
นโยบายการกำากบัดูแลกจิการทีด่ี
และ

คู่มือจรรยาบรรณของบริษทั

บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จำ�กดั (มห�ชน)

ฉบบัแก้ไขต�มมติคณะกรรมก�รบริษทัคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 27 กมุภ�พนัธ์ 2561



สารบัญ

หนา้

1.    นโยบายการกำากบัดูแลกิจการ 3 
2.    จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ                                                         9 
3.    จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร                                                                    11
4.    จรรยาบรรณของกรรมการ 14 
5.    จรรยาบรรณของพนกังาน                                                15 
6.    ขอบเขต อำานาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 21 
7.    ขอบเขต อำานาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการจดัการ 23
8.    ขอบเขต อำานาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน                24 
9.    ขอบเขต อำานาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 26
10.  ขอบเขต อำานาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 26
11.  กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 27 
12.  ขอบเขต อำานาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 30
13.  ขอบเขต อำานาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ (MD) 31
14.   อ ำานาจอนุมติัคา่ใชจ่้ายตามวงเงินท่ีกำาหนดและหลกัเกณฑใ์นการใชอ้ ำานาจอนุมติั                     32

                        

..............................

2



นโยบายการกำากบัดูแลกจิการ

บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จำากดั(มหาชน) ไดใ้หค้วามสำาคญัต่อแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดย
คณะกรรมการบริษทัไดมี้นโยบายปฏิบติัตามหลกัการและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสำาหรับกรรมการบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสำาหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีการกำาหนดบทบญัญติัต่างๆ จะยดึใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติัไดจ้ริง 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดน้ำาหลกัการกำากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code) มาปฎิบติัเพ่ือเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแข่งขนั การบริหารงาน การดำาเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่บริษทัฯ ใหเ้ป็น
ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อนัจะเป็นการใหค้วามคุม้ครอง และเพิ่มความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยพิจารณากำาหนดหลกัการกำากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 บริษทัฯ ไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถ้ือหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ไดแ้ก่ สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมสามญัประจ ำาปี

และสิทธิในการรับเงินปันผลต่อหุน้ตามจำานวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู่
1.2 บริษทัฯ เสนอคา่ตอบแทนกรรมการ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดพ้ิจารณาอนุมตัิในท่ีประชุมสามญัผ ู้ถือหุน้ประจำาปี

ทุกๆปี โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะท ำาการพิจารณาถึงหลกัการ และความสมเหตุสมผล
สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ

1.3 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีแน่นอนในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละชุดของบริษทัฯ และไดเ้ปิดเผยต่อผู ้
ถือหุน้ในรายงานประจ ำาปีทุกๆ ปี เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้ใจถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาของคณะกรรม
การพิจารณาผล ตอบแทน

1.4 สำาหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทั บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดพ้ิจารณา
กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล รวมไปถึงมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

1.5 บริษทัฯ ไดมี้การเปิดช่องทางใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอวาระการประชุม และเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อใหท่ี้ประชุม
สามญัประจำาปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นประจ ำาทุกปี โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจะเปิดเผย
ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

1.6 การเปิดเผยขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุม บริษทัฯ ไดก้ ำาหนดเกณฑข์ั้นตำ่าของขอ้มูลท่ีจะเปิดเผยไว ้ดงัน้ี
1.6.1 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ ำาปี บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลของกรรมการที่จะเขา้รับการ

พิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ ำาปี โดยจะตอ้งมีรายละเอียดของชื่อ-สกลุ,
ประวตัิการศึกษา, ประวตัิการท ำางาน, จ ำานวนบริษทัที่ด ำารงต ำาแหน่งกรรมการและหากเป็นการ
เสนอช่ือกรรมการเดิมเขา้ด ำารงตำาแหน่ง จะเปิดเผยถึงขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมาไวใ้น
หนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปีดว้ย

1.6.2 ในวาระการขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บริษทัฯ จะเปิดเผย ช่ือผูส้อบ
บญัชี บริษทัท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัอยู ่ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าบริการของผูส้อบบญัชี
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1.6.3 ในวาระการขออนุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะเปิดเผยถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย และหากมีการขออนุมติังดจ่ายเงินปันผล จะมีเหตุผลประกอบเพ่ือช้ีแจง
ต่อผูถื้อหุน้

1.6.4  ในแต่ละวาระจะมีวตัถุประสงค ์และเหตุผล ช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้ใจ
1.6.5  ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการ ระบุไวช้ดัเจน

1.7 รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ ำาปี บริษทัฯ ไดก้ ำาหนดเกณฑข์ั้นตำ่าของขอ้มูลท่ีจะเปิดเผยไว ้ดงัน้ี
1.7.1 มีการบนัทึกวธีิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนอยา่งชดัเจน
1.7.2 มีการบนัทึกประเดน็ค ำาถาม และคำาตอบท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการประชุมอยา่งครบถว้น
1.7.3 มีการบนัทึกมติในท่ีประชุม และบนัทึกจ ำานวนคะแนนเสียงท่ีไดรั้บในแต่ละวาระ

1.8 มีการบนัทึกรายนามกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ ำาปี ไวใ้นรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจำาปี

1.9 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ ำาปี บริษทัฯ มีนโยบายที่จะใหป้ระธานกรรมการบริษทั, ประธาน
อนุกรรมการคณะต่างๆกรรมการ และผูบ้ริหารทุกๆ ท่าน เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปีอยา่งพร้อม
เพรียง เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามประเดน็ขอ้สงสยัต่างๆ

1.10 วาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ ำาปี จะไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นใดที่ไม่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือนดั
ประชุม

1.11 หนงัสือนดัประชุมและเอกสารที่ใชป้ระกอบในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ ำาปี จะมีการจดัท ำาเป็น
ภาษาองักฤษเพ่ืออำานวยความสะดวกต่อผูถื้อหุน้ต่างชาติ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั
2.1 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ ำาปี ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
2.2 บริษทัฯ ไดม้ีช่องทางใหผู้ถ้ือหุน้มีสิทธิในการเสนอวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขา้พิจารณา

เลือกตั้งกรรมการบริษทั โดยผา่นช่องทางท่ีบริษทัไดก้ ำาหนดไว้
2.3 บริษทัฯ มีนโยบายมิใหผู้บ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ ใชข้อ้มูลภายใน ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยมี

การกำาหนดบทลงโทษ หากผูบ้ริหารหรือพนกังานใชข้อ้มูลภายใน ในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ
2.4 ในกรณีที่บริษทัฯ มีการท ำารายการที่เกี่ยวโยงกนั บริษทัฯ จะท ำาตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

เปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดและเหตุผลใหน้กัลงทุนทราบโดยทัว่กนั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะกระทำารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และรายการท่ีเกิดข้ึนจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ

2.6 บริษทัฯ ไดมี้การอ ำานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี โดย
การส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมทุกคร้ังท่ีมีการเรียกประชุม

2.7 บริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ถึงหลกัฐาน และเอกสารต่างๆ ท่ีใชใ้นการมอบฉนัทะ ไวใ้นหนงัสือนดัประชุม
โดยละเอียด
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2.8 บริษทัฯ ไดใ้ชเ้กณฑข์ ั้นต ำ่าของเอกสารที่ใชใ้นการมอบฉนัทะ ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกของผูถ้ือหุน้ และลด
ความยุง่ยากในการมอบฉนัทะเพ่ือเขา้ร่วมประชุม

2.9 บริษทัฯ ไดก้ ำาหนดเกณฑใ์นการส่งหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ ำาปีใหแ้ก่นายทะเบียนของบริษทั
เป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี

2.10 บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยกำาหนดการประชุม รวมทั้งหนงัสือนดัประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นการ
ล่วงหนา้ ซ่ึงนกัลงทุนและผูถื้อหุน้สามารถเขา้ไปดาวน์โหลดหนงัสือนดัประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมเป็นการล่วงหนา้ได ้โดยสามารถดาวนโ์หลดเอกสารได ้21 วนัก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้
ประจำาปี

2.11  บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั เอกรัฐโซล่าร์ จำากดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 และบริษทั
เอกรัฐเอน็เนอยี ่จ ำากดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 50.99 จึงเป็นความจำาเป็นและสมควรใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทั
ยอ่ย

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัความปลอดภยั สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ และวิธีการปฏิบติังาน ไวใ้น

คู่มือพนกังาน
3.2 บริษทั ไดมี้การตั้งกองทุนสำารองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังานทุกคน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการดูแลพนกังานในระยะยาว

และเป็นขวญักำาลงัใจในการปฏิบติังาน
3.3 บริษทัฯ ไดมี้การส่งเสริมทางดา้นการพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรม เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้ และน ำาไป

พฒันาองคก์รต่อไป
3.4 บริษทั ไดมี้การก ำาหนดนโยบายเกี่ยวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม และเท่าเทียมกนัของลูกคา้ รวมไปถึงความ

รับผดิชอบต่อลูกคา้ ซ่ึงจะทำาใหลู้กคา้มีความมัน่ใจในการประกอบธุรกิจกบับริษทัฯ และความสมัพนัธ์อนัดี
ในระยะยาว

3.5 บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความสำาคญัของชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวทางการปฏิบตัิตามมาตรฐาน ISO
9001:2000, ISO 14001 และมาตรฐานการปฏิบตัิงานอื่นๆ ทั้งดา้นการพฒันาและลดผลกระทบดา้นลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบต่อชุมชน และสงัคม 

3.6 บริษทัฯ ไดม้ีการก ำาหนดนโยบายเกี่ยวกบัการปฏิบตัิที่เป็นธรรมต่อคู่คา้ของบริษทัฯ และไดม้ีการก ำาหนด
มาตรฐานการดำาเนินธุรกิจกบัคู่คา้ของบริษทัฯ เช่น ในการสัง่ซ้ือสินคา้ บริษทัฯ  จะใหมี้การเสนอราคา และ
มีการเปรียบเทียบราคา และคุณภาพอยา่งเป็นธรรม

3.7 บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อยา่งยตุิธรรม และเท่าเทียมกนั โดยมีการรายงานขอ้มูลต่างๆ
รวมไปถึงการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ

