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นโยบายบรรษัทภิบาล (การกํากับดูแลกิจการ)
Corporation Governance Principles and Policies
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งหมายถึงการจัดโครงสร้ างองค์กร การบริ หารงานภายในกิจการและการควบคุมที่ดี เสริ มสร้ างให้ บริ ษัทมี
ระบบการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมด้ วยความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ มุง่ เน้ น
การสร้ างประโยชน์ ที่ดีและเป็ นธรรมแก่ผ้ ูถือหุ้น คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รั บผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อมอันเป็ นพื ้นฐานของการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืน
เพื่ อ ให้ กิ จ การมี ร ะบบกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี (Good Corporate Governance) โดยยึ ด หลัก ข้ อบั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้ อง และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ อนุมตั ิให้ มีการจัดทําวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
ด้ านต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการกํ ากับดูแลกิ จการ สําหรั บเป็ นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ เพื่อให้ บรรลุผลตามเป้าหมายร่ วมกัน ดังนี ้
1. จรรยาบรรณธุรกิจ
1.1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ คําขวัญ
1.2 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
1.3 นโยบายการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ
1.4 จรรยาบรรณ และข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับผู้บริ หารและพนักงาน
1.5 การดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ
2. นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการจ่ายปั นผล
4. นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
5. นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล ความโปร่ งใสของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
6. กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท
7. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. กฎบัตรของเลขานุการบริ ษัท
9. นโยบายการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ยง
10. กฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง
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จรรยาบรรณธุรกิจ ( Codes of Conduct)
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ คําขวัญ
วิสัยทัศน์
- เป็ นผู้ชํานาญในตลาดเช่าซื ้อรถยนต์มืองสอง เป็ นคูค่ ้ าที่ยตุ ิธรรม ให้ บริ การที่ดีเลิศ และสร้ างคุณค่า
ระยะยาวแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
พันธกิจ
- มีศักยภาพสูงสุดในการให้ บริ การ เพื่ อรั กษาความได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ วยความมุ่งมั่นจาก
พนัก งานที่ มี คุณ ภาพ เทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย และยึด มั่น ในหลัก การกํ ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ
ตอบสนองความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายด้ วยความ
เป็ นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
- เป็ นผู้ชํานาญในตลาดเช่าซื ้อรถยนต์มอื สอง ธุรกิจดําเนินการยาวนานอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา
กว่า 30 ปี
- ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องสินค้ าและบริ การ และไม่เลือกปฏิบตั ิ
- ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม มุง่ มัน่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
คําขวัญ
- ใส่ใจบริ การ สูม่ าตรฐานความพอใจ (Our service mind is your satisfaction)
- วิ่งเร็ ว ได้ เงินเร็ ว (Speed Car Speed money)
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2. จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัท ตะวัน ออกพาณิ ช ย์ ลี สซิ่ง จํ ากัด (มหาชน) ดํ าเนิ น ธุรกิ จ ให้ เช่ าซือ้ รถยนต์ และจํ าหน่ ายรถยึด
คณะกรรมการจะปฏิ บัติ แ ละดูแ ลให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนัก งาน ถื อ ปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณธุ ร กิ จ
ดังต่อไปนี ้
1. ประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และมีจริ ยธรรมในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ า
หรื อประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
2. ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องของสินค้ า และบริ การ และไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. ประกอบธุ รกิ จ โดยมี ระบบการดํ าเนิ น งานที่ มี มาตรฐาน และการควบคุมที่ ดี โดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ด้ วยข้ อมูลที่เพียงพอ และมีหลักฐาน
สามารถอ้ างอิงได้ ตรวจสอบได้
4. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าที่ ตนได้ ล่วงรู้ มาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นข้ อมูลที่ตามปกติ
วิสยั จะพึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ ตามกฎหมาย
5. เปิ ดให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนได้ เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้ าและบริ การ
6. เปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลของสินค้ า และบริ การอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
7. ปฏิ บัติต ามข้ อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับ ลูก ค้ าอย่างเป็ น ธรรม หากปฏิ บัติต ามข้ อตกลงหรื อ
เงื่อนไขไม่ได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ เพื่อหาทางออกร่ วมกัน
8. ปฏิ บัติ ตามกฎหมายข้ อบังคับ และกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อง และหลัก การกํ ากับดูแลกิ จ การที่ ดี
ปลูกฝั งให้ พนักงานมีจิตสํานึกดี ยึดมัน่ ในการเป็ นพลเมืองดี
9. ดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ รักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ และสังคม

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

........................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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นโยบายการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ ( Codes of Conduct)
คณะกรรมการ มีความเชื่อมัน่ ว่า การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เป็ นหลักสําคัญในการเจริ ญเติบโต
อย่างยั่งยืน คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ได้ ยึดถือการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต
และเที่ยงธรรมต่อบริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ รวมทังสาธารณชน
้
และสังคมมาโดยตลอด
นอกจากบริ ษัทได้ มี “ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของพนักงาน” เพื่อให้ พนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบตั ิ
ถึงการประพฤติตนที่เป็ นมาตรฐานแล้ ว “จรรยาบรรณธุรกิจ” ถือเป็ นวินัยอีกฉบับหนึ่งที่พึงปฏิบัติ เพื่ อให้ เกิด
ความเรี ย บร้ อย ในการปฏิ บัติงาน ปลูกฝั งความรั บ ผิ ดชอบอย่างมีคุณ ค่าแก่บุคลากร และเสริ มสร้ างความ
โปร่ งใส ในการดําเนินงานของบริ ษัท อันจะสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ซึ่งเป็ นข้ อพึง
ปฏิบตั ิในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกท่าน ได้ มีสว่ นร่ วมในการจัดทํา จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี ้ขึ ้น
ตัง้ แต่ปี 2549 และแก้ ไขปรั บ ปรุ งครั ง้ ที่ 2 ในปี 2555 เพื่ อให้ เข้ าใจจริ ย ธรรมที่ บ ริ ษัทใช้ ในการดําเนิ นธุ รกิ จ
พร้ อมทัง้ เป็ น กรอบในการปฏิ บัติต น ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ ได้ อย่ างโปร่ งใส ตามเจตนารมณ์ ร่วมกัน เพื่ อรั ก ษา
ชื่อเสียง เกียรติคณ
ุ ของตนเอง และเสริ มสร้ างการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทสืบไป

ก. นโยบายด้ านต่ างๆ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายด้ านต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้

1. นโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1.1

1.2

บริ ษัทมีข้อกําหนดให้ กรรมการ พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์
ของบริ ษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้ องทางการค้ าของบริ ษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้ า คูแ่ ข่งขัน
หรื อจากการใช้ โอกาส หรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ หรื อพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วน
ตน และในเรื่ องการทําธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท หรื อการทํางานอื่น นอกเหนือจากงานของบริ ษัท ซึง่
ส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่
กรรมการ และพนักงานพึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริ ษัท หากทําให้ พนักงานกระทําการ
หรื อละเว้ น กระทํ าการที่ ควรทํ าตามหน้ าที่ หรื อมีผ ลกระทบกระเทื อนต่องานในหน้ าที่ ในกรณี ที่
พนักงานได้ ห้ ุนนัน้ มาก่อนการเป็ นพนักงาน หรื อก่อนที่บริ ษัท จะเข้ าไปทําธุรกิจนัน้ หรื อได้ มาโดย
ทางมรดก พนักงานต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามลําดับขันทราบ
้
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1.3

