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นโยบายบรรษัทภิบาล (การกากับดูแลกิจการ)
Corporation Governance Principles and Policies
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งหมายถึงการจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานภายในกิจการและการควบคุมที่ดี เสริมสร้างให้บริษัทมี
ระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มุ่งเน้น
การสร้างประโยชน์ที่ ดีและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น คานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
เพื่อให้กิจ การมีระบบกากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้มีการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการ สาหรับเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนั กงานของ
บริษัทได้ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายร่วมกัน ดังนี้
1. จรรยาบรรณธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ คาขวัญ
1.2 จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
1.3 นโยบายการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
1.4 จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงาน
1.5 การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
2. นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการจ่ายปันผล
4. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
5. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน
6. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
7. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. กฎบัตรของเลขานุการบริษัท
9. นโยบายการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
10. กฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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จรรยาบรรณธุรกิจ ( Codes of Conduct)
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ คาขวัญ
วิสัยทัศน์
- เป็นผู้ชานาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม ให้บริการที่ดีเลิศ และสร้างคุณค่า
ระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
พันธกิจ
- มีศักยภาพสูงสุดในการให้บริการ เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นจาก
พนั ก งานที่ มีคุ ณ ภาพ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมัย และยึ ด มั่น ในหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ
ตอบสนองความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความ
เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
- เป็นผู้ชานาญในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ธุรกิจดาเนินการยาวนานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
กว่า 30 ปี
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ
- ดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
คาขวัญ
- ใส่ใจบริการ สู่มาตรฐานความพอใจ (Our service mind is your satisfaction)
- วิ่งเร็ว ได้เงินเร็ว (Speed Car Speed money)
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2. จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีส ซิ่ง จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจ ให้เช่าซื้อรถยนต์ และจาหน่ายรถยึ ด
คณะกรรมการจะปