ต ้

บงัคบับญัชาใหอ้ยูบ่นพื้นฐานของความเป็นธรรมและเหมาะสม 

4.3.2     ส่งเสริม และพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

4.3.3   รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและพยายามประสานความคิดเพื่อนาํไป ใช้

ในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

4.3.4 เขา้ใจในสภาพการทาํงาน วธีิการและขั้นตอนในการปฏิบติังาน ตลอดจนช่วยแนะนาํ สนบัสนุน และ 

แกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการทาํงานดว้ยความเตม็ใจ 

4.3.5 ปฏิบติัและใชว้าจาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสุภาพ เคารพในความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์ไม่ดูถูกเหยยีดหยามหรือปฏิบติัและใชว้าจาท่ีจะก่อใหเ้กิดความแตกแยกแตกสามคัคี 

4.4  ต่อเพื่อนร่วมงาน 

4.4.1   ตอ้งปรับตวัใหส้ามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ พร้อมทั้งใหเ้กียรติ เคารพในสิทธิ และรับฟังความ

คิดเห็นของเพือ่นร่วมงาน 

4.4.2 ตอ้งเอาใจใส่ต่องานในหนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบต่อผูร่้วมงาน ตกัเตือน หรือแนะนาํเม่ือเห็นเพือ่น

ร่วมงานกระทาํส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม   และอดกลั้น รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 

5.  กจิกรรมภายนอกของพนักงาน 

5.1 พนกังานจะตอ้งอุทิศเวลาใหก้บัการปฏิบติังานของบริษทั อยา่งเตม็ท่ี การท่ีพนกังานจะเขา้ร่วมกิจกรรม

ภายนอกของบริษทั จะตอ้งระมดัระวงัและหลีกเล่ียงกรณีท่ีอาจนาํไปสู่ขอ้สงสยัในความซ่ือสตัยสุ์จริต การ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล และประกอบธุรกิจแข่งขนักบับริษทัหรือลูกคา้ 
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5.2 การแสดงตนของพนกังานต่อองคก์รภายนอก พนกังานจะตอ้งแสดงความชดัเจนวา่กระทาํในนามส่วนตวั

หรือในฐานะตวัแทนบริษทั 

5.3 การไดรั้บผลตอบแทนจากกิจกรรมภายนอกท่ีพนกังานเขา้ร่วม ในฐานะตวัแทนของบริษทัจะตอ้งแจง้ให้

กรรมการผูจ้ดัการไดรั้บทราบและใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของกรรมการผูจ้ดัการ 

 

6.  การซ้ือขายหลกัทรัพย์ของพนักงาน 

6.1 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการลงทุนของพนกังาน 

6.2 หา้มพนกังานใหบ้ญัชีของผูอ่ื้นในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเอง หรือเป็นผูส้ัง่ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ทน

ใหแ้ก่เจา้ของบญัชี แมว้า่บญัชีนั้นจะเป็นของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา 

6.3 พนกังานตอ้งจดัทาํสรุปรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ังเสนอผูบ้งัคบับญัชาให้

รับทราบ และส่งใหแ้ก่หน่วยงานกาํกบัดูแล 

6.4 หลกัทรัพยท่ี์พนกังานซ้ือขายไดจ้ะตอ้งไม่ใช่หลกัทรัพยต์อ้งหา้ม (Restricted List) ซ่ึงอยูใ่นระยะเวลาท่ี

บริษทักาํหนด 

(หลกัทรัพยต์อ้งหา้ม (Restricted List) คือหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีพนกังาน ไดท้ราบขอ้มูลภายใน 

และยงัมิไดเ้ปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณะทัว่ไป)   

 

7.  การติดต่อกบัองค์กรกาํกบัดูแลภายนอก 

7.1 หน่วยงานต่างๆ ในบริษทัตอ้งใหค้วามร่วมมือและอาํนวยความสะดวกใหก้บัหน่วยงานกาํกบัดูแล ในกรณีท่ี

มีการขอขอ้มูลหรืออ่ืนๆ 

7.2 การเปิดเผยขอ้มูลหรือรายงานต่างๆ ตามท่ีองคก์รกาํกบัดูแลภายนอกร้องขอเป็นคร้ังคราว ควรแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีส่วนกาํกบัดูแลทราบดว้ยทุกคร้ัง และตอ้งจดัเกบ็หลกัฐานไวท่ี้หน่วยงานตน้สงักดัอยา่งนอ้ย

จาํนวน 1 ชุด เพื่อใหส้ามารถอา้งอิงไดภ้ายหลงั 

 

8. การเกบ็รักษาความลบัของลูกค้า   

การเกบ็รักษาความลบัของลูกคา้ และหน่วยงานภายในบริษทักเ็ป็นปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะทาํใหบ้ริษทั

ไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากลูกคา้ได ้ บริษทักาํหนดหลกัเกณฑใ์หถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