1.4

ในการทําธุรกรรมของบริ ษัท ที่มีกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานมีส่วนได้ เสีย บริ ษัทจะกําหนดให้
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตน และผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อให้
คณะกรรมการ สามารถพิ จ ารณาธุรกรรมของบริ ษั ทที่ อาจมีค วามขัด แย้ งของผลประโยชน์ และ
สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวม ทังนี
้ ้ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรม ไม่ควรมีส่วนร่ วม
ในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกล่าว
ในการทํ ารายการที่ มีความขัด แย้ งของผลประโยชน์ ต้องมีการกํ าหนดราคาและเงื่ อนไขต่างๆ ตาม
การค้ าปกติของบริ ษัท และปฏิบตั ิเสมือนลูกค้ าทัว่ ไป และจะกําหนดให้ มีขนตอนการสอบทานประเภท
ั้
ของรายการ การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ การมีอํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการ และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ชดั เจน ครบถ้ วน ตามประกาศของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. นโยบายในการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริษัท และการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัท มีนโยบายดูแล และป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่เกี่ยวข้ อง ซื ้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ ข้อมูลภายใน และหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเอง หรื อผู้อื่นในทางมิชอบ
2.1
2.2

2.3

กรรมการ และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อ หรื อขายหุ้น
ของบริ ษัท หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัท
กรรมการ และพนักงานพึงรายงาน การซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อป้องกันการซื ้อ หรื อขายหุ้น
โดยใช้ ข้อมูลภายใน และเพื่อเลี่ยงข้ อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื ้อ หรื อขายหุ้นของบุคคล
ภายใน กรรมการทุกคน และผู้บริ หาร มีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของตน และบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการเป็ นประจํา
บุคคลภายใน ควรละเว้ นการซือ้ หรื อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงิน
หรื อเผยแพร่ สถานะของบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลสําคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้ อย 24 – 48 ชั่วโมง
ภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว ก่อนที่จะซื ้อ หรื อขายหุ้นของบริ ษัท

3. นโยบายเรื่ องระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
3.1
3.2

ฝ่ ายบัญชีของบริ ษัท รับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงิน ที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและทัน
ต่อเวลาทังงบรายปี
้
และรายไตรมาส ซึง่ จัดทําตามมาตรฐานบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ
คณะกรรมการจัดให้ มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
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4. นโยบายปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
4.1

4.2

ปฏิ บัติต ามกฎหมายระเบี ยบ และข้ อบังคับ ของทุกองค์ กรที่ เกี่ ยวข้ องได้ แก่ กฎระเบี ยบของบริ ษั ท
กฎระเบียบและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
ไม่กระทําการช่วยเหลือ หรื อสนับสนุน ส่งเสริ มการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย

5. นโยบายการรั กษาและการใช้ ทรั พย์ สินของบริษัท
5.1

5.2

5.3
5.4

พนักงานมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริ ษัท มิให้ เสื่อมเสีย สูญหายและใช้
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทอย่างเต็มที่ และไม่นําทรัพย์สินของบริ ษัทไป
ใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้อื่น
ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว หมายถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ทั ง้ ที่ มี ตั ว ตน และไม่ มี ตั ว ตน เช่ น สั ง หาริ ม ทรั พ ย์
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ คอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ และอุป กรณ์ การสื่ อสาร ความรู้ ทาง
วิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้ อมูลที่เป็ นความลับที่ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ได้ แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้ อมูลด้ านทรัพยากรบุคคล
ห้ ามพนักงานเปิ ดเผย หรื อการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่เป็ นความลับอย่างเด็ดขาด
ห้ ามปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรื อเอกสารของบริ ษัท

6. นโยบายการใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1

6.2
6.3
6.4

พนักงานควรใช้ คอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรั บผิ ดชอบและคํานึงถึงประโยชน์ ของ
บริ ษัท ควรใช้ แต่ในการปฏิ บัติงานของบริ ษัทและแสวงหาข้ อมูลและความรู่ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั ิงานเท่านัน้
ห้ ามเปิ ดเผยรหัสประจําตัว (password) ที่ใช้ ในการเข้ าถึงระบบข้ อมูลของบริ ษัทแก่ผ้ อู ื่น
ห้ ามพนักงานนําซอฟแวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ หรื อปรับแต่ง ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ใดๆ นอกเหนือจากที่บริ ษัท
ติดตังให้
้
ห้ ามเปลี่ยนแปลง หรื อทําลายข้ อมูล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท

6

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

7. นโยบายในการให้ หรื อรั บของขวัญ หรื อการบันเทิง
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

พนักงานย่อมไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ
กับบริ ษัท
พนักงานอาจรับหรื อให้ ของขวัญได้ ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนัน้ จะต้ องไม่สง่ ผลต่อการ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผู้รับ
ของขวัญที่ได้ รับควรเป็ นสิ่งที่มีมลู ค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด
หากพนักงานได้ รับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยม ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสยั จากผู้เกี่ยวข้ องทาง
ธุรกิจกับบริ ษัท ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชัน้
การให้ หรื อรับของขวัญ อาจกระทําได้ หากทําด้ วยความโปร่ งใส หรื อทําในที่เปิ ดเผย หรื อสามารถ
เปิ ดเผยได้

8. นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
8.1
8.2
8.3

8.4

ประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส ตรงไปตรงมา มุง่ หวังให้ ธุรกิจเติบโต ยัง่ ยืนในระยะยาว
บริ หารงานอย่างมีจริ ยธรรม ธรรมาภิบาล โดยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ยึดหลัก ไม่ให้ ไม่จ่าย
ไม่ทจุ ริ ต และมีการตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือ เพื่อมิให้ เกิดการคอร์ รับชัน่ ในองค์กร
ปลูกฝั งพนักงานให้ ทํางานด้ วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริ ต เน้ นการนึกถึงประโยชน์ ส่วนรวม
ขจัด วิ สัย ทัศ น์ ค่ านิ ย มผิ ด ๆ ที่ เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ วนตน อย่ างไม่ เคารพกติ ก า และขาดจริ ย ธรรม
ศีลธรรม
หลีกเลี่ยงที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่ วมกับกิจกรรมที่จะนําไปสูป่ ั ญหาคอร์ รับชัน่ ของภาครัฐ หรื อเอกชน

9. นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน
9.1
9.2

9.3
9.4

สนับสนุนให้ พนักงานใช้ สิทธิของตน ในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติการทํางาน ประวัติสขุ ภาพ ฯลฯ
การเปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนข้ อมูลจะกระทํ าได้ ต้ องได้ รับความเห็น ชอบจากพนักงานผู้นัน้ เว้ นแต่จ ะ
กระทําไปตามระเบียบบริ ษัทหรื อตามกฎหมาย.
พนักงานต้ องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่อผู้อื่น ทัง้ ทางวาจาหรื อการกระทํา บน
พื ้นฐานของเชื ้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการของร่ างกายและจิตใจ
บริ ษัทไม่สนับสนุนต่อการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริ ต
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ข. นโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
1. นโยบายการปฏิบตั ติ ่ อผู้ถือหุ้น
1.1
1.2
1.3
1.4

ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซี่อสัตย์สจุ ริ ต และอย่างสุดความสามารถ และดําเนินการใดๆ ด้ วยความเป็ น
ธรรมและเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
มุง่ บริ หารบริ ษัทให้ เจริ ญเติบโตมัน่ คง สร้ างผลตอบแทนที่ดีอย่างยัง่ ยืนแก่ผ้ ถู ือหุ้น
รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสมํ่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
รายงานให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทราบถึ งแนวโน้ มในอนาคตขององค์ ก ร ทัง้ ในด้ านบวก และลบ ด้ วยเหตุผ ล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ

2. นโยบายในการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า และคุณภาพผลิตภัณฑ์
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

ประกอบธุรกิ จด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และมีจริ ยธรรมในการดําเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้ องกับลูกค้ า หรื อ
ประชาชน และบริ ษัทอื่น
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ า และบริ การที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ ามี
ข้ อมูลเพี ยงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ งทัง้ ในการโฆษณา หรื อในการ
สื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้ า อันเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรื อเงื่อนไข
ใด ๆ ของสินค้ า หรื อบริ การ
รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นําข้ อมูลของลูกค้ าไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
โดยมิชอบ
ตอบสนองความต้ องการของลูก ค้ าด้ วยความรวดเร็ ว และจัด ให้ มี ร ะบบและช่ อ งทาง ให้ ลูก ค้ า
ร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้ า และบริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตกับลูกค้ า

3. นโยบายและการปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า และ / หรื อเจ้ าหนี ้
3.1
3.2

ปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ค้ า และเจ้ า หนี อ้ ย่ า งเสมอภาค และเป็ น ธรรม และตัง้ อยู่ บ นพื น้ ฐานของการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
ปฏิ บัติ ตามสัญ ญา หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ ตกลงกัน ไว้ อย่างเคร่ งครั ด กรณี ที่ ไม่สามารถปฏิ บัติ ต าม
เงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง ต้ องรี บแจ้ งให้ ค่คู ้ า และ / หรื อเจ้ าหนีท้ ราบล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ ไข
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3.3
3.4
3.5

ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้ นการเรี ยก รับ หรื อยอมรับค่านายหน้ า หรื อผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับคูค่ ้ า และ / หรื อเจ้ าหนี ้
หากมีข้อมูลว่า มีการเรี ยก รับ หรื อ จ่ายผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ ้น พึงเปิ ดเผยรายละเอียด
ต่อคูค่ ้ า และ / หรื อเจ้ าหนี ้ และร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
รายงานข้ อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และตรงเวลาให้ แก่เจ้ าหน้ าที่อย่างสมํ่าเสมอ

4. นโยบายและการปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
4.1
4.2
4.3

ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น
การจ่ายสินจ้ างให้ แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง เป็ นต้ น
ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย

5. นโยบายและการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
การแต่งตัง้ และโยกย้ ายพนักงาน รวมถึงการให้ รางวัล และการลงโทษ ต้ องกระทํ าด้ วยความ
สุจริ ตใจ และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
ให้ ความสําคัญ ต่อการพัฒ นาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้ โอกาสอย่าง
ทัว่ ถึง และสมํ่าเสมอ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด

6. นโยบายในการปฏิบัตติ นของพนักงาน และการปฏิบัตติ ่ อพนักงานอื่น
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

พึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความมุง่ มัน่ ซื่อตรง โปร่ งใส
พึงงดเว้ นการให้ ของขวัญแก่ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อรับของขวัญจากผู้ใต้ บงั คับบัญชา
เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทังฝ่
้ ายจัดการ
ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พงึ กระทําการใด ๆ อัน
เป็ นการไม่เคารพนับถือผู้บงั คับบัญชา
พึงเป็ นผู้มีวินยั และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณี อนั ดีงาม ไม่วา่ จะระบุ
ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
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6.6

ร่ วมสร้ างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็ นนํ ้าหนึ่งใจเดียวกันในหมูพ่ นักงาน พึง
หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ ของบริ ษัท หรื อเป็ นปั ญหาแก่
บริ ษัทในภายหลังได้

7. นโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคม และส่ วนรวม
7.1
7.2
7.3
7.4

รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กร
ตังอยู
้ ่
ดําเนิ นกิ จกรรมเพื่ อร่ วมสร้ างสรรค์ สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้ อมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่ อให้ ชุมชนที่
บริ ษัทตังอยู
้ ่ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทังที
้ ่ดําเนินการเอง และร่ วมมือกับรัฐ และชุมชน
ป้องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้ อยู่ในระดับตํ่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และ
ชุมชนอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัท โดยให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่ภาครั ฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

........................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัตสิ าํ หรั บผู้บริหารและพนักงาน
บริ ษัท ตะวันออกพาณิ ชย์ ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดจรรยาบรรณ และข้ อพึงปฏิบัติสําหรั บ
ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่อถือปฏิบตั ิดงั นี ้

1. ข้ อพึงปฏิบัตสิ าํ หรั บผู้บริหาร
ผู้บ ริ ห ารหมายถึง พนัก งานที่ มี ผ้ ูใต้ บัง คับ บัญ ชา นอกจากผู้บ ริ ห ารจะต้ องพึ งปฏิ บัติ ใน
จรรยาบรรณทุก ๆ ข้ อในฐานะที่ เป็ นพนักงานคนหนึ่งของบริ ษัทแล้ ว ผู้บริ หารต้ องมีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี เพื่ อ
เสริ มสร้ างการเป็ นผู้บริ หารที่ดี และในฐานะผู้บงั คับบัญชาของพนักงาน จะต้ องเป็ นผู้นําและเป็ นแบบอย่างใน
การประพฤติปฏิบตั ิที่ดีให้ แก่พนักงานโดยทัว่ ไปด้ วย จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ิสําหรับผู้บริ หารไว้ ดังนี ้
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

ผู้บริ หารปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
ผู้บริ หารจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซี่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมี
วิสัย ทัศ น์ กว้ างไกล ไม่ห าผลประโยชน์ ให้ ต นเองและพวกพ้ อง จากข้ อมูล ของบริ ษั ท ซึ่งยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่ อ สาธารณะ และไม่ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ความลับ ของบริ ษั ท ต่ อ บุ ค คลภายนอก รวมทั ง้ ไม่
ดําเนินการใด ๆ อันเป็ นลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผู้บริ หารปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน
ผู้บริ หารจะต้ องปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริ หารงานโดยความไม่ลําเอียง สนับสนุน
ในการสร้ างศักยภาพในความก้ าวหน้ า และเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการทํ างานของพนักงาน รวมทัง้
ส่ง เสริ ม ให้ พนัก งานมี ค วามเข้ าใจ ในเรื่ อ งจรรยาบรรณที่ พ นัก งานต้ องปฏิ บัติ จัด สวัส ดิ ก ารให้
พนั ก งานอย่ า งเหมาะสม และปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานด้ วยความสุ จ ริ ต ใจ รั บ ฟั งข้ อคิ ด เห็ น และ
ข้ อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
ผู้บริ หารปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า
ผู้บริ หารต้ องปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าตามข้ อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจที่กิจการกําหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด
ผู้บริ หารต่อคูค่ ้ า
ผู้บริ หารจะต้ องปฏิบตั ิตอ่ คู่ค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้ องหรื อรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบ
ธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดไม่ได้ ให้ รีบแจ้ งคู่ค้าทราบล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันหา
แนวทางแก้ ไข
ผู้บริ หารปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า
ผู้บริ หารจะต้ องปฏิ บัติต่อคู่แข่งทางการค้ า ภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขัน ที่ ดีและไม่
แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไม่สจุ ริ ต
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1.6

ผู้บริ หารปฏิบตั ิตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้ อม
ผู้บริ หารต้ องปฏิ บัติหรื อควบคุมให้ มีการปฏิ บัติตามกฎหมาย และกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง
และให้ ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน และสังคม