3.8 บริษทัฯ มีการปฏิบตัิต่อเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม และบริษทัฯ ไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการคา้ที่มีต ่อเจา้หน้ี
อยา่งสมำ่าเสมอ รวมไปถึงมีการก ำาหนดวิธีปฏิบติัในการจ่ายเงินอยา่งเป็นรูปธรรม โดยก ำาหนดวิธีการชำาระ
เงินไวใ้นระเบียบการปฏิบติังานของบริษทัฯ
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3.9 บริษทัฯ ไดก้ำาหนดนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ ้
มีส่วนไดเ้สียมีช่องทางในการร้องเรียนและรายงานเร่ืองต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อบริษทั รวมทั้ง
เร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการบริษทัผา่นทางเลขานุการบริษทั เพื่อน ำาขอ้เสนอขอ้ร้องเรียนต่างๆ
บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาต่อไป 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 บริษทัฯ ไดม้ีการเปิดเผยโครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ และโครงสร้างผูถ้ือหุน้ไวใ้นรายงานประจ ำาปี

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้ใจถึงโครงสร้างของบริษทัฯ และมีการเปิดเผยการถือหุน้ของกรรมการ และผูบ้ริหาร
ไวอ้ยา่งชดัเจน

4.2 รายงานประจำาปีของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป สารจากประธานกรรมการ สาร
จากกรรมการผูจ้ดัการ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้มูลทัว่ไป ลกัษณะการประกอบธุรกิจ การตลาด
และภาวะการแข่งขนั รายการระหวา่งกนั ปัจจยัความเส่ียง โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ คณะ
กรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร ค ำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด ำาเนินงานและฐานะทางการเงิน รายงาน
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผูส้อบบญัชี และงบการเงิน
รวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย

4.3 บริษทัฯ มีการเปิดเผยถึงการท ำารายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดร้ับการพิจารณาและ
อนุมติัจากคณะกรรมการแลว้ ไวอ้ยา่งละเอียดครบถว้น โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ ำาปี และแบบ 56-1

4.4 บริษทัฯ ไดก้ ำาหนดนโยบายในการซ้ือ-ขาย โอนหุน้ของกรรมการบริษทั โดยกรรมการท่ีมีการทำารายการ
ซ้ือ-ขาย โอนหุน้ของบริษทั จะตอ้งรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบ เพื่อรายงานต่อสำานกังานคณะ
กรรการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(กลต.) ต่อไป

4.5 บริษทัฯ ไดก้ ำาหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองผูส้อบบญัชีของบริษทัในทุกๆ ปี
เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มีความโปร่งใส เป็นอิสระ และผูส้อบบญัชีท่ีพิจารณาจะตอ้งได้
รับความเห็นชอบจากสำานกังาน กลต.

4.6 บริษทัฯ ไดมี้การส่ือสารขอ้มูลผา่นทางช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ ำาปี มีการพบปะนกัวิเคราะห์ มีการ
แถลงข่าวต่อส่ือมวลชน

4.7 บริษทัฯ มีนโยบายในการส่งขอ้มูลงบการเงิน ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชยก์ ำาหนดไว้

4.8 การส่งงบการเงินของบริษทัฯ จะตอ้งกระท ำาไม่ใหล้่าชา้กวา่วนัสุดทา้ยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
สำานกังาน กลต. และกระทรวงพาณิชยก์ ำาหนดไว้

4.9 บริษทัฯ ไดก้ ำาหนดใหม้ีช่องทางในการเสนอข่าวสารต่างๆ ของบริษทัผา่นทางเวบ็ไซตเ์พื่อใหน้กัลงทุนที่
สนใจสามารถสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ เพ่ือใชป้ระกอบในการตดัสินใจได้

4.10  บริษทัฯ ไดมี้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือใหข้อ้มูล และติดต่อกบัผูถื้อหุน้ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
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4.11  งบการเงินท่ีจดัท ำาและเผยแพร่ใหก้บันกัลงทุนไดท้ราบจะตอ้งเป็นงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ
หรือสอบทาน และลงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข เพื่อใหน้กัลงทุนไดม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีความโปร่งใส
และสามารถนำาขอ้มูลไปใชป้ระกอบในการตดัสินใจได้

5. ความรับผดิชอบของกรรมการ
5.1 คณะกรรมการบริษทัมีการก ำาหนดนโยบายการกำากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยดึหลกัความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
5.2 คณะกรรมการบริษทัไดก้ ำาหนดใหม้ีการจดัท ำานโยบายดา้นจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำาหรับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยใหถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด
5.3 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะทำางานดา้นการบริหารคุณภาพและไดมี้การก ำาหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ

และกลยทุธ์ขององคก์รขึ้น เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายที่วางไวอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยพิจารณาทบทวนเป็น
ประจำาทุกปี

5.4 คณะกรรมการบริษทักำาหนดใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีตรวจสอบการด ำาเนินงานของหน่วย
งานต่างๆ ของกิจการ โดยจะตอ้งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั

5.5 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีหนา้ท่ีในการจดัท ำารายงานการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
จำานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน การควบคุมดา้นการดำาเนินงาน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การสอบทานรายงานทางการ
เงิน การดูแลดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และนโยบาย และใหค้วามเห็นต่อการดำาเนินการดา้นต่างๆ โดย
รวม

5.6 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนเพ่ือกำาหนดนโยบายการบริหารความ
เส่ียงพร้อมทั้งเสนอแนวทางการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัฯ

5.7 บริษทัฯ ไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน ในหนา้ที่
และอ ำานาจการตดัสินใจ เพื่อใหก้ารด ำาเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทั้งสองต ำาแหน่งตอ้งผา่นการคดัเลือกจาก
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสม

5.8 บริษทัฯ ไดแ้ต่งต ั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีความเป็นอิสระและไดก้ ำาหนดความรับผดิชอบ และ
บทบาทหนา้ท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นกรรมการอิสระ

5.9 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและไดก้ ำาหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน
5.10 คณะกรรมการบริษทัไดก้ ำาหนดใหม้ีการจดัท ำารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงินในทุกๆปี ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัลงทุนสามารถมัน่ใจไดว้า่รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำา
ข้ึนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส

5.11 คณะกรรมการบริษทัไดก้ำาหนดแผนการสืบทอดตำาแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง และจะมีการทบทวนแผน
ดงักล่าวเป็นประจำาทุกปี

5.12 คณะกรรมการบริษทัก ำาหนดใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถดำารงตำาแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่นไดไ้ม่
เกิน 5 แห่ง 
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5.13 บริษทัฯ จดัใหม้ีการปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน โดยมีการ
แนะนำาลกัษณะการประกอบธุรกิจ แนวทางการด ำาเนินธุรกิจของบริษทัฯ โครงสร้างของบริษทัฯ และ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีสำาคญัต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ เช่น ขอ้บงัคบับริษทั นโยบายการกำากบัดูแล
กิจการท่ีดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษทั คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน เป็นตน้

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิของบริษัท

บริษทัไดจ้ดัท ำาจริยธรรมองคก์รฉบบัน้ีขึ้นเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานทุกคนของบริษทัยดึถือ
และปฏิบติัตาม เน่ืองจากบริษทัมีความเช่ือท่ีวา่ แนวทางเกี่ยวกบัจริยธรรมเป็นเคร่ืองมือสำาคญัในการนำาไปสู่ผลการ
ปฏิบติังานท่ีดีข้ึน

1. ซ่ือสัตย์และเช่ือถือได้
เน่ืองจากความซ่ือสตัยถื์อเป็นส่วนประกอบท่ีสำาคญัของความเช่ือถือและความไวว้างใจ หากบริษทัไม่ไดรั้บ

ความเช่ือถือหรือความไวว้างใจแลว้ บริษทักย็อ่มจะประสบปัญหาในการด ำาเนินธุรกิจ บริษทัจึงตอ้งการบรรลุเป้า
หมายความสำาเร็จ อนัไดแ้ก่ การไดร้ับความไวว้างใจและความพึงพอใจอยา่งสูงสุดจากลูกคา้ของบริษทั ดงันั้น
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัจึงตอ้งยดึถือความซ่ือสตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty) ความยติุธรรม และ
ความถูกตอ้งเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความไวเ้น้ือเช่ือใจของลูกคา้ของบริษทั 

2. ให้ความเคารพนับถือผู้อ่ืนอย่างสมำ่าเสมอ
พนกังานของบริษทัจะตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตนต่อผูอ้ื่น ดงัเช่นท่ีตนตอ้งการใหผู้อ้ื่นนั้นปฏิบติัต่อตนเอง ดงั

นั้น จึงจ ำา เป็นท่ีทุกคนในบริษทัจะตอ้งใหค้วามเคารพนบัถือต่อบุคคลใดๆ  กต็ามท่ีบริษทัท ำาการติดต่อ หรือมีส่วน
เก่ียวขอ้งดว้ย

3. ยุติธรรมและไม่แบ่งแยก
ความยติุธรรม  และความเสมอภาคเท่าเทียมนั้นจดัเป็นส่วนสำาคญัท่ีจะตอ้งมีอยูใ่นองคก์ร การแบ่งแยกต่าง

ๆ ไม่วา่จะเป็น ชนชาติ เผา่พนัธุ์ เพศ ศาสนา อาย ุ เช้ือสาย หรือดว้ยเหตุใดๆ กต็าม  ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของ
บริษทัอยา่งร้ายแรง

ความเหล่ือมลำ้าซ่ึงเกิดข้ึน อาจเป็นผลมาจากการใชห้รือไดรั้บขอ้มูลหรือบริการท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นจึงจำาเป็น
ที่พนกังานของบริษทัทุกคนควรจะใชว้ิจารณญาณอยา่งระมดัระวงั โดยอาจขอค ำาปรึกษาจากฝ่ายบริหารจดัการได้
ในกรณีท่ีพนกังานดงักล่าวเห็นวา่ตนไม่สามารถใชว้ิจารณญาณในการตดัสินเร่ืองนั้นๆ ได้

4. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ รวมทั้งลขิสิทธ์ิและสิทธิบัตร
การละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ความลบัทางการคา้ และขอ้ตกลง เง่ือนไขในการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิใดๆ หรือ

สญัญาทางการคา้นั้น ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในทุกกรณี 
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การใชร้ะบบ Computer Software ในการทำางานในแต่ละวนัของพนกังานบริษทัจะตอ้งเป็นไปตามท่ีบริษทั
กำาหนดไว ้หา้มทำาซำ้ า Software เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตโดยถูกตอ้ง

5. การรักษาความลบั
การรักษาความลบัของขอ้มูลซ่ึงบริษทัไดใ้หค้ ำามัน่หรือสญัญาไวว้า่จะเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลบัไม่วา่จะชดั

แจง้หรือโดยปริยายท่ีบริษทัไดรั้บหรือรับทราบขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่เก่ียว 
ขอ้งกบัการปฏิบติัตามสญัญาใดๆของบริษทักต็าม  พนกังานทุกคนของบริษทัจะตอ้งเกบ็รักษาความลบัซ่ึงอาจมีผล
ทำาใหข้าดความไวว้างใจจากลูกคา้ คู่สญัญา ผูจ้ดัหาวตัถุดิบหรือสินคา้ใหก้บับริษทั (suppliers) หรือคูค่า้ทางธุรกิจ  
หรือบุคคลอ่ืนใด