8.1 ตอ้งจดัเกบ็ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานของลูกคา้ไวใ้นท่ีปลอดภยั และจดัใหมี้ระบบควบคุมการเบิกใช้

เอกสารหลกัฐานของลูกคา้อยา่งรัดกมุ  และระมดัระวงัไม่ใหข้อ้มูลของลูกคา้ถูกเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ 

8.2  ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลลูกคา้ใหพ้นกังานของหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนรับทราบ   อนัอาจมีผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์หรือภาพพจนข์องลูกคา้  เวน้แต่ 

  (1)  ไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้ปิดเผยขอ้มูลได ้
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              (2)  คาํสัง่ศาลหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจตามกฎหมายในประเทศไทย สัง่ใหร้ายงานหรือเปิดเผย

ขอ้มูล 

(3) การเปิดเผยขอ้มูลนั้น กระทาํไปเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับริษทั อนัเน่ืองมาจากการ

 กระทาํท่ีผดิกฎหมายของลูกคา้  หรือเป็นการรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

9.  วธีิปฏิบัติเกีย่วกบัการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 

  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) 

เพื่อใหก้ารพิจารณาขอ้ร้องเรียนมีความยติุธรรมทั้งฝ่ายผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน ดงันั้นบริษทัจึงกาํหนดกฎเกณฑ์

ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

9.1 บริษทัจะไม่รับพิจารณาขอ้ร้องเรียนท่ีมีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห์  หรือหนงัสือร้องเรียนแทนผูอ่ื้น 

9.2 การร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีรายละเอียดอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ ช่ือ–

นามสกลุ ของผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน เหตุผลท่ีร้องเรียน และส่ิงท่ีจะขอใหบ้ริษทัดาํเนินการ รวมทั้ง

นาํส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูร้้องเรียน  (ถา้มี)  ส่งใหห้น่วยงานกาํกบัดูแล 

9.3 บริษทัจะจดัตั้งคณะกรรมการพิจารณา  และดาํเนินการตามความเหมาะสม 

9.4 หน่วยงานกาํกบัดูแลจะรวบรวมหนงัสือร้องเรียนของลูกคา้ และเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งจดัเกบ็รักษาไว้

เพื่อการอา้งอิง และตรวจสอบในอนาคต 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการจดัการดาํเนินกิจการการคา้ของบริษทัฯ 

และให้คาํแนะนาํดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยสรุป

ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น โดย

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

2. กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ งบประมาณ และเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจน

ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงาน เพื่อความมัน่คงและผลประโยชน์ท่ีสมดุลและยัง่ยนืของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยมีการทบทวนและอนุมติัเป็นประจาํทุกปี 

3. พิจารณากาํหนดและทบทวนโครงสร้างการจดัการของบริษทั คุณสมบติัท่ีหลากหลายของกรรมการ 

(Board Diversity) และการปฏิบติัของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการ

ประกอบธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. กาํหนดและพิจารณาแกไ้ขระเบียบ กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงโครงสร้างค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทั 

5. กาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียง กาํกบัดูแลและพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมและ

เพียงพอ โดยมีการทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 

6. จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซ่ึง

ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู ้เพื่อนาํเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติั 

7. กาํหนดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยกรรมการแต่ละท่านควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวน

การประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ีจดัข้ึนในรอบปี 

8. กาํกบัดูแลใหมี้กระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลในตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการหรือเทียบเท่า

ข้ึนไป อยา่งโปร่งใสและเหมาะสม 

9. แต่งตั้งและมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด

แทนคณะกรรมการบริษทัได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทัหรืออาจมอบอาํนาจ เพื่อใหบุ้คคล

ดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมทั้งการยกเลิกเพิกถอน

เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้

10. พิจารณาแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและแผนสืบทอดตาํแหน่ง รวมถึงประเมินผลการปฏิบติังานของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี 
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11. ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี โดยใหมี้การประเมินผลการ

ปฏิบติังานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบติังานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย (As a 

Whole) และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) เพื่อนาํผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกนัใน

คณะกรรมการบริษทั 

12. ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ ปฏิบติัต่อ

ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

เพียงพอ 

13. ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานของกรรมการและผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง โดย

ใหเ้ขา้อบรมหรือเขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพิ่ม 

พนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

 

ทั้งน้ีอาํนาจในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ไม่รวมถึงการดาํเนินการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การรับ

โอนกิจการ การซ้ือหรือขายทรัพยสิ์น รวมตลอดถึงการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสําคญัของบริษทัจด

ทะเบียน ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ นอกจากน้ี อาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีขอ้บงัคบัของบริษทั

กาํหนดใหต้อ้งขออนุมติัจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

1. มีการกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวเ้ป็นการล่วงหนา้ทุกปี โดยจะตอ้งจดัการประชุมอยา่ง

นอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นสาํนกังานแห่งใหญ่ สาํนกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

2. กรรมการบริษทัแต่คนตอ้งเขา้ประชุมมากกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนคร้ังทั้งหมด 

3. กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัจาํนวนองคป์ระชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั โดยตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

4. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดั

ประชุมไปยงักรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่ง

เพียงพอ 

5. เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํรายงานการประชุมเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับรอง

ในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และใหป้ระธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง 
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การประเมินตนเองของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-

Assessment) เป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบประเมินท่ีบริษทัปรับปรุงจากตวัอยา่งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยแลว้จดัทาํแบบประเมินข้ึนจาํนวน 3 ชุด ดงัน้ี  

 1. การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ  

 2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ย 3 ชุด 

คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยรายบุคคล  

 เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั ว่าไดด้าํเนินการตาม

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีได้อนุมัติไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ีกาํหนดไว ้และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรค

ท่ีเกิดข้ึนในรอบปีท่ีผา่นมา 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการจดัการมีขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษทัฯ ในเร่ือง

เก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทัฯ โดยร่วมกาํหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย 

แผนการดาํเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นชอบก่อนดาํเนินการ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีกาํหนด โดยในปัจจุบนัคณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. กําหนดและทบทวนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ

งบประมาณประจาํปีของบริษทั เพื่อขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ 

และกลยทุธ์ทางธุรกิจ ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัอนุมติั 

3. พิจารณากาํหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยาย

งาน การประชาสมัพนัธ์ ควบคุมกาํกบัดูแลและประเมินผลการดาํเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  

4. พิจารณาอนุมติัและดาํเนินการประมูลงาน หรือรับจา้งทาํของกบัหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ 

5. อนุมติัการแต่งตั้ง การว่าจา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง การกาํหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนัสและ

สวสัดิการสาํหรับพนกังานและผูบ้ริหารทุกระดบั ยกเวน้การแต่งตั้ง การว่าจา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง ผูจ้ดัการฝ่าย

ตรวจสอบและพนักงานในฝ่ายตรวจสอบ ให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลัน่กรองก่อน สําหรับการ

แต่งตั้ง การว่าจา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้งรองกรรมการผูจ้ดัการหรือเทียบเท่าข้ึนไปและท่ีปรึกษา ให้เสนอต่อ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรอง เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

และใหมี้อาํนาจในการอนุมติัการดาํเนินการทางการเงิน ดงัน้ี 

5.1  ในกรณีท่ีกําหนดไวใ้นแผนธุรกิจหรืองบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแ้ล้วซ่ึง

คณะกรรมการจดัการสามารถดาํเนินการไดต้ามวงเงินท่ีกาํหนด 

5.2  ในกรณีท่ีไม่เขา้กรณีตามขอ้ 5.1 ใหค้ณะกรรมการจดัการมีอาํนาจในการอนุมติัดาํเนินการทางการ

เงินในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท โดยอาํนาจอนุมติัทางการเงินดงักล่าวจะรวมถึงการอนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการ

ดาํเนินธุรกิจปกติและการลงทุนในสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) และมีอาํนาจในการติดต่อขอสินเช่ือเป็น

ภาระผกูพนัทางการเงินรวมทุกเคร่ืองมือทางการเงิน โครงการละไม่เกิน 20 ลา้นบาท รวมทั้งในกิจการร่วมคา้ และ

เม่ือไดข้อ้สรุปใหร้ายงานคณะกรรมการบริษทั 

6. มีอาํนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน

คณะกรรมการจดัการท่ีเห็นสมควรได ้ทั้งน้ีการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการจดัการ

ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการจดัการสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลงหรือ

แกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ การดาํเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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อน่ึง การอนุมติัรายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีทาํให้คณะกรรมการ

จดัการ หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการจดัการ สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มี

ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคบัของบริษัทฯ และตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) ทาํกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติั

รายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจ ท่ีมีการกาํหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 

ทั้งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการจดัการนั้น ตอ้งอยูภ่ายในหลกัเกณฑข์องกฎหมาย 

และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และในกรณีท่ีการดาํเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย

ของกรรมการจดัการท่านใด หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศของ กลต.) ให้คณะกรรมการจดัการ

นาํเสนอเร่ืองดงักล่าวผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยกรรมการและ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าว 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัจากการประชุมคร้ังท่ี  2/2548 เม่ือ

วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2548  

1.  หน้าทีข่องคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

1.1  เสนอหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการจดัการ  คณะกรรมการชุด

ต่างๆ และท่ีปรึกษา เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา สาํหรับกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ

หรือเทียบเท่าข้ึนไป และผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ใหค้ณะกรรมการจดัการพิจารณาผลตอบแทน เสนอ