2. ข้ อพึงปฏิบัตสิ าํ หรั บพนักงาน

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.10
2.11
2.12

เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างการทํางานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
พนักงานพึงปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และด้ วยความอุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียร และปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการทํางานให้ ดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองและบริ ษัท
พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับในการทํางานของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด
พนักงานพึงอุทิศตน และอุทิศเวลาทุ่มเทปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ และโดยเต็มกําลังความสามารถเพื่อ
ประโยชน์แก่บริ ษัท หลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจอื่น การทํางานส่วนตัว หรื อทํางานอื่นที่มิใช่งานของ
บริ ษัทในระหว่างเวลาทํางาน และพึงหลีกเลี่ยงงานส่วนตัวอันอาจทําให้ บริ ษัทต้ องเสียหาย หรื อเสีย
ชื่อเสียง
พนักงานพึงรั กษาดูแลสิทธิ ประโยชน์ และทรัพย์ สินของบริ ษัทให้ มีสภาพดี ให้ ได้ ใช้ ประโยชน์ อย่าง
เต็มที่ ประหยัด มิให้ สิ ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรื อเสือ่ มสลายก่อนเวลาอันสมควร
พนักงานพึงปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า คูค่ ้ า ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และด้ วยความเสมอภาค
พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้ า คูค่ ้ า และองค์กรอย่างเคร่ งครัด
พนักงานต้ องไม่ยุ่งเกี่ยวในทางการเงิน หรื อทรั พย์ สินกับลูกค้ า หรื อผู้ที่ทําธุรกิจกับบริ ษัท ไม่ว่าจะ
เป็ นการให้ การรับ การยืม การกู้ยืม การทําธุรกิจร่ วมกัน หรื อการอื่นใดทํานองเดียวกัน
พนักงานต้ องไม่เรี ยก รั บ หรื อยอมรั บค่านายหน้ า ค่าบริ การ หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนใดๆ เพื่ อ
ตนเอง หรื อผู้อื่ น จากลูก ค้ า พึงเรี ย กรั บ ค่ามัด จํ า ค่านายหน้ า ค่าบริ ก าร ตามอัต ราที่ บ ริ ษัท ฯ
กําหนด หรื อเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัท และในนามบริ ษัทเท่านัน้ เงินดังกล่าวจะต้ องส่งฝ่ ายการเงิน
ทันที หรื ออย่างช้ าภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป
พนักงานพึงไม่ใช้ ตําแหน่งหน้ าที่ หรื อประโยชน์ จากหน้ าที่การงาน หรื อข้ อมูลของบริ ษัท หรื อของ
ลูกค้ า แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน หรื อพรรคพวก หรื อทํ าธุรกิ จแข่งขันกับบริ ษัท ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจทําให้ ตนเองรู้ สกึ อึดอัดในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ในภาย
หน้ าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ แจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชาทราบในทันที
พนั ก งานพึ ง รายงานเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ ทราบให้ ผ้ ู บั ง คับ บั ญ ชาโดยมิ ชัก ช้ า เมื่ อ เรื่ อ งที่ รั บ ทราบอาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินงาน หรื อชื่อเสียงของบริ ษัท
พนักงานพึงละเว้ นการก่อหนี ้ที่เกินความจําเป็ น หรื อเกินกําลังความสามารถ
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2.13
2.14
2.15

พนักงานพึงให้ ความเคารพ และเชื่อฟั งผู้บังคับบัญชาที่สงั่ การโดยชอบด้ วยนโยบาย และระเบียบ
ข้ อบังคับของบริ ษัท
พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื ้อเฟื อ้ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ไม่ก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ ง ซึง่ จะนําไปสูค่ วามเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริ ษัท
พนักงานพึงเคารพสิทธิ และให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน หลีกเลี่ยงการนําข้ อมูลหรื อเรื่ องราวของผู้อื่น ทัง้
ในเรื่ องเกี่ ยวกับ การปฏิ บัติ งาน และเรื่ อ งส่วนตัวไปเปิ ดเผย หรื อวิ พ ากษ์ วิจ ารณ์ ในลัก ษณะที่ จ ะ
ก่อให้ เกิดความเสียหายทังต่
้ อพนักงาน และต่อบริ ษัท

การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ เป็ น วิ นั ย อี ก ฉบั บ หนึ่ ง ของการปฏิ บัติ ง าน คณะกรรมการมี ค วามมุ่ง หวัง ให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีหน้ าที่และความรับผิดชอบร่ วมกันในการยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายที่
กํ าหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิ จ จึงเป็ น หน้ าที่ สําคัญ ที่ กรรมการและผู้บ ริ ห ารพึงยึด มั่น และปฏิ บัติ ต นเป็ น
แบบอย่าง และดูแลดําเนิ น การให้ พนักงานในสายบังคับ บัญ ชาของตนปฏิ บัติตามจรรยาบรรณธุรกิ จอย่าง
จริ งจัง
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม หรื อส่งข้ อร้ องเรี ยนไปยังเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท (คือ คุณ
พิมลวรรณ วังสินธ์ สขุ สม โทร.0-2641-5252 ต่อ 700 หรื อ E-mail: pimolwan@ecl.co.th หรื อส่งจดหมายไป
ตามที่อยู่ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัท)
กรณีที่ฝ่ายบริ หารและพนักงาน ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่มีการกระทําผิดจรรยาบรรณ ให้ แต่ละฝ่ าย
งานเป็ นผู้พิจารณาเองในเบื ้องต้ น และสรุ ปเรื่ องส่งต่อให้ ผ้ บู งั คับบัญชาระดับสูง และสายงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
ตัดสินความผิ ดพร้ อมทัง้ ระบุโทษโดยพิ จารณาลงโทษไปตามระเบี ยบข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํ างาน แต่หาก
ความผิดมีลกั ษณะเป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึน้ รุ นแรง และก่อให้ เกิดความเสียหายเป็ นอย่าง
มาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้ นสังกัดได้ ก็ให้ นําเรื่ องเข้ าสู่ฝ่ายบริ หารของบริ ษัท เพื่อพิจารณาหาข้ อสรุ ปและ
กําหนดโทษต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

.......................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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นโยบายสิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมี นโยบายถื อปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
กฎหมายและหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ย วข้ องกํ าหนด กระบวนการประชุมผู้ถื อหุ้น ดํ าเนิ น การอย่างเปิ ด เผย
โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสทิ ธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี ้
1. สิทธิในการรับทราบข้ อมูล ผลการดําเนินงาน นโยบายการบริ หารงานอย่างสมํ่าเสมอ และทันเวลา
2. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกําไรอย่างเท่าเทียมกัน
3. สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นในการแต่งตัง้ หรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้
ผู้สอบบัญ ชี และร่ วมพิ จารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ สําคัญ ต่าง ๆ รวมทัง้ สิทธิ ของผู้ถือ
หุ้นส่วนน้ อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมโดยผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการ
4. สิทธิในการรับทราบข้ อมูล การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายการประชุมผู้ถือหุ้น
1. ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีนโยบายเปิ ดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย เสนอเพิ่มวาระ
การประชุม เสนอบุค คลเข้ าดํ ารงตําแหน่ งกรรมการอิส ระ หรื อส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น
ในช่วง 3 เดือนสุดท้ ายก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาพอในการพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า วาระที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอ สมควรบรรจุเป็ นวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรื อไม่ หาก
พิ จารณาว่าเหมาะสมก็จะบรรจุเพิ่ มเป็ นวาระการประชุมในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการ
พิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม ก็จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบพร้ อมเหตุผลผ่าน Website
ของบริ ษัท
คณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัท มีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระในการประชุม
ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่ ใช้ ในการประชุม รวมถึงขัน้ ตอนออกเสียงลงมติ พร้ อมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้ า ก่อนได้ รับข้ อมูลในรู ปแบบเอกสารจากบริ ษัท โดยบริ ษัทจะจัดให้ มีการเผยแพร่
ข้ อมูลดังกล่าวไว้ ใน Website ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารด้ วย
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2. การเข้ าร่ วมประชุมและลงทะเบียน
ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายมี สิ ท ธิ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน คณะกรรมการจั ด
กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้ มีการปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิ ออกเสียงด้ วยวิธีอื่น เช่น มอบฉันทะให้
ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทน โดยบริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผ้ ถู ือ
หุ้น สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงด้ วยตัวเองได้ และบริ ษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1
ท่าน เป็ นทางเลือกในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้ วย นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั ร
ลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เช่น การทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการได้ มา หรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน
เป็ นต้ น เพื่อความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ ง ในภายหลัง
ในการลงทะเบี ย นเข้ าร่ วมประชุม บริ ษั ท เปิ ด ให้ ผ้ ูถื อหุ้ น ลงทะเบี ย นเข้ าร่ วมประชุ ม ได้
ล่วงหน้ าก่อนเวลาประชุม และได้ จดั ระบบเพื่ออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ ครบถ้ วน
ทุกราย ด้ วยความรวดเร็ ว
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัท อํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จะเข้ าร่ วมประชุม ดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส คณะกรรมการบริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้นทุกคน มีสิท ธิ อย่ างเท่ าเที ยมกันในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั ง้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้
ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ อย่างเต็มที่ การพิจารณาและมติในทุกเรื่ องเป็ นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนนับ 1
หุ้น เป็ น 1 เสียง เท่าเทียมกันทุกราย
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสําคัญ ต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างมาก โดยถื อเป็ น
หน้ าที่วา่ คณะกรรมการบริ ษัททุกคน ต้ องเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ นําเสนอข้ อมูลต่าง ๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่าง
ครบถ้ วน รับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ซกั ถามประธานกรรมการชุด
ย่อยต่าง ๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และกรรมการจะตอบข้ อซักถามนันด้
้ วยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
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4. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัท จะบันทึกรายงานการประชุมพร้ อมทังข้
้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ มติของที่ประชุม และ
จํานวนคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้ รวมทังมี
้ การเผยแพร่ รายงานการประชุมไว้ ใน Website ของบริ ษัท