6. ความถูกต้องในการเกบ็บันทึกข้อมูลของบริษัท
ขอ้มูลต่างๆของบริษทัจะตอ้งถูกจดัเกบ็รักษาและท ำาการบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง และตรงต่อเวลาเพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิ- ภาพในการทำางาน โดยขอ้มูลดงักล่าวรวมถึงขอ้มูลทุกประเภท เช่น ขอ้มูลดา้นคุณภาพ ขอ้มูลดา้นความ
ปลอดภยั ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลดา้นการเงินและการบญัชี

สมุดและรายงานดา้นการเงินและการบญัชีทั้งหมดของบริษทั จะตอ้งแสดงถึงธุรกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ
อยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป อีกทั้งเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี

7. ข้อมูลภายในและข้อมูลในการซ้ือขายหลักทรัพย์
ลูกคา้และผูติ้ดต่อธุรกิจกบับริษทัจะไม่ถูกจำากดัหา้มลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั อยา่งไรกดี็บริษทัจะ

ระมดัระวงัไม่เปิดเผยขอ้มูลจากการทำางานภายในของบริษทั รวมถึงงบการเงินของบริษทัใหก้บับุคคลภายนอกก่อน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นใดๆ ของบริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ ำาหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิ
ชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานในหน่วย
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ดงัน้ี

7.1  หา้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทำาการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน  1  เด ือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี และภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว (Blackout Period)

7.2 ในกรณีท่ีทราบขอ้มูลใดๆ ท่ียงัไม่เปิดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งไม่
ทำาการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะ
ทั้งหมดแลว้ 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือ
หลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทำาการใหส้ำานกังาน ก.ล.ต. ทราบ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

8. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบั
บริษทัมุ่งหวงัท่ีจะใหพ้นกังานของบริษทัใหค้วามสำาคญัในการประพฤติและปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมาย 

และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึง การปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก ำาหนดในเร่ืองของการยืน่
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แบบภาษีและการชำาระภาษีซ่ึงจะตอ้งกระทำาภายในเวลาท่ีกำาหนดและอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและผา่นการตรวจสอบ
อยา่งถูกตอ้งแลว้

9. เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางธุรกจิ
นโยบายของบริษทั คือ การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม แต่เตม็ไปดว้ยความมุ่งมัน่และแน่วแน่ในขณะเดียวกนั

บริษทัจะไม่นำาวธีิท่ีผดิกฎหมายหรือผดิศีลธรรมมาใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลท่ีน ำามาใชเ้พื่อประโยชน์ในการแข่งขนั
รวมทั้งหา้มมิใหมี้การการลกัลอบขโมยหรือใชข้อ้มูลใดๆท่ีสำาคญั ขอ้มูลทางการคา้ หรือความลบัทางการคา้ซ่ึงมิได้
รับอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูล หรือท ำาการล่อลวงหรือกระท ำาการใดใหพ้นกังานลูกจา้งเดิมหรือลูกจา้งปัจจุบนัของ
บริษทัดงักล่าวเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบันั้นๆ ใหแ้ก่บริษทั

10. รับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น
การปฏิบตัิงาน การด ำาเนินการ และการตดัสินใจใดๆของพนกังานบริษทัจะเป็นไปเพื่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้เท่านั้น
หา้มพนกังานของบริษทันำาทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือวตัถุประสงค์

อ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั หรือเพ่ือใหเ้กิดความเก่ียวพนัทางดา้นการเงินกบัผูจ้ดัหา
วตัถุดิบหรือสินคา้ใหก้บับริษทั (suppliers) คู่คา้ หรือคู่แข่งของบริษทั

จรรยาบรรณของผู้บริหาร
 
ผูบ้ริหารของบริษทัพึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์รท่ีตนเองมีบทบาทหนา้ท่ีอยู ่ดงัน้ี

1. ต่อผู้ถือหุ้น
1.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต ตลอดจนตดัสินใจด ำาเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ และเป็นธรรม

ต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม
1.2 บริหารองคก์รดว้ยความระมดัระวงั และความรอบคอบ เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุน้ 
1.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการประยกุตค์วามรู้ และทกัษะการบริหารจดัการอยา่งสุดความสามารถในทุกกรณี
1.4 จดัการดูแลมิใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ขององคก์รเส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
1.5 จดัใหมี้การรายงานสถานภาพขององคก์รโดยสมำ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทุกรายทราบอยา่งเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์รทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืน
ฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ

1.6 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูเ้กี่ยวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆขององคก์ร ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะ

1.7 ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั
1.8 ไม่ดำาเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อองคก์ร

2. ต่อพนักงานและลูกจ้าง
2.1 จดัระบบการใหผ้ลตอบแทน สวสัดิการและผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเป็นธรรมและเสมอภาพแก่พนกังาน
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2.2 ดูแลสุขภาพอนามยัและรักษาสภาพแวดลอ้มในการท ำางานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
พนกังานอยูเ่สมอ

2.3 จดัใหมี้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเร่ืองการแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษ
พนกังานที่ชดัเจน มีการปฏิบตัิโดยความสุจริตใจ ต ั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนกังาน

2.4 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน
2.5 ใหค้วามสำาคญัของการอบรมใหค้วามรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหนา้ของพนกังาน รวมถึงเปิด

โอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาการทำางานในดา้นอ่ืนๆ 
2.6 ปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด
2.7 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท ำาใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน

ของพนกังาน หรืออาจคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน
2.8 ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ ศรีของความเป็น

มนุษย์
2.9 สร้างความเขา้ใจใหพ้นกังานในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท ซ่ึงพนกังานสามารถปฏิบตัิได ้เพื่อส่งเสริม

ใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร

3. ต่อลูกค้า
3.1 นำาเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ
3.2 ดำาเนินงานตามกระบวนการมาตรฐานคุณภาพของการใหบ้ริการและพฒันาใหคุ้ณภาพบริการท่ีดีขึ้นอยา่ง

ต่อเน่ือง
3.3 การนำาเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขายอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง

ไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง และจะตอ้งไม่ทำาใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละเง่ือนไขใดๆ ของ
ผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นๆ

3.4 จดัระบบเพื่อใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเกี่ยวกบัการบริการ และด ำาเนินการอยา่งดีที่สุดเพื่อใหลู้กคา้ไดร้ับ
การตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว

3.5 ติดตามวดัผลความพึงพอใจของลูกคา้เพ่ือการพฒันาปรับปรุงสินคา้และการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน
3.6 รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่นำามาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งโดยมิ

ชอบ
3.7 หาทางลดตน้ทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ เพ่ือสามารถเพิ่มประโยชน์ใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อ

เน่ือง
3.8 รักษาสญัญาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้

ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข
3.9 ไม่คา้กำาไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่กำาหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็น

ธรรมกบัลูกคา้

4. ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
4.1 ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี
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4.2 ปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม
4.3 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพื่อร่วมกนัพิจารณาหา

แนวทาง แกไ้ขปัญหา
4.4 ถา้มีขอ้มูลวา่มีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงเปิดเผยรายละเอียด

ต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรม และรวดเร็ว
4.5 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่คา้เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื

5. ต่อคู่แข่งทางการค้า
5.1 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี
5.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู ่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย

สินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง
5.3 ไม่พยายามทำาลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง

6. ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม
6.1 ไม่กระทำาการใดๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นการ

ใชว้ตัถุดิบ การใชพ้ลงังานต่างๆ ในกระบวนการผลิตและการขนส่ง 
6.2 ดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดร้ับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและ

การจดัการของเสียท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6.2 ใหก้ารสนบัสนุนและพฒันาโครงการหรือกิจกรรมท่ีสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมอยา่งเป็นรูป

ธรรม พร้อมทั้งติดตามและวดัผลความสำาเร็จในระยะยาว 
       6.3 สร้างจิตสำานึก ฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่ง

ต่อเน่ืองและจริงจงั
       6.4  ควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมยข์องกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงาน

กำากบัดูแล
6.5 ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใหเ้กิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
6.6 ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานกำากบัดูแล และรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
7.1 ปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชนั โดยจะไม่กระทำา 

หรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใหสิ้นบน หรือการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง หรือใชอ้ ำานาจหนา้ท่ีของตน
แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือส่วนตวั

7.2 กำาหนดและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัต่อสาธารณะ 
7.3 สร้างจิตสำานึกในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัอยา่ง

ต่อเน่ืองและจริงจงั

จรรยาบรรณของกรรมการ
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1. การเปิดเผยข้อมูลบริษทั และการประชาสัมพนัธ์
1.1 กรรมการพึงค ำานึงถึงการกล่าวหรือใหข้อ้ความอนัใดต่อบุคคลภายนอกหรือส่ือมวลชน โดยจะตอ้งช้ีแจงให้

ชดัเจนถึงคุณวฒิุและคุณสมบติัของผูใ้หข้อ้มูล การกล่าวในฐานะส่วนตวัหรือตำาแหน่งหนา้ท่ีใด การมีส่วนได้
เสียร่วมกบับุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากขอ้มูล หรือขอ้ความ หรือ ขอ้คิดเห็นนั้นๆ

1.2 กรรมการพึงระลึกวา่การพดูกนัระหวา่งเพื่อนร่วมงาน เพ่ือนหรือแมแ้ต่ญาติ ในเร่ืองท่ีตนเองไม่รู้จริงหรือพดู
จากขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง นอกจากจะเป็นการสร้างความไม่น่าเช่ือถือแก่ตนเองแลว้ยงัเป็นการสร้างความไม่น่า
เช่ือถือต่อองคก์รดว้ย

1.3 กรรมการควรมีหนา้ที่ใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้วามกระจ่าง ความชดัเจนในเน้ือหาขอ้มูลของงานที่ตนกระท ำา
หรือรับผดิชอบเพื่อความโปร่งใส โดยมีเง่ือนไขวา่ การใหข้อ้มูลเหล่านั้นจะตอ้งไม่กระทบกระเทือนบุคคล
อ่ืนและสมควรเปิดเผยได้

1.4 กรรมการไม่ควรใหข้อ้มูลขา่วสารใด ๆ ท่ีมิไดเ้ป็นขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีเกิดจากหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน
1.5 กรรมการควรระมดัระวงัการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวกบักิจกรรม หรือแผน

งานทางธุรกิจในอนาคตของบริษทั 
1.6 การใหข้อ้มูลและข่าวสารต่างๆควรกำาหนดใหช้ดัเจน กะทดัรัด ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและระมดัระวงัมิใหผู้ใ้ช้

เกิดความสบัสนและสำาคญัผดิในขอ้เทจ็จริง โดยใหค้วามสำาคญักบัเน้ือหามากกวา่รูปแบบและระบุเง่ือนไขท่ี
สำาคญัหรือสมมุติฐานท่ีเก่ียว ขอ้งใหค้รบถว้น

2. การขัดแย้งผลประโยชน์
2.1 กรรมการทุกคนตอ้งไม่ประกอบธุรกิจ ดำาเนินการ หรือลงทุนใดๆ อนัเป็นการแข่งขนักบับริษทั ไม่วา่โดยตรง

หรือโดยออ้ม
2.2 กรรมการตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายใน ขอ้มูลความลบัของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเปิดเผยแก่บุคคล

ภายนอกหรือคู่แข่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะตามระเบียบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

2.3 ในกรณีท่ีกรรมการ และ/หรือบุคคลในครอบครัว เขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุน้ หรือเป็นกรรมการ หรือ
ที่ปรึกษา หรือมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในบริษทัอื่นนอกกลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งไม่ขดัแยง้ต่อ
ประโยชน์ และการประกอบหนา้ที่โดยตรงในบริษทัฯ รวมทั้งตอ้งไดร้ับอนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
บริษทัก่อน

2.4 กรรมการควรหลีกเลี่ยงท ั้งโดยตนเองหรือครอบครัวในการติดต่อ การใหห้รือรับสิ่งของ หรือเงิน หรือ
ประโยชน์อยา่งอื่นจากบุคคลอื่นที่มีหนา้ที่หรือธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบับริษทั หรือคู่คา้ เวน้แต่ในเทศกาลหรือ
ประเพณีนิยมในมูลค่าท่ีเหมาะสม 

2.5 กรรมการเมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตวัอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ไดร้ับจากบริษทั ควรเปิดเผยขอ้เทจ็จริงต ่อ
บริษทัทนัที

จรรยาบรรณของพนักงาน

1. การเปิดเผยข้อมูลบริษทั และการประชาสัมพนัธ์
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1.1 พนกังานพึงค ำานึงถึงการกล่าวหรือใหข้อ้ความอนัใดต่อบุคคลภายนอกหรือส่ือมวลชน โดยจะตอ้งช้ีแจงให้
ชดัเจนถึงคุณวฒิุและคุณสมบติัของผูใ้หข้อ้มูล  การกล่าวในฐานะส่วนตวัหรือตำาแหน่งหนา้ท่ีใด การมีส่วนได้
เสียร่วมกบับุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดท่ีไดรั้บผลประโยชนจ์ากขอ้มูล หรือ ขอ้ความ หรือขอ้คิดเห็นนั้น ๆ

1.2 พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรขององคก์ร ดงันั้นพนกังานพึงระลึกวา่การพดูกนัระหวา่งเพื่อนร่วมงาน เพื่อน
นอกองคก์รหรือแมแ้ต่ญาติ ในเร่ืองท่ีตนเองไม่รู้จริงหรือพดูจากขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง นอกจากจะเป็นการสร้าง
ความไม่น่าเช่ือถือแก่ตนเองแลว้ ยงัเป็นการสร้างความไม่น่าเช่ือถือต่อองคก์รดว้ย

1.3 พนกังานควรมีหนา้ที่ใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้วามกระจ่าง ความชดัเจนในเน้ือหาขอ้มูลของงานที่ตนกระท ำา
หรือรับผดิชอบเพื่อความโปร่งใส โดยมีเง่ือนไขวา่ การใหข้อ้มูลเหล่านั้นจะตอ้งไม่กระทบกระเทือนบุคคล
อ่ืน และสมควรเปิดเผยได้

1.4 ไม่ควรใหข้อ้มูลข่าวสารใดๆ ท่ีมิไดเ้ป็นขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีเกิดจากหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน  ยกเวน้ได้
รับความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชา

1.5 พนกังานควรระมดัระวงัการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวกบักิจกรรม หรือแผน
งานทางธุรกิจในอนาคตของบริษทั และควรแนะนำาใหบุ้คคลหรือหน่วยงานนั้นติดต่อขอขอ้มูล โดยตรงกบั
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการใหข้อ้มูลขา่วสาร

2. การขัดแย้งผลประโยชน์
2.1 พนกังานทุกคน ตอ้งไม่ประกอบธุรกิจ ดำาเนินการ หรือลงทุนใดๆ อนัเป็นการแข่งขนักบับริษทั ไม่วา่โดยตรง

หรือโดยออ้ม
2.2 พนกังานตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายใน ขอ้มูลความลบัของบริษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเปิดเผยแก่บุคคล

ภายนอกหรือคู่แข่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตามระเบียบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งในระหวา่งการจา้งของบริษทั หรือเมื่อออกจากการจา้งของบริษทัแลว้
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั อาทิเช่น เร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการมีมติการประมูลราคา แผน
งานรายได ้แผนการตลาด การคาด การณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัการเงินหรือธุรกิจของบริษทั

2.3 ในกรณีท่ีพนกังานและ/หรือบุคคลในครอบครัว เขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุน้ และ/หรือเป็นกรรมการ
หรือท่ีปรึกษาหรือมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในบริษทัอื่นนอกกลุ่มบริษทั จะตอ้งไม่ขดัแยง้ต่อ
ประโยชน์ และการประกอบหนา้ท่ีโดยตรงในบริษทั รวมทั้งตอ้งไดรั้บอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั
ก่อน

2.4 พนกังานควรหลีกเลี่ยงท ั้งโดยตนเองหรือครอบครัวในการติดต่อ การใหห้รือรับสิ่งของ หรือเงิน หรือ
ประโยชน์อยา่งอื่น จากบุคคลอื่นที่มีหนา้ที่หรือธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบับริษทั หรือคู่คา้ เวน้แต่ในเทศกาล หรือ
ประเพณีนิยมในมูลค่าท่ีเหมาะสม และตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชารับทราบ

2.5 พนกังานเมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตวัอื่นใด นอกเหนือไปจากที่ไดร้ับจากบริษทั ควรเปิดเผยขอ้เทจ็จริงต ่อ
บริษทัทนัที

3. การประพฤติปฏิบัตเิกีย่วกบัเงนิ ของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกจิ
3.1  การรับประโยชน์และการเก่ียวขอ้งทางการเงินกบัผูท้ ำาธุรกิจกบับริษทั

3.1.1 พนกังานยอ่มไม่เรียกร้อง หรือยอมจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกคา้ ผูแ้ทนจ ำาหน่าย
พอ่คา้ ผูรั้บเหมา ผูข้ายสินคา้และบริการใหบ้ริษทั หรือจากบุคคลอ่ืนใดท่ีท ำาธุรกิจกบับริษทั นอกจาก
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น้ีพนกังานไม่พึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเงิน เช่น ร่วมทุน หรือร่วมทำาการคา้ ใหย้มืหรือกูย้มืเงิน เร่ียไร
ใชเ้ชค็แลกเงินสด ซ้ือสินคา้เช่ือ ซ้ือขายเช่าหรือใหเ้ช่า หรือก่อภาระ ผกูพนัทางการเงินใด ๆ กบั
บุคคลดงักล่าวขา้งตน้

3.1.2 บริษทัประสงคใ์หพ้นกังานหลีกเลี่ยงการใหห้รือรับสิ่งของ หรือจากผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทั เวน้แต่ในช่วงเทศกาลหรือประเพณีนิยม ในมูลค่าท่ีเหมาะสม ซ่ึงพนกังานควรพิจารณา หากมี
ขอ้สงสยัใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงานโดยทนัที

3.1.3 พนกังานควรหลีกเล่ียงการรับเลี้ยงรับรองในลกัษณะท่ีเกินกวา่เหตุความสมัพนัธ์ปกติจากบุคคลที่มี
ธุรกิจเก่ียว ขอ้งกบังานของบริษทัฯ

3.1.4 การรับของขวญัในรูปของคา่นายหนา้ เงินกูย้มื ส่วนแบ่งกำาไร ใบหุน้ หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า เป็นส่ิง
ท่ีตอ้งหา้มโดยเดด็ขาด

3.2  การใหป้ระโยชน์และการเก่ียวขอ้งทางการเงินกบัผูท้ ำาธุรกิจกบับริษทั
3.2.1 บริษทัมีนโยบายที่จะไม่ใหม้ีการมอบของขวญัในรูปเงินสดในนามของบริษทั เวน้แต ่กรณีที่ได ้

กำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น
1. เป็นไปโดยพอประมาณ ไม่บ่อยคร้ัง และเหมาะสมกบัโอกาส
2. ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั ในเร่ืองจรรยาบรรณ
3. เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งและดีงาม
4. อยูภ่ายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบั
5. อยูภ่ายใตค้วามประพฤติและจารีตประเพณีท่ีดีงาม

3.2.2 ของขวญัหรือเงินสดทั้งหมด ตอ้งท ำาการเบิกเป็นคา่ใชจ้่ายตามปกติในแบบการเบิกค่าใชจ้่ายของ
พนกังาน แต่ทั้งน้ีตอ้งมีการบนัทึกวตัถุประสงคข์องค่าใชจ่้ายท่ีถูกตอ้งและชดัเจน

3.2.3 ในการดำาเนินธุรกิจของบริษทั พนกังานอาจมีคา่ใชจ้่ายเพื่อการเล้ียงรับรองบา้งในมูลค่าพอประมาณ
และอนุมติัโดยผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงาน รวมถึงสอดคลอ้งกบัประเพณีนิยมในทอ้งถิ่นนั้น
โดยทัว่ๆ ไปการเล้ียงรับรองไม่ควรจะกระทำาบ่อย การเล้ียงรับรองควรจะอยูใ่นขอบข่ายที่เหมาะสม
กบัความรับผดิชอบทางธุรกิจของแต่ละบุคคล และควรเป็นการเล้ียงในลกัษณะตอบแทนซ่ึงกนัและ
กนั จึงจะถือวา่เป็นรายจ่ายปกติในการดำาเนินธุรกิจ

4. การประพฤติปฏิบัติ
     4.1  ต่อบริษทั

4.1.1  พนกังานควรอุทิศตนใหง้านบริษทัอยา่งเตม็ท่ี รักษาระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลาและซ่ือสตัย ์ยดึมัน่ใน
นโยบายของบริษทัท่ีจะดำาเนินธุรกิจใหมี้ความมัน่คง มีผลกำาไร  เพ่ือส่งผลดีต่อผูถื้อหุน้ในระยะยาว

4.1.2 พนกังานควรใชแ้ละรักษาทรัพยสิ์น/อุปกรณ์ของบริษทั ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และไม่นำาไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือใชท้ ำางานใหก้บัสถานประกอบการอ่ืนทั้งในเวลางานหรือนอกเวลางาน ซ่ึงถึง
แมส้ถานประกอบการอื่นนั้น จะด ำาเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบับริษทักต็าม ควบคู่ไปกบัการสร้าง
จิตสำานึกในตนเอง ปลูกฝังใหม้ีความรักการประหยดั รวมทั้งใหค้วามเอาใจใส่และช่วยด ำาเนินการ
ใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มในการท ำางาน ใหมี้ความสะอาด ปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ

4.1.3 พนกังานควรหลีกเลี่ยงและระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็น การน ำาขอ้มูลหรือเร่ืองราวของ
พนกังานอื่น หรือผูบ้ริหารทั้งในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานและเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิ
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พากยว์ิจารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อ ใหเ้กิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนแก่พนกังาน ผูบ้ริหารหรือ
ภาพพจน์ และช่ือเสียงโดยรวมของบริษทั

4.1.4 พนกังานควรหมัน่แสวงหาเพิ่มพนูความรู้ เพื่อเป็นบุคลากรที่เพียบพร้อมดา้นคุณวฒุิและประสบ-
การณ์ โดยตั้งมัน่อยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นผูมี้คุณธรรมและซ่ือสตัยสุ์จริต

4.1.5 พนกังานพึงรักษาและร่วมสร้างสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคี และความเป็นน ำ้าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่
พนกังาน สร้างบรรยากาศของการท ำางานที่เปิดโอกาสใหม้ีการเสนอขอ้คิดเห็นใหม่ๆ และแลก
เปล่ียนความคิดเห็นกนัได ้รวมถึงการเอาใจใส่อยา่งจริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริม
สร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ

4.1.6 พนกังานพึงละเวน้ความสมัพนัธ์เชิงเสน่หา อนัจะนำาไปสู่การเอื้อประโยชน์กบัผูร่้วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบั
บญัชา  ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลเสียกบับริษทั

4.1.7 บริษทัมีนโยบายวา่ พนกังานตอ้งมีความรับผดิชอบต่อองคก์รร่วมกนั หมายถึง การไม่น่ิงเฉยเม่ือเห็น
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือสมาชิกในองคก์รปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งไม่ถูกตอ้ง หรือกระท ำาการใดๆ ที่จะ
เป็นผลเสียต่อองคก์ร ดว้ยการบอกกล่าวตกัเตือนพนกังานผูน้ ั้น หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได ้ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาของตนตามล ำาดบัชั้น ทั้งน้ีบริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของผูแ้จง้
เบาะแสดงักล่าว และจะดำาเนินตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงโดยทนัที

4.1.8 บริษทัมีนโยบายวา่ พนกังานพึงระลึกอยูเ่สมอวา่ การเป็นพนกังานขององคก์ร คือ การมาปฏิบตัิ
หนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ดงันั้น ไม่วา่งานนั้นจะมีความยากหรือง่าย พนกังานไม่ควรบอกปฏิเสธ
จนกวา่จะไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสุดความสามารถ และไดป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชาอยา่งต่อเน่ือง

4.1.9 พนกังานทุกคนพึงเคารพในองคก์ร หรือสถาบนั หรือนโยบายขององคก์ร ไม่วา่นโยบายขององคก์ร
จะเป็นอยา่งไรขอใหพ้ึงระลึกอยูเ่สมอวา่ นโยบายนั้นถูกก ำาหนดขึ้นบนพื้นฐานของความเหมาะสม
ขององคก์รและพนกังานโดยส่วนรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของพนกังานโดยส่วนใหญ่ และตอ้งไม่
กล่าวร้ายต่อองคก์ร หรือนโยบายขององคก์ร หรือในดา้นอ่ืนๆ โดยปราศจากขอ้มูลท่ีเป็นจริง

4.2  ต่อผูบ้งัคบับญัชา
4.2.1     พนกังานควรเคารพและใหเ้กียรติ มีสมัมาคารวะต่อผูบ้งัคบับญัชา
4.2.2     พนกังานควรรับฟังค ำาแนะนำาจากผูบ้งัคบับญัชา และควรปฏิบติังานตามล ำาดบัขั้นการบงัคบับญัชา
4.2.3 พนกังานควรปฏิบติัตามค ำาสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสัง่โดยชอบดว้ยหนา้ท่ี แต่หากมีเหตุผลหรือเหตุ

การณ์ใดๆ ท่ีทำาใหไ้ม่อาจปฏิบติัตามคำาสัง่ได ้ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัที
4.3  ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

4.3.1 พนกังานควรพิจารณาหรือปฏิบตัิในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลโดยรวมต่อผูใ้ต ้
บงัคบับญัชาใหอ้ยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและเหมาะสม

4.3.2     ส่งเสริม และพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน
4.3.3  รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและพยายามประสานความคิดเพื่อน ำาไป ใช้

ในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั
4.3.4 เขา้ใจในสภาพการทำางาน วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบติังาน ตลอดจนช่วยแนะนำา สนบัสนุน และ

แกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการทำางานดว้ยความเตม็ใจ
4.3.5 ปฏิบติัและใชว้าจาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสุภาพ เคารพในความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์ไม่ดูถูกเหยยีดหยามหรือปฏิบติัและใชว้าจาท่ีจะก่อใหเ้กิดความแตกแยกแตกสามคัคี
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4.4  ต่อเพ่ือนร่วมงาน
4.4.1  ตอ้งปรับตวัใหส้ามารถทำางานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้พร้อมทั้งใหเ้กียรติ เคารพในสิทธิ และรับฟังความคิด

เห็นของเพ่ือนร่วมงาน
4.4.2 ตอ้งเอาใจใส่ต่องานในหนา้ที่ และมีความรับผดิชอบต่อผูร่้วมงาน ตกัเตือน หรือแนะน ำาเมื่อเห็น

เพ่ือนร่วมงานกระทำาส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม   และอดกลั้น รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

5.  กจิกรรมภายนอกของพนักงาน
5.1 พนกังานจะตอ้งอุทิศเวลาใหก้บัการปฏิบตัิงานของบริษทั อยา่งเตม็ที่ การที่พนกังานจะเขา้ร่วมกิจกรรม

ภายนอกของบริษทั จะตอ้งระมดัระวงัและหลีกเล่ียงกรณีท่ีอาจน ำาไปสู่ขอ้สงสยัในความซ่ือสตัยสุ์จริต การ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล และประกอบธุรกิจแข่งขนักบับริษทัหรือลูกคา้

5.2 การแสดงตนของพนกังานต่อองคก์รภายนอก พนกังานจะตอ้งแสดงความชดัเจนวา่กระทำาในนามส่วนตวั
หรือในฐานะตวัแทนบริษทั

5.3 การไดร้ับผลตอบแทนจากกิจกรรมภายนอกที่พนกังานเขา้ร่วม ในฐานะตวัแทนของบริษทัจะตอ้งแจง้ให้
กรรมการผูจ้ดัการไดรั้บทราบและใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการผูจ้ดัการ

6.  การซ้ือขายหลกัทรัพย์ของพนักงาน
6.1 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการลงทุนของพนกังาน
6.2 หา้มพนกังานใหบ้ญัชีของผูอ่ื้นในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนเอง หรือเป็นผูส้ัง่ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ทนให้

แก่เจา้ของบญัชี แมว้า่บญัชีนั้นจะเป็นของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา
6.3 พนกังานตอ้งจดัท ำาสรุปรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ งเสนอผูบ้งัคบับญัชาใหร้ับ

ทราบ และส่งใหแ้ก่หน่วยงานกำากบัดูแล
6.4 หลกัทรัพยท์ี่พนกังานซ้ือขายไดจ้ะตอ้งไม่ใช่หลกัทรัพยต์อ้งหา้ม (Restricted List) ซ่ึงอยูใ่นระยะเวลาที่

บริษทักำาหนด
(หลกัทรัพยต์อ้งหา้ม (Restricted List) คือหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนที่พนกังาน ไดท้ราบขอ้มูล
ภายใน และยงัมิไดเ้ปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณะทัว่ไป)  

7.  การติดต่อกบัองค์กรกำากบัดูแลภายนอก
7.1 หน่วยงานต่างๆ ในบริษทัตอ้งใหค้วามร่วมมือและอำานวยความสะดวกใหก้บัหน่วยงานกำากบัดูแล ในกรณี

ท่ีมีการขอขอ้มูลหรืออ่ืนๆ
7.2 การเปิดเผยขอ้มูลหรือรายงานต่างๆ ตามที่องคก์รก ำากบัดูแลภายนอกร้องขอเป็นครั้ งคราว ควรแจง้ใหเ้จา้

หนา้ท่ีส่วนกำากบัดูแลทราบดว้ยทุกคร้ัง และตอ้งจดัเกบ็หลกัฐานไวท่ี้หน่วยงานตน้สงักดัอยา่งนอ้ยจำานวน 1
ชุด เพ่ือใหส้ามารถอา้งอิงไดภ้ายหลงั

8. การเกบ็รักษาความลบัของลูกค้า  
การเกบ็รักษาความลบัของลูกคา้ และหน่วยงานภายในบริษทักเ็ป็นปัจจยัท่ีสำาคญัประการหน่ึงท่ีจะท ำาใหบ้ริษทั

ไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากลูกคา้ได ้ บริษทัก ำาหนดหลกัเกณฑใ์หถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี
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8.1 ตอ้งจดัเกบ็ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานของลูกคา้ไวใ้นที่ปลอดภยั และจดัใหม้ีระบบควบคุมการเบิกใช้
เอกสารหลกัฐานของลูกคา้อยา่งรัดกมุ  และระมดัระวงัไม่ใหข้อ้มูลของลูกคา้ถูกเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ

8.2 ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลลูกคา้ใหพ้นกังานของหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นรับทราบ  อนัอาจมีผลกระทบต่อผล
ประโยชน์หรือภาพพจนข์องลูกคา้  เวน้แต่
(1)  ไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้ปิดเผยขอ้มูลได้

              (2)  ค ำาสัง่ศาลหรือพนกังานเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ ำานาจตามกฎหมายในประเทศไทย สัง่ใหร้ายงานหรือเปิดเผย
ขอ้มูล

(3) การเปิดเผยขอ้มูลนั้น กระทำาไปเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบับริษทั อนัเน่ืองมาจากการ
กระทำาท่ีผดิกฎหมายของลูกคา้  หรือเป็นการรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย

9.  วธีิปฏิบัตเิกีย่วกบัการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ
 บริษทัฯ ไดก้ ำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)
เพ่ือใหก้ารพิจารณาขอ้ร้องเรียนมีความยติุธรรมทั้งฝ่ายผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน ดงันั้นบริษทัจึงกำาหนดกฎเกณฑ์
ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี

9.1 บริษทัจะไม่รับพิจารณาขอ้ร้องเรียนท่ีมีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห์  หรือหนงัสือร้องเรียนแทนผูอ่ื้น
9.2 การร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะตอ้งจดัท ำาเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีรายละเอียดอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ ช่ือ–

นามสกลุ ของผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน เหตุผลท่ีร้องเรียน และส่ิงท่ีจะขอใหบ้ริษทัดำาเนินการ รวมทั้งนำา
ส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูร้้องเรียน  (ถา้มี)  ส่งใหห้น่วยงานกำากบัดูแล

9.3 บริษทัจะจดัตั้งคณะกรรมการพิจารณา  และดำาเนินการตามความเหมาะสม
9.4 หน่วยงานกำากบัดูแลจะรวบรวมหนงัสือร้องเรียนของลูกคา้ และเอกสารหลกัฐานท่ีเกี่ยวขอ้งจดัเกบ็รักษาไว้

เพ่ือการอา้งอิง และตรวจสอบในอนาคต
ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษทัมีอำานาจและหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการจดัการดำาเนินกิจการการคา้ของบริษทัฯ
และใหค้ ำาแนะนำาดูแลใหฝ่้ายจดัการดำาเนินไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั โดยสรุป
ขอบเขต อำานาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสำาคญัไดด้งัน้ี

1. ปฎิบติัหนา้ท่ี ตลอดจนกำากบัดูแลการดำาเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้
บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเคร่งครัด

2. พิจารณากำาหนดรายละเอียดและใหค้วามเห็นชอบ วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 
แผนการดำาเนินงาน และงบประมาณของบริษทัฯ ตามท่ีฝ่ายจดัการจดัท ำา โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี ใหเ้หมาะ
สมกบัสภาพแวดลอ้ม และศกัยภาพทางธุรกิจ เพ่ือสร้างความยัง่ยนืแก่ธุรกิจ

3. จดัใหมี้นโยบายการกำากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล ความรับผดิชอบต่อ
สงัคม รวมถึงการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption) และใหย้ดึถือปฎิบติัตามโดยเคร่งครัดควบคู่กบัขอ้บงัคบั
และระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม

4. กำาหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ก ำากบัดูแลและพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสมและ
เพียงพอ โดยมีการทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเส่ียงสม ำ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง
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5. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. กำากบัดูแลใหมี้กระบวนการสรรหาบุคลากรในระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการหรือเทียบเท่าข้ึนไปอยา่ง
โปร่งใส เป็นธรรม และมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม 

7. เป็นผูน้ ำาและเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี มีจรรยาบรรณ สอดคลอ้งกบันโยบายการกำากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัฯ

8. บริหารจดัการรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั หรือรายการ
ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม ภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดี โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม

9. พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจำาหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำาเนินงานใดๆ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง

10.ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง คณะกรรมการชุดยอ่ย และฝ่ายจดัการเป็น
ประจำาทุกปี

11.ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
12.ดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม ชดัเจน

โปร่งใส และน่าเช่ือถือ
ทั้งน้ี อ ำานาจดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมถึงเร่ืองอื่นๆ ท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก ำาหนดใหต้อ้งขออนุมติัจากมติที่

ประชุมผูถื้อหุน้
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1. มกีารกำาหนดตารางการประชมุคณะกรรมการไวเ้ป็นการลว่งหนา้ทกุปี
โดยจะตอ้งจดัการประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นสำานกังานแห่งใหญ่ สำานกังานสาขา หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง

2. กรรมการบริษทัแต่คนตอ้งเขา้ประชุมมากกวา่ร้อยละ 75 ของจำานวนคร้ังทั้งหมด
3. กำาหนดนโยบายเก่ียวกบัจำานวนองคป์ระชุมขั้นตำ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั โดยตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด
4. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดั

ประชุมไปยงักรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่ง
เพียงพอ

5. เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท ำารายงานการประชุมเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับรอง
ในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และใหป้ระธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง

การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทักำาหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-

Assessment) เป็นประจำาทุกปี โดยใชแ้บบประเมินท่ีบริษทัปรับปรุงจากตวัอยา่งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้จดัท ำาแบบประเมินข้ึนจำานวน 3 ชุด ดงัน้ี 

1. การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ 
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ย 3 ชุด 

คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยรายบุคคล 
เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั วา่ไดด้ ำาเนินการตาม

นโยบายการกำากบัดูแลกิจการท่ีไดอ้นุมติัไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบติัท่ีดี (Good Practices) เพ่ือปรับปรุงการปฏิบติั
งานของคณะกรรมการบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ีกำาหนดไว ้และเพ่ือทบทวนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิด
ข้ึนในรอบปีท่ีผา่นมา

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจดัการมีขอบเขต อ ำานาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการบริหารงานของบริษทัฯ ในเร่ือง

เก่ียวกบัการดำาเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทัฯ โดยร่วมกำาหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย 
แผนการดำาเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นชอบก่อนดำาเนินการ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด ำาเนินงาน
ของบริษทัฯ ตามนโยบายท่ีก ำาหนด โดยในปัจจุบนัคณะกรรมการบริหารมีอ ำานาจหนา้ท่ีท่ีสำาคญั ดงัน้ี

1. กำาหนดและทบทวนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบ
ประมาณประจำาปีของบริษทั เพ่ือขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั

2. ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ขอ้ก ำาหนด นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ 
และกลยทุธ์ทางธุรกิจ ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัอนุมติั

3. พิจารณากำาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การขยาย
งาน การประชาสมัพนัธ์ ควบคุมกำากบัดูแลและประเมินผลการดำาเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

4. พิจารณาอนุมติัและดำาเนินการประมูลงาน หรือรับจา้งท ำาของกบัหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ
5. อนุมติัการแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง การกำาหนดเงินค่าจา้ง คา่ตอบแทน โบนสัและ

สวสัดิการสำาหรับพนกังานและผูบ้ริหารทุกระดบั ยกเวน้การแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง ผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบและพนกังานในฝ่ายตรวจสอบ ใหเ้สนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลัน่กรองก่อน สำาหรับการแต่ง
ตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้งรองกรรมการผูจ้ดัการหรือเทียบเท่าข้ึนไปและท่ีปรึกษา ใหเ้สนอต่อคณะ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง เพ่ือเสนอขอพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ
ใหมี้อำานาจในการอนุมติัการดำาเนินการทางการเงิน ดงัน้ี

5.1  ในกรณีท่ีกำาหนดไวใ้นแผนธุรกิจหรืองบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ซ่ึงคณะ
กรรมการจดัการสามารถดำาเนินการไดต้ามวงเงินท่ีกำาหนด

5.2  ในกรณีท่ีไม่เขา้กรณีตามขอ้ 5.1 ใหค้ณะกรรมการจดัการมีอ ำานาจในการอนุมติัดำาเนินการทางการ
เงินในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท โดยอำานาจอนุมติัทางการเงินดงักล่าวจะรวมถึงการอนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการ
ดำาเนินธุรกิจปกติและการลงทุนในสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) และมีอำานาจในการติดต่อขอสินเช่ือเป็น
ภาระผกูพนัทางการเงินรวมทุกเคร่ืองมือทางการเงิน โครงการละไม่เกิน 20 ลา้นบาท รวมทั้งในกิจการร่วมคา้ และ
เม่ือไดข้อ้สรุปใหร้ายงานคณะกรรมการบริษทั

6. มีอำานาจแต่งตั้งหรือมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน
คณะกรรมการจดัการท่ีเห็นสมควรได ้ทั้งน้ีการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการจดัการ
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการจดัการสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลงหรือ
แกไ้ขอำานาจนั้นๆ ได้

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ การดำาเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย
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อน่ึง การอนุมติัรายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีทำาใหค้ณะกรรมการ
จดัการ หรือผูรั้บมอบอำานาจจากคณะกรรมการจดัการ สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มี
ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามท่ีสำานกังานคณะ
กรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ ำาหนด) ทำากบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ี
เป็นไปตามปกติธุรกิจ ท่ีมีการกำาหนดขอบเขตท่ีชดัเจน

ทั้งน้ีการมอบอำานาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการจดัการนั้น ตอ้งอยูภ่ายในหลกัเกณฑข์องกฎหมาย 
และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และในกรณีท่ีการด ำาเนินการใดท่ีมีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย
ของกรรมการจดัการท่านใด หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศของ กลต.) ใหค้ณะกรรมการจดัการนำา
เสนอเร่ืองดงักล่าวผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยกรรมการและ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าว

ขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัจากการประชุมคร้ังท่ี  2/2548 เม่ือวนั

ท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2548 
1.  หน้าที่ของคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน

1.1  เสนอหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการจดัการ คณะกรรมการชุด
ต่างๆ และท่ีปรึกษา เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา สำาหรับกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ
หรือเทียบเท่าข้ึนไป และผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ใหค้ณะกรรมการจดัการพิจารณาผลตอบแทน เสนอ
ผา่นคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทนกลัน่กรอง แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบ

1.2  เสนอหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจำาปีของคณะกรรมการบริษทั ทั้งค่าตอบแทนในอตัรา
คงท่ีและค่าตอบแทนตามผลการดำาเนินงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทั รวมถึง
ประสบการณ์ ขอบเขตภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
บริษทัเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

1.3   เสนอหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสัของพนกังาน เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบ
1.4   เสนองบประมาณการปรับเงินเดือนประจ ำาปีของพนกังานทั้งหมดของบริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมการ บริษทั

พิจารณาเห็นชอบ
1.5  พิจารณากลัน่กรองระเบียบเก่ียวกบัค่าตอบแทนทุกประเภทของพนกังาน ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบ

หมาย 
2.  หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทั ท่ีปรึกษา คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารบริษทั สำาหรับงวดบญัชีประจำาปี ดงัน้ี

2.1   คณะกรรมการบริษทั :  ใหจ่้ายประธานกรรมการบริษทัเดือนละ 40,000 บาท และกรรมการบริษทั คนละ 
20,000 บาทต่อเดือน โดยไม่จ่ายเบ้ียประชุมอีก 

2.2   คณะกรรมการตรวจสอบ :  ใหจ่้ายประธานคณะกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000 บาทและกรรมการ
ตรวจสอบคนละ 10,000 บาทต่อเดือน โดยไม่จ่ายเบ้ียประชุมอีก 

2.3   คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน :  ใหจ่้ายเบ้ียประชุมประธานกรรมการท่ีเขา้ประชุมคร้ังละ 15,000 
บาท  และกรรมการท่ีเขา้ประชุม คร้ังละ 10,000 บาท 
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2.4   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง :  ใหจ่้ายเบ้ียประชุมประธานกรรมการท่ีเขา้ประชุมคร้ังละ 15,000 บาท
และกรรมการท่ีเป็นกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม คร้ังละ 10,000 บาท กรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ี
เขา้ประชุม คร้ังละ 5,000 บาท

2.5  คณะกรรมการสรรหา :  ใหจ่้ายเบ้ียประชุมประธานกรรมการท่ีเขา้ประชุมคร้ังละ 15,000 บาทและ
กรรมการท่ีเขา้ประชุม คร้ังละ 10,000 บาท 

2.6 คณะกรรมการชุดต่างๆท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง : จะกำาหนดใหจ่้ายเบ้ียประชุมตามภารกิจและความ
รับผดิชอบ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทั เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ และคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
พิจารณาเสนอความเห็น

2.7   ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการจดัการ ใหจ้่ายค่าตอบแทนตามอตัราเงินเดือน ท่ีดำารงตำาแหน่งในฝ่ายบริหาร
จดัการในจำานวนเงินเท่าเดิม

หมายเหตุ : หนา้ท่ีตามขอ้ 1.2 – 1.4 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จะประชุมพิจารณาเม่ือทราบผลประกอบ
การของงวดบญัชีประจำาปีแลว้

ขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 5/2548 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2548 

และคร้ังท่ี 10/2548 ในวนัท่ี 22 กนัยายน 2548 โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี
1. ประเมิน วเิคราะห์และพฒันากรอบการบริหารความเส่ียง กระบวนการช้ีบ่งและประเมินความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคต
2.  กำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั ท่ีครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีสำาคญั 

คือ ความเส่ียงในธุรกิจ การตลาด การแข่งขนั การผลิต การจดัซ้ือ ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
และความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน

3.  กำาหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั ใหส้ามารถประเมินติดตามผล
และกำากบัดูแลปริมาณความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม

4.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียงโดยรวม ถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบ และการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก ำาหนดเป็นประจำาทุกปี

5.  รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมำ่าเสมอ เพ่ือใหเ้กิดการปรับปรุงแกไ้ขให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและหลกัเกณฑก์ารบริหารความเส่ียงท่ีก ำาหนด และแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
เพ่ือสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนคร้ัง องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการไม่
นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการทั้งหมด และมติท่ีประชุมใชเ้สียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ประชุม ทั้งน้ีให้
รายงานคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกๆ 6 เดือน

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. กำาหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง 
2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกบัการสรรหา เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั
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3. สรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง แลว้นำาเสนอคณะ
กรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั

4. ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัมีขนาดและองคป์ระกอบความรู้ความชำานาญท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร รวม
ถึงมีการปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป

5. เสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีพน้จากต ำาแหน่งตาม
ระเบียบขอ้บงัคบั และในกรณีท่ีเสนอช่ือกรรมการรายเดิม ตอ้งค ำานึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการท่ีผา่นมา

6. กำาหนดแนวทางและประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดบัสูง
7. จดัทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มารับผดิชอบใน

ตำาแหน่งงานบริหารท่ีสำาคญัอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส และนำาเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา
8. ดำาเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
ของ

บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จำากดั (มหาชน)

ประกาศใช้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2548 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือ 23 มนีาคม 2548

1. วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการหลกัคณะหน่ึงท่ีไดจ้ดัตั้งขึ้น โดยการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะ

กรรมการบริษทัและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อเป็นคณะกรรมการอิสระท่ีจะสนบัสนุนคณะกรรม การ
บริษทัใหส้ามารถปฏิบติังานโดยมีระบบการก ำากบัดูแลท่ีดี ไดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง สอดคลอ้ง
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กบัขอ้ก ำาหนด กฎระเบียบที่พึงปฏิบตัิ และมีการด ำาเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลใน
ความเช่ือมัน่ และความน่าเช่ือถือต่อรายงานทางการเงินของบริษทัและต่อบริษทัในฐานะองคก์รท่ีดี
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1  ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน
2.2  เป็นผูมี้ความรู้ความชำานาญเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย
2.3  กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้หรือประสบการณ์ทางการบญัชีหรือการเงิน
2.4  กรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.5  การแต่งตั้ง

         2.5.1  กรรมการตรวจสอบ
 (1)  พิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

    (2) เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ำารงต ำาแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่
สามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ มีผลใหจ้ ำานวนสมาชิกนอ้ยกวา่จำานวนท่ีกำาหนดคือ 3 คน การแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

2.5.2  การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั เป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบให้
ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

2.5.3  เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
(1) ใหผู้จ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช ่วยเหลือการ

ดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกบัการนดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการ
ประชุม นำาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุม

(2)  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.6  การพน้จากตำาแหน่ง
2.6.1  การพน้จากตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ หมายรวมถึงการพน้สภาพการเป็นกรรมการบริษทั หรือ

การครบวาระ การดำารงตำาแหน่ง การลาออก หรือการถูกถอดถอนจากกรรมการ
2.6.2 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ำารงต ำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ ควรแจง้ต่อ

บริษทัล่วงหนา้ 1 เดือน พร้อมเหตุผลและใหบ้ริษทัแจง้การลาออกพร้อมส่งสำาเนาหนงัสือลาออกให้
ตลาดหลกัทรัพยท์ราบดว้ย

    2.6.3 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ำารงต ำาแหน่ง ใหบ้ริษทัแจง้การถูกถอด
ถอนพร้อมสาเหตุใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบ ทั้งน้ีกรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนกอ็าจชี้แจงถึง
สาเหตุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบได้

2.7 วาระการดำารงตำาแหน่ง
วาระการดำารงตำาแหน่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระ 3 ปี ทั้งน้ี

ยกเวน้กรรมการตรวจสอบท่ีจะตอ้งออกตามวาระและไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้มาดำารงตำาแหน่งใหม่    
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกำาหนด
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4. หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
     4.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นชอบดว้ย  หนา้ท่ีสำาคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่
            4.1.1 สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ

4.1.2 สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิ
ภาพและมประสิทธิผล โดยรวมประเดน็ดงัน้ี

  (1) ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาความดีความชอบของหวัหนา้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมี้ความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง

(2) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากการปฏิบตัิหนา้ที่และการรายงาน
ต่างๆ รวม ถึงสายงานบงัคบับญัชา

            4.1.3 สอบทานใหบ้ริษทัมีการบริหารความเส่ียงท่ีสำาคญัของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ
4.1.4  สอบทานใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หรือปฏิบติัตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์
4.1.5  พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตลอดจนพิจารณา

ความเหมาะสมและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในการใหบ้ริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี
ท่ีอาจทำาใหข้าดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบญัชี เป็นตน้

4.1.6  ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมดว้ย เพ่ือขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีใน
เร่ืองต่างๆ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง

4.1.7  รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบถึงขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวม
ทั้งติดตามการดำาเนินการของฝ่ายจดัการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าว ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง

            4.1.8  พิจารณาใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง กรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใหเ้ปิดเผยขอ้มูลรายการดงักล่าวใหถู้กตอ้งครบถว้น

4.1.9  จดัทำารายงานการกำากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ ำาปีขอ
งบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ดงัน้ี

  (1) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน

(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ดงัน้ี
- ความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ
- ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ
- การปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำาหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ
- ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
- รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
- ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร
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(3) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิ
ชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรรมการบริษทั

4.1.10  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
   4.2  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทัตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในขณะท่ีความรับผดิชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษทั    ต่อบุคคล
ภายนอกยงัคงเป็นของคณะ กรรมการบริษทัทั้งคณะ
5. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
     5.1   การเรียกประชุม

5.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหม้ีการประชุมโดยเฉล่ียอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง เพื่อพิจารณาดำาเนิน
งาน ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

5.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษไดห้ากมีการร้องขอ
จากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี หรือประธานกรรมการบริษทั ใหพิ้จารณา
ประเดน็ปัญหาท่ีจ ำาเป็นตอ้งหารือร่วมกนั

5.2  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
5.2.1 กรรมการตรวจสอบกำาหนดองคป์ระชุมโดยจะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2

ใน 3 ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด
            5.2.2  กรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี หรือ

นกักฎหมายของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยกไ็ด ้เพ่ือหารือในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดำาเนินงานตรวจ 
สอบ

       5.3  รายงานการประชุม
ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ี้ไดร้ับมอบหมายเป็นผูจ้ดัท ำารายงานการประชุม แลว้น ำาส่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณารายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป
6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ

6.2 การรายงานต่อหน่วยงานทางการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงส่ิงที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสำาคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการด ำาเนินงาน และไดม้ีการหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร แลว้วา่ตอ้ง
ดำาเนินการปรับปรุงแกไ้ข เมื่อครบกำาหนดเวลาที่ก ำาหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิก
เฉยต่อการดำาเนินการแกไ้ขดงักล่าว โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใด รายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ี
พบดงักล่าวต่อสำานกังานกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้
      6.3 การรายงานต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป

รายงานกิจกรรมท่ีท ำาระหวา่งปี ตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ ำาปีของบริษทั

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ  บริษัท  
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ประธานกรรมการบริษทัมีขอบเขต อำานาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี
1. เป็นผูน้ ำาของคณะกรรมการบริษทัในการกำากบั ติดตามและดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร
2. กำากบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมี

จริยธรรม และการกำากบัดูแลกิจการท่ีดี 
3. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
4. กำาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ความจำาเป็นเร่งด่วน

และใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และทนัเวลา
5. ควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะนำาเสนอขอ้มูล 

สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถาม แสดงความคิดเห็นอยา่งมีอิสระ ควบคุมประเดน็ในการอภิปรายและ
สรุปมติท่ีประชุม

ขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ   (MD)  

กรรมการผูจ้ดัการมีขอบเขต อ ำานาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ดงั
ต่อไปน้ี

1. รับนโยบาย และการบริหารงานทั้งหมดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
2. วางกลยทุธ์ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนการด ำาเนินงานและนโยบายท่ีกำาหนด
3. อนุมติัการใชจ้่ายเงินลงทุนท่ีสำาคญั ท่ีไดก้ ำาหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจำาปีท่ีคณะกรรมการ