ผา่นคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทนกลัน่กรอง แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบ 

1.2  เสนอหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั ทั้งค่าตอบแทนในอตัรา

คงท่ีและค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั รวมถึง

ประสบการณ์ ขอบเขตภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้คณะกรรมการ

บริษทัเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.3   เสนอหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสัของพนกังาน เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบ 

1.4   เสนองบประมาณการปรับเงินเดือนประจาํปีของพนกังานทั้งหมดของบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการ บริษทั

พิจารณาเห็นชอบ 

1.5  พิจารณากลัน่กรองระเบียบเก่ียวกับค่าตอบแทนทุกประเภทของพนักงาน ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั

มอบหมาย  

2.  หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ท่ีปรึกษา คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทั

แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารบริษทั สาํหรับงวดบญัชีประจาํปี ดงัน้ี 

2.1   คณะกรรมการบริษทั :  ให้จ่ายประธานกรรมการบริษทัเดือนละ 40,000 บาท และกรรมการบริษทั คนละ 

20,000 บาทต่อเดือน โดยไม่จ่ายเบ้ียประชุมอีก  

2.2   คณะกรรมการตรวจสอบ :  ให้จ่ายประธานคณะกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000 บาทและกรรมการ

ตรวจสอบคนละ 10,000 บาทต่อเดือน โดยไม่จ่ายเบ้ียประชุมอีก  

2.3   คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน :  ให้จ่ายเบ้ียประชุมประธานกรรมการท่ีเขา้ประชุมคร้ังละ 15,000 

บาท  และกรรมการท่ีเขา้ประชุม คร้ังละ 10,000 บาท  

2.4   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง :  ให้จ่ายเบ้ียประชุมประธานกรรมการท่ีเขา้ประชุมคร้ังละ 15,000 บาท

และกรรมการท่ีเป็นกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม คร้ังละ 10,000 บาท กรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ี

เขา้ประชุม คร้ังละ 5,000 บาท 

2.5   คณะกรรมการสรรหา :  ให้จ่ายเบ้ียประชุมประธานกรรมการท่ีเขา้ประชุมคร้ังละ 15,000 บาทและ

กรรมการท่ีเขา้ประชุม คร้ังละ 10,000 บาท  
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2.6  คณะกรรมการชุดต่างๆท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง : จะกาํหนดใหจ่้ายเบ้ียประชุมตามภารกิจและความ

รับผดิชอบ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทั เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดต่างๆ และคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

พิจารณาเสนอความเห็น 

 2.7   ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการจดัการ ให้จ่ายค่าตอบแทนตามอตัราเงินเดือน ท่ีดาํรงตาํแหน่งในฝ่ายบริหาร

จดัการในจาํนวนเงินเท่าเดิม 

 

หมายเหตุ : หน้าท่ีตามข้อ 1.2 – 1.4 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จะประชุมพิจารณาเม่ือทราบผล

ประกอบการของงวดบญัชีประจาํปีแลว้ 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 5/2548 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2548 

และคร้ังท่ี 10/2548 ในวนัท่ี 22 กนัยายน 2548 โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 

 1. ประเมิน วิเคราะห์และพฒันากรอบการบริหารความเส่ียง กระบวนการช้ีบ่งและประเมินความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคต 

 2.  กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั ท่ีครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีสาํคญั 

คือ ความเส่ียงในธุรกิจ การตลาด การแข่งขนั การผลิต การจดัซ้ือ ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

และความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 3.  กาํหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั ใหส้ามารถประเมินติดตามผล

และกาํกบัดูแลปริมาณความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 4.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียงโดยรวม ถึงความมีประสิทธิผลของ

ระบบ และการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนดเป็นประจาํทุกปี 

 5.  รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้

สอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัเกณฑ์การบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนด และแจง้ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนคร้ัง องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการไม่

นอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และมติท่ีประชุมใชเ้สียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ประชุม ทั้งน้ีให้

รายงานคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกๆ 6 เดือน 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง  

2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกบัการสรรหา เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั 

3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง แล้วนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัมีขนาดและองค์ประกอบความรู้ความชาํนาญท่ีเหมาะสมกับองค์กร 

รวมถึงมีการปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5. เสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตาม

ระเบียบขอ้บงัคบั และในกรณีท่ีเสนอช่ือกรรมการรายเดิม ตอ้งคาํนึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการท่ีผา่นมา 

6. กาํหนดแนวทางและประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดบัสูง 

 7. จดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เพื่อคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มารับผิดชอบใน

ตาํแหน่งงานบริหารท่ีสาํคญัอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณา 

 8. ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 

ของ 

บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากดั (มหาชน) 

 

ประกาศใช้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2548 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเม่ือ 23 มีนาคม 2548 