.....................................
( นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
หลังหักภาษี นิติบุคคลและหักสํารองตามกําหมายแต่ละปี ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคตด้ วย โดยการอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยู่กบั มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
คณะกรรมการบริ ษัท มีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ เมื่อเห็นว่า บริ ษัทมีกําไรเพียงพอ แล้ วรายงานให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทจะให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น
ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่งทางการค้ า พนักงาน และสังคมส่วนรวม หรื อภาครัฐ เป็ นต้ น คณะกรรมการได้
กําหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียตามสิทธิที่มตี ามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัท และ
ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับทราบอย่างเพียงพอ
เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ (รายละเอียด นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ปรากฏใน “จรรยาบรรณธุรกิจ
ส่วนที่ (ข)”)

นโยบายเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลความโปร่ งใส รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูล และความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด
บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูล และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และผลการดําเนินงาน ที่มีความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา ทังงบรายไตรมาส
้
รายปี และแบบแสดงข้ อมูลประจําปี ซึง่ จัดทําตามมาตรฐาน
บัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ รวมทังจะจั
้ ดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลทางเว็ปไซต์ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้
ทราบอย่างทัว่ ถึง และตรงเวลา

...................................
( นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการกํากับ
ดูแลกิจการ นอกจากคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องเคร่ งครัดในการปฏิบัติหน้ าที่ตามข้ อบังคับของบริ ษัทตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน ตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตามข้ อ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว บริ ษัท ยังได้ กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อที่จะเน้ นถึงบทบาท
หน้ าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดังนี ้
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
1.1

1.2
1.3

มีผ้ ูที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีความสนใจ
ในกิ จการของบริ ษัท ที่ ต นเป็ น กรรมการอย่างแท้ จ ริ ง และมี ค วามเป็ น อิส ระเพี ยงพอที่ จะทํ าหน้ าที่
ตรวจสอบถ่วงดุลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท คณะกรรมการของบริ ษัท ต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วย กรรมการที่ เป็ น ผู้บ ริ ห าร กรรมการที่ ไม่เป็ น ผู้บ ริ ห าร และ
กรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระเป็ นไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดดังนี ้
1.3.1 ถื อหุ้น ไม่เกิ นร้ อยละหนึ่งของจํ านวนหุ้น ที่ มีสิ ทธิ ออกเสี ยงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
1.3.2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือน
ประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับ
เดี ย วกัน หรื อนิ ติ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง เว้ น แต่จะได้ พ้ น จากการมี ลัก ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
1.3.3 ไม่เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
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1.3.4 ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทังไม่
้ เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อ
ผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จดังกล่าว รวมถึงการทํ ารายการทางการค้ าที่ กระทําเป็ นปกติ เพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่า หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรั พย์ หรื อบริ การ
หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรั บ หรื อให้ ก้ ูยืม คํา้ ประกัน การให้
สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ
หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ ที่มีตวั ตน
สุท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ หรื อ ตัง้ แต่ ยี่ สิ บ ล้ านบาทขึ น้ ไป แล้ วแต่ จํ านวนใดจะตํ่ ากว่า ทัง้ นี ้ การ
คํานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูล และการ
ปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบี ยนในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิ จารณา
ภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
1.3.5 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร
หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่ อย บริ ษั ท ร่ วม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อาจมี ค วามขัด แย้ งสัง กัด อยู่ เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง.้
1.3.6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิ ติ บุค คลที่ อาจมีค วามขัดแย้ ง ทัง้ นี ใ้ นกรณี ที่ ผ้ ูให้ บริ การทาง
วิชาชี พเป็ นนิ ติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
1.3.7 ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้ รับการแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
1.3.8 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริ ษัท
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1.4
1.5

คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการคนหนึง่ จากกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร เป็ นประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท เลือ กบุค คลหนึ่งทํ าหน้ าที่ เป็ น เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษัท จะเป็ นกรรมการหรื อไม่ก็ได้
2. หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

คณะกรรมการเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ จัด การกิ จ การทัง้ หลายทัง้ ปวงของบริ ษั ท และมี อํ านาจหน้ า ที่
ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ บุคคลหนึ่ง หรื อหลายคนปฏิ บัติ งานอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนกรรมการก็ได้
คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องประชุมอย่างน้ อย สาม (3) เดือน ต่อครัง้
จัดให้ มี การประชุมผู้ถือหุ้น เป็ น การประชุมสามัญ ประจํ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน ที่ สิ น้ สุด รอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท
จัดให้ มีระบบบัญชีรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลจัดให้ มีกระบวนการ
ในการประเมิ น ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน พิ จาณารั บ รองงบการเงิ น ที่ ผ้ ูส อบบัญ ชี
ตรวจสอบและได้ ผ่านการสอบทาน จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว งบการเงิน ณ วัน
สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท จัดให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และ
ดูแลจัดให้ มีการส่งงบการเงิน รายงานฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ไปยังตลาดหลักทรัพย์
ตามกําหนด
มีหน้ าที่ กําหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน งบประมาณ และการดําเนินงานของบริ ษัท ร่ วมกับ
ฝ่ ายจัดการ และกํากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายจัดการ หรื อคณะกรรมการบริ หาร ดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนโยบายที่กําหนดไว้ และปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม ตลอดจนกํากับดูแลให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พิ จารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ ห าร และ
คณะกรรมการอื่น ตามความเหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงาน ให้ เป็ นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง กํากับดูแลให้ มีการ
บริ หารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคมู่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ และจัดให้ มีระบบบริ หารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และบริ ษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร
ต้ องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมํ่าเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ สงู สุดของผู้ถือหุ้น
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน มีมาตรฐาน และโปร่ งใส
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

รายงานความรั บ ผิ ดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํ ารายงานทางการเงิ น โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญ ชีไว้ ในรายงานประจําปี และครอบคลุมในเรื่ องสําคัญ ๆ ตามนโยบายข้ อพึง
ปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด
หรื อเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่น ที่ ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ ตน หรื อเพื่อประโยชน์
ผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า ถึงการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ (กลต.) คือ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ และภายใน 3
วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ปราศจาก
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สว่ นตัว และไม่นําข้ อมูล หรื อโอกาสของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของ
ตน หรื อบุคคลอื่น
เพื่ อเป็ นการปกป้องข้ อมูลภายใน ที่ อาจมีนัยสําคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ กรรมการพึงต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริ ษัทจะมี
การประกาศผลการดําเนินงาน หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลภายในต่อสาธารณะชน
กรรมการต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ส่วนได้ เสี ย ของตน และผู้เกี่ ย วข้ อ งที่ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการได้ พิจารณาธุรกรรมที่มีความเกี่ยวโยง และตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ โดยรวมของบริ ษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย หรื อผู้ที่เกี่ยวโยงต้ องไม่มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจในธุรกรรมดังกล่าว ทังนี
้ ้จะมีขนตอนปฏิ
ั้
บตั ิหรื อมาตรการอนุมตั ิ และการเปิ ดเผยข้ อมูล การ
รายงานตามข้ อกําหนดของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. การเลือกตัง้ กรรมการบริษัท และการดํารงตําแหน่ ง
การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัท ให้ กระทําโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ให้ กระทําตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
3.1
3.2