บริษทัไดอ้นุมติัไวแ้ลว้และอยูใ่นอำานาจอนุมติัตามวงเงินท่ีกำาหนด
4. พิจารณาอนุมติัในแผนปฏิบติังาน และนโยบายของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมทั้งติดตามและดำาเนินงานให้

เป็นไปตามแผนงานและนโยบายท่ีกำาหนด
5. สัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชนข์อ

งบริษทัฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการท ำางานภายในองคก์ร
6. อนุมติัการแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย และการเลิกจา้งพนกังานระดบัต ำ่ากวา่รองกรรมการผูจ้ดัการ
7. มอบอำานาจใหบุ้คคลอ่ืนตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร เพ่ือท ำาหนา้ท่ีจดัการและดำาเนินการแทน

กรรมการผูจ้ดัการในเร่ืองท่ีจ ำาเป็นและสมควร ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีตนเองมีอยู่
8. พิจารณาเสนอการใชจ้่ายวงเงินงบประมาณ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั
9. ดูแลการทำางานของพนกังานใหป้ระกอบธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ ปฏิบติัตามกฎหมาย ศีลธรรมและ

วฒันธรรมอนัดีทั้งต่อผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังานและผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง
10. ปฏิบติังานและดำาเนินการใดๆ อนัเป็นการดำาเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ และในกรณีเร่ืองหรือ

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีสาระสำาคญั กรรมการผูจ้ดัการจะนำาเสนอเร่ืองหรือรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทัหรือคณะกรรมการจดัการเพ่ือพิจารณาอนุมติั

11. ส่งเสริมพฒันาองคก์รและบุคลากร ใหมี้ความรู้ความสามารถเตม็ศกัยภาพ สร้างวฒันธรรมองคก์ร 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

12. ใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษาและพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ ในกระบวนการเพิ่มผลผลิตและ
พฒันาธุรกิจต่อเน่ือง โดยอาศยัทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพ
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13. ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั
อำานาจการอนุมติัต่างๆ ท่ีกล่าวมา ไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีท ำาใหก้รรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย
รวมทั้งรายการท่ีกำาหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ในการเขา้ท ำารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการไดม้า หรือ
จำาหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสำาคญัของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะ
กรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

อำานาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามวงเงนิที่กำาหนดและหลกัเกณฑ์ในการใช้อำานาจอนุมัติ

เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัการขออนุมติัค่าใชจ้่ายต่างๆเป็นไปอยา่งมีระบบ และมีการควบคุมภายในท่ีดี
จึงขอกำาหนดวงเงินอนุมติัและหลกัเกณฑใ์นการอนุมติัคา่ใชจ่้ายต่างๆดงัน้ี

1. การจ่ายค่าใชจ้่ายทุกประเภทใหม้ีการจดัท ำาใบขออนุมตัิซ้ือ, ใบขออนุมตัิจดัจา้ง ใบขออนุมติัจ่ายคา่ใช้
จ่าย และเอกสารประกอบการขอซ้ือสินทรัพยถ์าวรใหถู้กตอ้งตามแบบฟอร์มท่ีก ำาหนด

2. กำาหนดใหร้องกรรมการผูจ้ดัการแต่ละสายงาน เป็นผูท้ ำาหนา้ที่ตรวจสอบและลงนามใบขออนุมตัิและ
เอกสารประกอบต่างๆ ใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาวา่ อยูใ่นงบประมาณ ถูกตอ้งตามกฎหมาย และ
เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

3. ก ำาหนดใหร้องกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายการเงินและบญัชี (CFO) เป็นผูม้ีอ ำานาจในการตรวจสอบ
เอกสารก่อนอนุมติัการจ่ายเงิน เพ่ือความสมบูรณ์ของเอกสารในการบนัทึกบญัชี

4. ผูท่ี้ใชอ้ ำานาจอนุมติัจะตอ้งอนุมติัค่าใชจ้่ายหรือเงินทดรองจ่ายเฉพาะในกิจการของบริษทั ตามวงเงินคา่
ใชจ่้ายท่ีกำาหนด  และตามสายงานท่ีรับผดิชอบเท่านั้น

5. ผูใ้ชอ้ ำานาจอนุมติัตอ้งไม่อนุมติัค่าใชจ้่ายของตนเอง หรือส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชน์แก่ตนเองโดยตรง
โดยจะตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสูงกวา่ข้ึนไปเป็นผูอ้นุมติั แมว้า่จะไม่เกินวงเงินอำานาจอนุมติัท่ีตนเองมีอยู ่

6. กรณีท่ีค่าใชจ้่ายเกินวงเงินอำานาจอนุมตัิ หา้มนำาค่าใชจ้่ายนั้นมาแบ่งอนุมติั เพื่อไม่ใหเ้กินวงเงินอ ำานาจ
อนุมติัของตนเองท่ีมีอยู่

7. การลงนามอนุมติัในวงเงินท่ีกำาหนด ใหล้งนามในใบอนุมติัขอซ้ือ ใบขออนุมติัจดัจา้ง หรือใบขออนุมติั
จ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ และตอ้งผา่นการตรวจสอบของรองกรรมการผูจ้ดัการแต่ละสายงาน และมีความเห็นวา่เหมาะสม
แลว้นั้น ก่อนดำาเนินการซ้ือ จดัจา้งหรือจ่ายคา่ใชจ้่าย ส่วนเอกสารท่ีผา่นการตรวจสอบของ CFO และใบสำาคญัจ่าย
เป็นเอกสารของฝ่ายบญัชี เพ่ือใชบ้นัทึกบญัชีและการจ่ายเงิน

8. กรณีท่ี CFO มีความเห็นวา่ไม่เหมาะสม ใหน้ำาใบขออนุมติัใหก้รรมการผูจ้ดัการพิจารณา
9. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัในการเบิกจ่าย ใหถื้อปฏิบติัตามประกาศหรือระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ี

ไดป้ระกาศใหท้ราบในแต่ละเร่ือง
10. วงเงินอนุมติัท่ีกำาหนดใหเ้ป็นไปตามเอกสารแนบน้ีจำานวน 2 ฉบบั

10.1   วงเงินอนุมติัค่าใชจ่้ายท่ีจดัทำาใบขอซ้ือ (Purchase Requisition – PR) ในระบบคอมพิวเตอร์
10.2   วงเงินอนุมติัค่าใชจ่้ายท่ีไม่ตอ้งจดัทำาใบขอซ้ือ (Purchase Requisition – PR) 

วงเงนิอนุมัตค่ิาใช้จ่ายที่ต้องจัดทำาใบส่ังซ้ือ

ประเภท ตำาแหน่งผู้อนุมตัิ
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DMDG DMDD DMDS DMDF DMDM DMDE CFO MD BOM

1. วตัถุดิบ  -  -  - 500,000 -   500,00
0 30,000,000 60,000,000

2. ทรัพยสิ์น   50,00
0  -  -   20,00

0 -  - - 5,000,000 10,000,000

3. ค่าซ่อมบำารุง/บำารุง
รักษา 100,000  -  - 50,000  -  - - 2,000,000 4,000,000

4. ค่าขนส่ง,ค่ารถเครน  -  - 50,000   50,00
0 -  - - 2,000,000 4,000,000

5. วสัดุส้ินเปลือง   20,00
0  - 20,000   50,00

0 -  - - 2,000,000 4,000,000

6. อุปกรณ์ขายและบริการ
(รวมอะไหล่) -  20,000 50,000  -  -  - - 2,000,000 4,000,000

7. เบด็เตลด็อ่ืนๆ เช่น -  -  -  -  -  - - 2,000,000 4,000,000

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์   50,00
0  - -  -  -  - - 2,000,000 4,000,000

- เคร่ืองมือ,เคร่ืองวดั  -  - 20,000   20,00
0 -  - - 2,000,000 4,000,000

- ส่ือส่ิงพิมพ์ - - - - 50,000 - - 2,000,000 4,000,000
- ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือเกินกำาหนดวงเงินขา้งตน้ให ้MD/BOM สามารถอนุมติัไดเ้กินถึงร้อยละ 20 ของวงเงินดงักล่าว เพ่ือให้

เกิดความคล่องตวัในการดำาเนินธุรกิจ
-  ในกรณีท่ีเกินอำานาจอนุมติัของคณะกรรมการจดัการ (BOM) ใหเ้สนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั(BOD)

วงเงนิอนุมัติค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องจัดทำาใบส่ังซ้ือ

ประเภท
ตำาแหน่งผู้อนุมัติ

ผฝ. DMDG DMD DMDS DMDF DMD DMDE CFO MD BOM
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D M
1. ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายต่างๆ 500,000 500,000   500,000 10,000,000 20,000,000

ภาษี/ประกนัสงัคม/
สาธารณูปโภค/ต่อทะเบียนรถ

2. ค่าใช้จ่ายสวสัดกิารต่างๆ  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
ค่านำ้ ามนั/ค่าทางด่วน 

30,000

30,000
20,000 20,000

4. ค่าใช้จ่ายที่มีสัญญากำาหนดไว้ 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. เงนิทดรอง 30,000 20,000 20,000  30,000  30,000 20,000 30,000 1,000,000 2,000,000
7. เงนิสดย่อย 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
- กรณีท่ีการสัง่ซ้ือเกินกำาหนดวงเงินขา้งตน้ให ้MD/BOM สามารถอนุมติัไดเ้กินถึงร้อยละ 20 ของวงเงินดงักล่าว เพ่ือให้

เกิดความคล่องตวัในการดำาเนินธุรกิจ
- ในกรณีท่ีเกินอำานาจอนุมติัของคณะกรรมการจดัการ (BOM) ใหเ้สนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั(BOD)

ช่ือตำาแหน่ง อกัษรย่อ ภาษาองักฤษ(Definitions)

คณะกรรมการบริษทั BOD Board of Directors

คณะกรรมการจดัการ BOM Board of Management
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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

วงเงนิอนุมัติให้ย่ืนประมูลงานและรับเหมางานโครงการแต่ละงาน

เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีระบบ มีความคล่องตวัในการทำางาน และมีการควบคุมภายในท่ีดี จึงขอ
กำาหนดวงเงินอนุมติัและหลกัเกณฑใ์นการยืน่ประมูลงานและรับเหมางานโครงการแต่ละงาน ดงัน้ี

ตำาแหน่งผู้อนุมัติ วงเงนิอนุมัติ   (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 
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หมายเหตุ
  ภายหลงัการยืน่ประมูลงานหรือรับเหมางานโครงการแลว้ ใหผู้ล้งนามอนุมติัรายงานในการประชุมคร้ังถดัไป

ดงัน้ี :-
          - กรรมการผูจ้ดัการ, รายงานต่อ คณะกรรมการจดัการ
          - คณะกรรมการจดัการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
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