 

1. วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการหลกัคณะหน่ึงท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึน โดยการพิจารณาแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษทัและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อเป็นคณะกรรมการอิสระท่ีจะสนบัสนุนคณะกรรม 

การบริษทัใหส้ามารถปฏิบติังานโดยมีระบบการกาํกบัดูแลท่ีดี ไดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด กฎระเบียบท่ีพึงปฏิบติั และมีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะก่อใหเ้กิด

ประสิทธิผลในความเช่ือมัน่ และความน่าเช่ือถือต่อรายงานทางการเงินของบริษทัและต่อบริษทัในฐานะองคก์รท่ีดี 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1  ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน 

2.2  เป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.3  กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้หรือประสบการณ์ทางการบญัชีหรือการเงิน 

2.4  กรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพยีงพอในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.5  การแต่งตั้ง 

          2.5.1  กรรมการตรวจสอบ 

  (1)   พิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

    (2)  เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่

สามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ มีผลใหจ้าํนวนสมาชิกนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีกาํหนดคือ 3 คน การแต่งตั้ง

 กรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

2.5.2  การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั เป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบให้

ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.5.3  เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 

(1) ใหผู้จ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัการนดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการ

ประชุม นาํส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุม  

(2)  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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2.6  การพน้จากตาํแหน่ง 

2.6.1  การพน้จากตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ หมายรวมถึงการพน้สภาพการเป็นกรรมการบริษทั หรือ

การครบวาระ การดาํรงตาํแหน่ง การลาออก หรือการถูกถอดถอนจากกรรมการ 

2.6.2 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ควรแจง้ต่อ

 บริษทัล่วงหนา้ 1 เดือน พร้อมเหตุผลและใหบ้ริษทัแจง้การลาออกพร้อมส่งสาํเนาหนงัสือลาออกให้

 ตลาดหลกัทรัพยท์ราบดว้ย 

    2.6.3 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ใหบ้ริษทัแจง้การถูกถอด

 ถอนพร้อมสาเหตุใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบ ทั้งน้ีกรรมการตรวจสอบท่ีถูกถอดถอนกอ็าจช้ีแจงถึง

 สาเหตุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบได ้

2.7 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระ 3 ปี ทั้งน้ี

ยกเวน้กรรมการตรวจสอบท่ีจะตอ้งออกตามวาระและไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่     

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

     4.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นชอบดว้ย  หนา้ท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ 

             4.1.1 สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ 

4.1.2 สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ และการตรวจสอบภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพและมประสิทธิผล โดยรวมประเดน็ดงัน้ี 

   (1)  ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหมี้ความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง 

 (2) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากการปฏิบติัหนา้ท่ีและการรายงาน

ต่างๆ รวม ถึงสายงานบงัคบับญัชา 

             4.1.3 สอบทานใหบ้ริษทัมีการบริหารความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.1.4  สอบทานใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หรือปฏิบติัตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

4.1.5  พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตลอดจนพิจารณา

ความเหมาะสมและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในการใหบ้ริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี

ท่ีอาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบญัชี เป็นตน้ 

4.1.6  ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมดว้ย เพื่อขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีใน

เร่ืองต่างๆ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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4.1.7  รายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบถึงขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน 

รวมทั้งติดตามการดาํเนินการของฝ่ายจดัการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าว ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ

จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

             4.1.8  พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใหเ้ปิดเผยขอ้มูลรายการดงักล่าวใหถู้กตอ้งครบถว้น 

4.1.9  จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ดงัน้ี 

   (1) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 

 (2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ดงัน้ี 

  - ความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

  - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

  - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

  - ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

  - รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  - ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร 

 (3) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรรมการบริษทั 

 4.1.10  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

   4.2  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทัตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในขณะท่ีความรับผดิชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษทั    ต่อ

บุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะ กรรมการบริษทัทั้งคณะ 

5. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

     5.1   การเรียกประชุม 

5.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหมี้การประชุมโดยเฉล่ียอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง เพื่อพิจารณาดาํเนิน 

งาน ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษไดห้ากมีการร้องขอ

จากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี หรือประธานกรรมการบริษทั ให้พิจารณา

ประเดน็ปัญหาท่ีจาํเป็นตอ้งหารือร่วมกนั 
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5.2  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

5.2.1 กรรมการตรวจสอบกาํหนดองคป์ระชุมโดยจะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 

ใน 3 ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 

             5.2.2  กรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี หรือ

นกักฎหมายของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยกไ็ด ้เพื่อหารือในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานตรวจ 

สอบ 

       5.3  รายงานการประชุม 

 ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประชุม แลว้นาํส่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พิจารณารายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1  การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