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียง เท่าจํานวนหุ้นที่ตนถือ
ในการเลือกตังกรรมการ
้
อาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรื อ
คราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ อง
ออกเสียงด้ วยคะแนนเสียงที่มีตามข้ อ 1 ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
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3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตังกรรมการ
้
เพื่อให้ ผ้ ใู ดมากน้ อยตาม
มาตรา 70 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พ.ร.บ. มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING
เท่านัน)
้
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ เู ป็ น
ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ส่วน ถ้ าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ กบั ส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจาก
ตําแหน่งในปี แรก และปี ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปี ห ลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่ อยู่ในตําแหน่งนานที่ สุดนัน้ เป็ น ผู้ออกจากตํ าแหน่ ง
กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน้ อาจจะได้ รับเลือกตังให้
้ เข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
นอกจากพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎบัตรว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออก
จ. ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
กรรมการคนใดลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท และจะแจ้ งการลาออกของตนให้ นาย
ทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคล ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด เข้ า
เป็ นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อย
กว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เป็ นเป็ นกรรรมการดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่

4. การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีดงั นี ้
4.1

คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องจัดให้ มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างน้ อยทุก 3
เดือน ในการประชุมกรรมการต้ องแสดงความเห็น และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควรเข้ า
ประชุมทุกครัง้ นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสยั ซึ่งต้ องแจ้ งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการ
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4.2
4.3

ล่วงหน้ า บริ ษัทต้ องรายงานจํานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการไว้ ในรายงานประจําปี ใน
การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการ จะต้ องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่
กรรมการทุกท่าน เพื่อให้ ทราบเป็ นการล่วงหน้ าถึง วันเวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้ อมทัง้
รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ ายจัดการ จัดส่งให้ คณะกรรมการล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 7 วัน และเอกสารดังกล่าวต้ องให้ ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่าง
เป็ นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะต้ องเป็ นผู้บนั ทึกประเด็นในการประชุม เพื่อ
จัด ทํ า เป็ น รายงานการประชุ ม ซึ่ง ต้ อ งมี เนื อ้ หาสาระครบถ้ วน และเสร็ จ สมบู ร ณ์ ภ ายใน 15 วัน
นับตัง้ แต่วนั ประชุมเสร็ จสิ ้น เพื่อเสนอให้ ประธานคณะกรรมการบริ ษัทลงนาม และจะต้ องจัดให้ มี
ระเบียบจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้ นหา และรักษาความลับได้ ดี
กรรมการบริ ษัทที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่ องนัน้
การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ างมากเป็ นสําคัญ
ในกรณี ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ข้ าด
อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริ ษัทคนอื่น ๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ วย ให้ ระบุไว้ ในรายงานการ
ประชุม

5. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
5.1

5.2
5.3

คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจําเป็ น
รายเดือน และเบี ้ยประชุมต่อครัง้ ที่มาประชุม โดบเปรี ยบเทียบให้ อยู่ในระดับเดียวกับค่าตอบแทนของ
กรรมการบริ ษัทอื่นที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และคํานึงถึงผลประกอบการ
ของบริ ษัท ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะจัดให้ มีการรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนเป็ นรายบุคคลไว้ ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

..................................
( นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยที่คณะกรรมการของบริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบขึ
้
้น เพื่อให้ เป็ นเครื่ องมือสําคัญ
ของคณะกรรมการบริ ษัท ในการกํ ากับ ดูแลการดําเนิ น งาน และบริ ห ารงานให้ มีมาตรฐานเป็ น แนวทางที่
ถูกต้ องโปร่ งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่ น่าเชื่ อถื อ อันจะเป็ นประโยชน์ แก่ผ้ ูลงทุนและทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ สอดคล้ องตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริ ษัทจึง
เห็นสมควรกําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท มีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
เป็ นกรรมการของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้ รับการเลือกตังโดยคณะกรรมการของบริ
้
ษัท หรื อโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็ นผู้ที่มีความรู้
ความเข้ าใจ หรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรื อการเงินไม่น้อยกว่า 1 คน
ให้ คณะกรรมการของบริ ษัท เลือกและแต่งตังกรรมการตรวจสอบคนหนึ
้
่งเป็ นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ให้ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตําแหน่ง

2. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1
2.2

2.3

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของทุนที่ชําระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
เป็ นกรรมการที่ไม่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ ปรึ กษาที่ได้ รับเงินดือนประจําจาก
บริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
เป็ นกรรมการที่ ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทัง้ ในด้ านการเงิน และ
บริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์ ห รื อส่วนได้ เสี ย ในลัก ษณะดังกล่าวทัง้ ปั จจุบัน และในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้ รับ การ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้ นคณะกรรมการของบริ ษัทได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ ว เห็นว่า
24

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

2.4
2.5
2.6

การเคยมีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ และการให้ ความเห็น
ที่เป็ นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
สามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่ แ ละแสดงความคิ ด เห็ น หรื อรายงานผลการปฏิ บัติ งานตามหน้ าที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัทได้ โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หาร หรื อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
3. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่

3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหัว หน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคล ซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทํ าหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
พิ จารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง่
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกําหนด
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
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3.7
3.8

3.9
3.10

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
(ช) ความเห็น หรื อ ข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎ
บัตร (charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เห็ น ว่าผู้ถื อหุ้ น และผู้ล งทุ น ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไข หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่า มีรายการ
หรื อการกระทํ าใดดังต่อ ไปนี ้ ซึ่งอาจมี ผ ลกระทบอย่ างมี นัย สํ าคัญ ต่อฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท
(1.) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2.) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(3.) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงานผลการตรวจสอบที่ เกี่ ยวกับ พฤติการณ์ อันควรสงสัย ฯ ไปยัง
สํานักงาน กลต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
กรรมการตรวจสอบต้ อ งรายงานให้ บ ริ ษั ท ทราบถึ ง การมี ส่ วนได้ เสี ย ของตนหรื อ บุ ค คลที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ น
จากตําแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีกได้
นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
4. พ้ นวาระจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
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กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัทและให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งทังคณะ
้
ให้
คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตําแหน่ง ต้ องรักษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไปพลางก่อน จนกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
ในกรณี ที่ ตํ าแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตัง้ บุคคลที่ มี คุณ สมบัติค รบถ้ วน ขึน้ เป็ น กรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน
เพื่ อให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่ คณะกรรมการบริ ษัทกํ าหนด โดยบุคคลที่ เข้ าเป็ น กรรมการ
ตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงวาระที่ยงั คงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน

5. การประชุม

5.1

5.2
5.3

5.4

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี ้
ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานตรวจสอบภายใน และเรื่ อง
อื่น ๆ อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และเมื่อประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ในครัง้ ต่อไป หรื อให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเรี ยกประชุมเป็ นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่ องจําเป็ น
เร่ งด่วนอื่น ๆ ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
กรรมการตรวจสอบที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่ องนัน้
การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ างมากเป็ น
สําคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง เป็ นเสียง
ชี ้ขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ วย ให้ นําเสนอเป็ น
ความเห็นแย้ งต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทใน
คราวถัดไป เพื่อทราบทุกครัง้
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

.................................
( นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
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กฎบัตรของเลขานุการบริ ษัท
โดยที่คณะกรรมการของ บริ ษัท ตะวันออกพาณิ ชย์ ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญ
ของบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท จึงได้ พิจารณาแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทขึ ้น เพื่อ
ทําหน้ าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้ านต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริ ษัท และเพื่อช่วยให้ คณะกรรมการบริ ษัทและ
ตัวบริ ษัทเอง สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่
กํ าหนดโดยตลาดหลักทรั พย์ ฯ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็น สมควรกํ าหนดกฎบัตรของเลขานุการบริ ษัทไว้
ดังต่อไปนี ้
1. คุณสมบัตขิ องเลขานุการบริษัท
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

บุคคลที่ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท ซึง่ อาจเป็ นกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริ หาร
- บุคคลที่มาจากองค์กรภายนอก เช่น สํานักงานกฎหมาย บริ ษัทผู้สอบบัญชี หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์
- พนั ก งาน หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ข องบริ ษั ท โดยจะทํ าหน้ า ที่ เป็ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท ควบคู่ไปกับ การ
ปฏิบตั ิงานในหน้ าที่อื่น
คุณวุฒิด้านการศึกษา และประสบการณ์
- มีความรู้ ในธุรกิจหลัก และการดําเนินงานของบริ ษัท
- มีความรู้ ด้านบัญชี การเงิน การจัดการธุรกิจทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท การกํากับดูแลกิจการที่ดี และข้ อพึงปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานของธุรกิจที่บริ ษัทดําเนินการอยู่
มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย โดยไม่ขึน้ กับอิทธิ พลของหน่วยงานใด หรื อจาก
บุคคลใด ๆ ภายในองค์กรนัน้
ได้ รับการยอมรับจากคณะกรรมการบร◌ิ ษัท
ดํารงไว้ ซงึ่ ความมีจรรยาบรรณอย่างเข้ มแข็ง ไม่มีประวัติดา่ งพร้ อย
2. หน้ าที่และความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริ ษัท ต้ องปฏิ บัติหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริ ต
ตามพระราชบัญ ญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ กําหนดบทบาทหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบสําหรับเลขานุการบริ ษัทไว้ โดยเฉพาะดังนี ้
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2.1

2.2
2.3

2.4

จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของ
บริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผู้บริ หาร
จัด ส่ ง สํ า เนารายงานการมี ส่ ว นได้ เสี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ ป ระธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้ และบริ ษัทต้ องจัด
ให้ มีระบบการเก็บรั กษาเอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงข้ อมูล และดูแลให้ มีการเก็บ
รักษาให้ ถูกต้ องครบถ้ วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ที่มี
การจัดทําเอกสารหรื อข้ อมูลดังกล่าว
ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
3. หลักในการปฏิบัตงิ านของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริ ษัท ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทัง้
ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ ผู้ถือหุ้น
โดย
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

การตัดสินใจต้ องกระทําบนพื ้นฐานข้ อมูลที่เชื่อโดยสุจริ ตว่าเพียงพอ
การตัดสินได้ กระทําไปโดยตนไม่มีสว่ นได้ เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในเรื่ องที่ตดั สินใจนัน้
กระทําการโดยสุจริ ตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
กระทํ าการที่ มี จุ ด มุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่ ก ระทํ าการอัน เป็ น การขัด ขื น หรื อแย้ ง
ประโยชน์ของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
ไม่หาประโยชน์ จากการใช้ ข้อมูลของบริ ษัทที่ล่วงรู้ มา เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว
หรื อใช้ ทรัพย์สินหรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ิ
ทัว่ ไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ไม่เข้ าทําข้ อตกลงหรื อสัญญาใด ๆ ซึง่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางประโยชน์ (Conflict of Interest)
กับบริ ษัท หรื อพนักงาน หรื อลูกค้ าของบริ ษัท ทังยั
้ งเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ิตอ่ งานในหน้ าที่ของตน
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4. กรณีเลขานุการบริษัทพ้ นจากตําแหน่ ง หรื อไม่ อาจปฏิบัตหิ น้ าที่ได้
4.1
4.2
4.3
4.4

ให้ คณะกรรมการแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษัทคนเดิม
พ้ นจากตําแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให้ กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้ าที่ แทนในช่วงเวลาที่
เลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตําแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ป ระธานกรรมการแจ้ ง ชื่ อ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ต่ อ สํ านัก งานภายใน 14 วัน นับ แต่ วัน ที่ จัด ให้ มี
ผู้รับผิดชอบในตําแหน่งดังกล่าว
แจ้ งให้ สํานักงานฯ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามข้ อ 2.1 และ 2.2
กฎบัตรของเลขานุการบริ ษัทนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

..................................
( นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
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นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริ ษัท มีนโยบายที่จะจัดให้ มรี ะบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลคณะกรรมการ
บริ ษัทและผู้บริ ห ารมีหน้ าที่ และความรั บ ผิดชอบโดยตรงในการจัดให้ มี และรั กษาไว้ ซึ่งระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้ ดําเนิ น การทบทวนความมี ประสิท ธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่ าเสมอ เพื่ อ
ปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริ ษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทาง
การเงิน กระบวนการ แผนการจัดองค์กร ระบบงาน วิธีการซึง่ มีอยู่ภายในองค์กร และการบริ หารความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายในที่บริ ษัทจัดไว้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล ในเรื่ องดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ทรัพย์สินของบริ ษัทมีอยู่จริ ง และได้ มีการควบคุมดูแล จัดเก็บรักษาเป็ นอย่างดี
ระบบข้ อมูล และรายงานทางการเงิน มีคณ
ุ ภาพสมบูรณ์ ถูกต้ อง และเชื่อถือได้
การดําเนินงานของบริ ษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริ ษัท ได้ มีการบรรลุและดําเนินการอย่างมีประสิทธิผล
ได้ มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทํางานของบริ ษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน จําแนกเป็ น 5 องค์ประกอบ ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ กันซึง่ มาจาก
วิถีทางที่ผ้ บู ริ หารดําเนินธุรกิจและเชื่องโยงเข้ าเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันกับกระบวนทางการบริ หาร ซึง่ ได้ แก่
1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุ ม ( Control Environment ) ได้ แก่ ค วามซื่ อ สั ต ย์ และ
จรรยาบรรณของผู้บริ หาร ปรั ชญาและรู ปแบบการทํ างานของผู้บ ริ ห าร บทบาทของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่เหมาะสม ( ความขยันมุ่งมัน่ ความมีศกั ยภาพ )
มีผังการจัดองค์ กร มีการมอบหมายอํานาจหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบ มีนโยบายและวิธีบริ หารงานด้ าน
บุคลากรและการปฏิบตั ิ มีการตรวจสอบภายใน
2. การประเมิ น ความเสี่ ย ง ( Risk Assessment ) ได้ แ ก่ ก ารระบุ ปั จ จัย ที่ ทํ าให้ เกิ ด ความเสี่ ย ง
ประเมินความสําคัญ และโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิด การกําหนดกิจกรรมควบคุมที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการ
บริ หารความเสี่ยง
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3. กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities ) ได้ แก่การที่บริ ษัทได้ จดั ให้ องค์กร และบุคลากร มี
การแบ่งแยกหน้ าที่อย่างเพียงพอ กําหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการมอบอํานาจ
โดยกํ าหนดลํ าดับ ขัน้ ของอํ านาจอนุ มัติ มี เอกสารและบัน ทึก ทางการบัญ ชี อย่ างถูก ต้ อง เหมาะสม มี ก าร
ควบคุม ทรั พ ย์ สิ น และบัญ ชี ให้ ป ลอดภั ย จากธรรมชาติ และการนํ าข้ อ มูล ไปใช้ ในทางไม่ ถู ก ต้ อ ง มี ก าร
ตรวจสอบที่เป็ นอิสระ เป็ นต้ น
4. ข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์ กร ( Information and Communication ) ได้ แก่การ
ที่บริ ษัทมีการออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้ สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจ รายการที่จะบันทึกบัญชี
ต้ องเป็ นรายการที่ เกิ ดขึน้ จริ ง และรายการที่ เกิ ดขึน้ จริ งต้ องบันทึกให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ มีการวัดมูลค่าของ
รายการอย่ างถูก ต้ องแม่น ยํ า มี ก ารผ่ านบัญ ชี และการสรุ ป ยอดอย่ างถูก ต้ อ ง ตรงกับ ความต้ องการของ
ผู้ใช้ งาน ผู้บริ หารของบริ ษัทมีการรั บรองความถูกต้ องต่องบการเงิน ซึ่งเน้ นทางด้ านเนือ้ หามากกว่ารู ปแบบ
ได้ แก่ การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูล ความมีอยู่จริ ง สิทธิและภาระผูกพัน การเกิดขึ ้นจริ ง ความ
ครบถ้ วน การแสดงมูลค่า และการวัดมูลค่าได้
5. การติดตามและประเมินผล ( Monitoring) ได้ แก่ การที่ฝ่ายจัดการมีการติดตามเพื่อประเมิน
คุณ ภาพ การปฏิ บัติตามการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นครั ง้ คราว เพื่ อดูว่าการควบคุมดําเนิ นไป
ตามที่ต้องการ และทําการดัดแปลงเมื่อเห็นว่าจําเป็ น