6.2  การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร แลว้วา่ตอ้ง

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบกาํหนดเวลาท่ีกาํหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพกิเฉย

ต่อการดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าว โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใด รายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบ

ดงักล่าวต่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

      6.3  การรายงานต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

รายงานกิจกรรมท่ีทาํระหวา่งปี ตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการมีขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นผูน้ําของคณะกรรมการในการกาํกับ ติดตามและดูแลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 

2. กาํกบัดูแลให้คณะกรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม 

และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

3. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

ระหวา่งคณะ กรรมการและฝ่ายจดัการ 

4. กาํหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ความจาํเป็นเร่งด่วน และ

ใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และทนัเวลา 

5. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะนําเสนอขอ้มูล 

สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถาม แสดงความคิดเห็นอยา่งมีอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปรายและ

สรุปมติท่ีประชุม 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ (MD) 

กรรมการผูจ้ดัการมีขอบเขต อาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

ดงัต่อไปน้ี 

1. รับนโยบาย และการบริหารงานทั้งหมดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

2. วางกลยทุธ์ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนการดาํเนินงานและนโยบายท่ีกาํหนด 

3. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีสําคญั ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปีท่ีคณะกรรมการ

บริษทัไดอ้นุมติัไวแ้ลว้และอยูใ่นอาํนาจอนุมติัตามวงเงินท่ีกาํหนด 

4. พิจารณาอนุมติัในแผนปฏิบติังาน และนโยบายของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมทั้งติดตามและดาํเนินงานให้

เป็นไปตามแผนงานและนโยบายท่ีกาํหนด 

5. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ

บริษทัฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร 

6. อนุมติัการแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย และการเลิกจา้งพนกังานระดบัตํ่ากวา่รองกรรมการผูจ้ดัการ 

7. มอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร เพื่อทาํหนา้ท่ีจดัการและดาํเนินการแทน

กรรมการผูจ้ดัการในเร่ืองท่ีจาํเป็นและสมควร ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีตนเองมีอยู ่

8. พิจารณาเสนอการใชจ่้ายวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

9. ดูแลการทาํงานของพนกังานให้ประกอบธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ ปฏิบติัตามกฎหมาย ศีลธรรมและ

วฒันธรรมอนัดีทั้งต่อผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

10. ปฏิบติังานและดาํเนินการใดๆ อนัเป็นการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ และในกรณีเร่ืองหรือ

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญั กรรมการผูจ้ดัการจะนาํเสนอเร่ืองหรือรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษทัหรือคณะกรรมการจดัการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

11. ส่งเสริมพฒันาองค์กรและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเต็มศกัยภาพ สร้างวฒันธรรมองคก์ร 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

12. ให้การสนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษาและพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการเพิ่มผลผลิตและ

พฒันาธุรกิจต่อเน่ือง โดยอาศยัทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

13. ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

อาํนาจการอนุมติัต่างๆ ท่ีกล่าวมา ไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีทาํใหก้รรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 

รวมทั้งรายการท่ีกาํหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการไดม้า หรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 



  - 30 - 

อาํนาจอนุมัตค่ิาใช้จ่ายตามวงเงินทีก่าํหนดและหลกัเกณฑ์ในการใช้อาํนาจอนุมัต ิ
  

 เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัการขออนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆเป็นไปอยา่งมีระบบ และมีการควบคุมภายในท่ีดี 

จึงขอกาํหนดวงเงินอนุมติัและหลกัเกณฑใ์นการอนุมติัคา่ใชจ่้ายต่างๆดงัน้ี 

1. การจ่ายค่าใชจ่้ายทุกประเภทใหมี้การจดัทาํใบขออนุมติัซ้ือ, ใบขออนุมติัจดัจา้ง ใบขออนุมติัจ่าย

ค่าใชจ่้าย และเอกสารประกอบการขอซ้ือสินทรัพยถ์าวรใหถู้กตอ้งตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนด 

2. กาํหนดใหร้องกรรมการผูจ้ดัการแต่ละสายงาน เป็นผูท้าํหนา้ท่ีตรวจสอบและลงนามใบขออนุมติัและ

เอกสารประกอบต่างๆ ใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาวา่ อยูใ่นงบประมาณ ถูกตอ้งตามกฎหมาย และ

เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้  

3. กาํหนดใหร้องกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี (CFO) เป็นผูมี้อาํนาจในการตรวจสอบ

เอกสารก่อนอนุมติัการจ่ายเงิน เพื่อความสมบูรณ์ของเอกสารในการบนัทึกบญัชี 

4. ผูท่ี้ใชอ้าํนาจอนุมติัจะตอ้งอนุมติัค่าใชจ่้ายหรือเงินทดรองจ่ายเฉพาะในกิจการของบริษทั ตามวงเงิน