การตรวจสอบภายใน
บริ ษัทได้ แต่งตังหน่
้ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อว่าจ้ างสํานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบ
การทํางานในด้ านต่าง ๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้ าที่ในการให้ คําปรึกษาและ
ตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการบริ หารความเสี่ยง และกระบวนการกํ ากับดูแลกิ จการของบริ ษัท ได้ จัด ให้ มี ขึน้ อย่างเพี ย งพอ มี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กรขึ ้นอย่างเป็ นระบบ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2550 โดยจัดตังคณะอนุ
้
กรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อทําหน้ าที่ ในการจัดทํานโยบาย วางระบบ กําหนด
วัตถุประสงค์ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทัง้ ที่เกิ ดจากปั จจัยภายนอก และจากการบริ หารงาน และการ
ปฏิบตั ิงานภายในองค์กร รวมทังกํ
้ าหนดแนวทางในการบริ หาร และจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับ
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ได้ มีการสื่อสาร จัดฝึ กอมรม สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแก่พนักงาน ให้ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หาร
ความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี ้
1. การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
เป็ นการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมที่แน่ชดั สอดคล้ องกับกลยุทธ์เป้าหมายแผนและ
ทิศทางการดําเนินธุรกิจ ผู้บริ หาร พนักงานทุกคนเข้ าใจตรงกัน สามารถทําให้ บรรลุผลได้ วัดผลได้ ทงั ้ เชิ ง
ปริ มาณ และคุณภาพ ในระยะเวลาที่กําหนด ซึง่ บริ ษัทจะมีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี และจะดําเนินการ
จัดทําพร้ อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้ มีความสอดคล้ องกัน
2. การระบุความเสี่ยง
เป็ นการระบุความเสี่ยงซึง่ หมายถึง โอกาส หรื อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก เช่น
สภาพแวดล้ อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนัก
ลงทุน การบริ หารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น
3. การวิเคราะห์ ความเสี่ยง
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยง (ซึง่ มี 2 ระดับ คือความรุ นแรง และโอกาสในการเกิด )
และการจัดลําดับความสําคัญ ของความเสี่ยง บริ ษัทจะบริ หารความเสี่ยงโดยพิ จารณาจัดลําดับความเสี่ยง
ก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึง่ ถ้ าอยู่ในเกณฑ์รุนแรงมาก และโอกาสในการเกิดสูงจะนํามาเร่ งจัดการ
ก่อน หากความเสี่ยงอยู่ในระดับสําคัญมาก จะต้ องกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริ หาร
ระดับสูงที่รับผิดชอบ หากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรื อตํ่า ให้ กําหนดมาตรการจัดการในระดับ
ฝ่ ายหรื อแก้ ไขในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
4. การจัดการความเสี่ยง
เป็ นการกําหนดวิธีการที่เหมาะสม สําหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง ให้ ลดความรุ นแรงลงหรื อเกิดขึ ้น
ได้ น้อยลง หรื อควบคุมไม่ให้ เกินระดับอันตรายเป็ นต้ น การจัดการความเสี่ยงมีได้ 4 วิธี เช่น
4.1 การยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการจัดการ หรื อสร้ างระบบควบคุม อาจมีมลู ค่า
สูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ แต่จะมีมาตรการติดตามดูแล และกําหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้
และเตรี ยมแผนการตังรั้ บ / จัดการ เป็ นต้ น
33

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

4.2 การลด / ควบคุมความเสี่ยง ได้ แก่การออกแบบระบบควบคุม แก้ ไข ปรับปรุ ง วิธีการทํางาน
เพื่อป้องกันหรื อ จํากัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหาย
4.3 การหลี กเลี่ ย งความเสี่ ย ง ได้ แ ก่ การหยุด กิ จกรรม หรื อ งดทํ าขัน้ ตอนที่ จ ะมาซึ่งความเสี่ ย ง
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม หรื อ รู ปแบบการทํางาน ลดขอบเขตการดําเนินงาน หรื อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงนัน้
4.4 การกระจาย / โอนความเสี่ยง ได้ แก่ การกระจายทรัพย์สิน หรื อกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สินเพื่อโอนความเสี่ยงไปยังบริ ษัทประกันภัย การ
จ้ างบริ ษัทภายนอกให้ ทํางานบางส่วนแทน การสําเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด การกระจายที่เก็บ
ทรัพย์สินมีคา่ เป็ นต้ น
5. การติดตามผลและการสอบทาน
เป็ นขันตอนของการติ
้
ดตามผลหลังดําเนินการบริ หารความเสี่ยงตามแผนที่กําหนดไว้ และทําการสอบ
ทานดูว่า แผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิ ภาพดีให้ คงดําเนินการต่อไป หรื อแผนใดควรปรับเปลี่ยน โดย
กําหนดข้ อมูลที่ต้องติดตาม และความถี่เพื่อสอบทานเป็ นรายวัน รายเดือน หรื อทุก 3 เดือน เป็ นต้ น นอกจากนี ้
จะกํ าหนดให้ มี การประเมิน ความเสี่ ยงซํ า้ อี ก อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั ง้ เพื่ อดูว่าความเสี่ ยงใด อยู่ในระดับ ที่
ยอมรั บได้ แล้ ว หรื อมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึน้ มาอีกหรื อไม่ การบริ หารความเสี่ยง จะต้ องจัดทําระบบบริ หาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ จึงจะเกิดประโยชน์ อย่างแท้ จริ ง ซึ่งคณะอนุกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง จะบริ หารติดตาม และรายงานต่อผู้บริ หารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

.......................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห าร ได้ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงขึน้ เมื่ อวันที่ 5 ตุลาคม 2549
ประกอบด้ วย กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท 14 คน โดยมีนางดวงรัตน์ แจ้ งมงคล ทําหน้ าที่เป็ นประธาน
และมีนางลักคณา ไชยฮะนิจ ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี ้
1. กําหนดนโยบายและโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร โดยใช้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ สามารถประเมินติดตาม และ
ควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่ วม ในการบริ หาร
และควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมิ น ความเสี่ ย งในระดับ องค์ ก ร และกํ าหนดวิ ธีก ารบริ ห ารความเสี่ ย งนัน้ ให้ อยู่ในระดับ ที่
ยอมรับได้ รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการบริ หารความเสี่ยงตามวิธีการที่กําหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริ ห ารความเสี่ย ง และปรั บ ปรุ งให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลอย่าง
เพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มี อํ า นาจในการเรี ย กบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ องมาชี แ้ จงหรื อ แต่ ง ตัง้ และกํ า หนดบทบาทหน้ าที่ ใ ห้
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีหน้ าที่ บริ หารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้ รายงานต่อคณะอนุกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ การบริ หารความเสีย่ งบรรลุวตั ถุประสงค์
6. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจําทุกไตรมาส ว่าได้ มี
การบริ หารและควบคุมความเสีย่ งในระดับองค์กรอย่างไร และผลของการบริ หารความเสี่ยง

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

...................................
( นายดนุชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการบริ หาร
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