ค่าใชจ่้ายท่ีกาํหนด  และตามสายงานท่ีรับผดิชอบเท่านั้น 

5. ผูใ้ชอ้าํนาจอนุมติัตอ้งไม่อนุมติัค่าใชจ่้ายของตนเอง หรือส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชน์แก่ตนเองโดยตรง 

โดยจะตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสูงกวา่ข้ึนไปเป็นผูอ้นุมติั แมว้า่จะไม่เกินวงเงินอาํนาจอนุมติัท่ีตนเองมีอยู ่ 

6. กรณีท่ีค่าใชจ่้ายเกินวงเงินอาํนาจอนุมติั หา้มนาํค่าใชจ่้ายนั้นมาแบ่งอนุมติั เพื่อไม่ใหเ้กินวงเงินอาํนาจ

อนุมติัของตนเองท่ีมีอยู ่

7. การลงนามอนุมติัในวงเงินท่ีกาํหนด ใหล้งนามในใบอนุมติัขอซ้ือ ใบขออนุมติัจดัจา้ง หรือใบขออนุมติั

จ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ และตอ้งผา่นการตรวจสอบของรองกรรมการผูจ้ดัการแต่ละสายงาน และมีความเห็นวา่เหมาะสม

แลว้นั้น ก่อนดาํเนินการซ้ือ จดัจา้งหรือจ่ายค่าใชจ่้าย ส่วนเอกสารท่ีผา่นการตรวจสอบของ CFO และใบสาํคญัจ่าย

เป็นเอกสารของฝ่ายบญัชี เพื่อใชบ้นัทึกบญัชีและการจ่ายเงิน 

8. กรณีท่ี CFO มีความเห็นวา่ไม่เหมาะสม ใหน้าํใบขออนุมติัใหก้รรมการผูจ้ดัการพิจารณา 

9. ขั้นตอนและวธีิการปฏิบติัในการเบิกจ่าย ใหถื้อปฏิบติัตามประกาศหรือระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ี

ไดป้ระกาศใหท้ราบในแต่ละเร่ือง 

10. วงเงินอนุมติัท่ีกาํหนดใหเ้ป็นไปตามเอกสารแนบน้ีจาํนวน 2 ฉบบั 

10.1   วงเงินอนุมติัค่าใชจ่้ายท่ีจดัทาํใบขอซ้ือ (Purchase Requisition – PR) ในระบบคอมพิวเตอร์ 

10.2   วงเงินอนุมติัค่าใชจ่้ายท่ีไม่ตอ้งจดัทาํใบขอซ้ือ (Purchase Requisition – PR)  

 

 

 

 

 



  - 31 - 

วงเงินอนุมัติค่าใช้จ่ายทีต้่องจัดทาํใบส่ังซ้ือ 

 

 

 

 

 

ประเภท 

ตําแหน่งผู้อนุมัต ิ

ผฝ. DMDG DMDD DMDS DMDF DMDM DMDE CFO MD BOM 

1. ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายต่างๆ  500,000    500,000      500,000  10,000,000 20,000,000 

ภาษี/ประกนัสงัคม/ 

สาธารณูปโภค/ต่อทะเบียนรถ 

 
     

 
   

2. ค่าใช้จ่ายสวสัดิการต่างๆ    30,000         1,000,000 2,000,000 

ช่วยงานศพ,รักษาพยาบาล, 

เคร่ืองกีฬา  ฯลฯ 

 
      

 
   

3. ค่าใช้จ่ายตามระเบียบต่างๆ   30,000        200,000 1,000,000 2,000,000 

ค่าเบ้ียเล้ียง/ค่าท่ีพกั/ค่าเดินทาง 

ค่ารับรอง/ค่าเดินทาง 

ค่านํ้ ามนั/ค่าทางด่วน  

 30,000 

 

30,000 

 

20,000 

 

20,000   

 

   

4. ค่าใช้จ่ายทีมี่สัญญากาํหนดไว้  10,000       1,000,000 2,000,000 

ค่าสมาชิกต่างๆ 

ค่าประกนัภยั 

 10,000 

100,000    
    

 
   

5. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด          1,000,000 2,000,000 

เงินบริจาค/การกศุล 

ค่าฝึกอบรม  

ค่าโฆษณา/ส่งเสริมการขาย 

 5,000  

10,000     

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

2,000,000 

 

 

4,000,000 

6. เงินทดรอง  30,000 20,000 20,000  30,000  30,000  20,000 30,000 1,000,000 2,000,000 

7. เงินสดย่อย 1,000  1,000  1,000   1,000   50,000   50,000   1,000   1,000  150,000   150,000 

8. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   5,000  5,000   5,000 30,000 30,000  5,000   5,000 1,000,000 2,000,000 

- กรณีท่ีการสัง่ซ้ือเกินกาํหนดวงเงินขา้งตน้ให ้MD/BOM สามารถอนุมติัไดเ้กินถึงร้อยละ 20 ของวงเงินดงักล่าว เพื่อใหเ้กิด

ความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกิจ 

- ในกรณีท่ีเกินอาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการจดัการ (BOM) ใหเ้สนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั(BOD) 
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วงเงินอนุมัติค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ต้องจัดทาํใบส่ังซ้ือ 

 

 

ประเภท 

ตําแหน่งผู้อนุมัต ิ

ผฝ. DMDG DMD

D 

DMDS DMDF DMD

M 

DMDE CFO MD BOM 

1. ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายต่างๆ  500,000    500,000      500,000  10,000,000 20,000,000 

ภาษี/ประกนัสงัคม/ 

สาธารณูปโภค/ต่อทะเบียนรถ 

 
     

 
   

2. ค่าใช้จ่ายสวสัดิการต่างๆ    30,000         1,000,000 2,000,000 

ช่วยงานศพ,รักษาพยาบาล, 

เคร่ืองกีฬา  ฯลฯ 

 
      

 
   

3. ค่าใช้จ่ายตามระเบียบต่างๆ   30,000        200,000 1,000,000 2,000,000 

ค่าเบ้ียเล้ียง/ค่าท่ีพกั/ค่าเดินทาง 

ค่ารับรอง/ค่าเดินทาง 

ค่านํ้ ามนั/ค่าทางด่วน  

 30,000 

 

30,000 

 

20,000 

 

20,000   

 

   

4. ค่าใช้จ่ายทีมี่สัญญากาํหนดไว้  10,000       1,000,000 2,000,000 

ค่าสมาชิกต่างๆ 

ค่าประกนัภยั 

 10,000 

100,000    
    

 
   

5. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด          1,000,000 2,000,000 

เงินบริจาค/การกศุล 

ค่าฝึกอบรม  

ค่าโฆษณา/ส่งเสริมการขาย 

 5,000  

10,000     

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

2,000,000 

 

 

4,000,000 

6. เงินทดรอง  30,000 20,000 20,000  30,000  30,000  20,000 30,000 1,000,000 2,000,000 

7. เงินสดย่อย 1,000  1,000  1,000   1,000   50,000   50,000   1,000   1,000  150,000   150,000 

8. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   5,000  5,000   5,000 30,000 30,000  5,000   5,000 1,000,000 2,000,000 

- กรณีท่ีการสัง่ซ้ือเกินกาํหนดวงเงินขา้งตน้ให ้MD/BOM สามารถอนุมติัไดเ้กินถึงร้อยละ 20 ของวงเงินดงักล่าว เพื่อใหเ้กิด

ความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกิจ 

- ในกรณีท่ีเกินอาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการจดัการ (BOM) ใหเ้สนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั(BOD) 
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ช่ือตําแหน่ง อกัษรย่อ ภาษาองักฤษ(Definitions) 

คณะกรรมการบริษทั BOD Board of Directors 

คณะกรรมการจดัการ BOM Board of Management 

กรรมการผูจ้ดัการ MD Managing Director 

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงิน CFO Chief Financial officer 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารทัว่ไป DMDG Deputy Managing Director of General Administration 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานขาย DMDD Deputy Managing Director of Sales  

รองกรรมการผูจ้ดัการสายโรงงาน DMDF Deputy Managing Director of Factory 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด DMDM Deputy Managing Director of Marketing 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพลงังาน DMDE Deputy Managing Director of Energy 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริการ DMDS Deputy Managing Director of Services 
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วงเงินอนุมัติให้ย่ืนประมูลงานและรับเหมางานโครงการแต่ละงาน  

 

 เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีระบบ มีความคล่องตวัในการทาํงาน และมีการควบคุมภายในท่ีดี จึงขอ

กาํหนดวงเงินอนุมติัและหลกัเกณฑใ์นการยืน่ประมูลงานและรับเหมางานโครงการแต่ละงาน ดงัน้ี 

 

ตําแหน่งผู้อนุมัต ิ
วงเงินอนุมัติ   (ล้านบาท) 

การไฟฟ้า(ฝ่ายผลิต, นครหลวง, ภูมิภาค) หน่วยงานอ่ืน 

1 กรรมการผูจ้ดัการ ไม่เกิน  600    ไม่เกิน 300   

2 คณะกรรมการจดัการ  ไม่เกิน 1,000   ไม่เกิน 500  

4 คณะกรรมการบริษทั  1,001  ข้ึนไป   501  ข้ึนไป  

 

  หมายเหตุ 

    ภายหลงัการยืน่ประมูลงานหรือรับเหมางานโครงการแลว้ ใหผู้ล้งนามอนุมติัรายงานในการประชุมคร้ังถดัไป 

ดงัน้ี :- 

            - กรรมการผูจ้ดัการ, รายงานต่อ คณะกรรมการจดัการ 

            - คณะกรรมการจดัการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
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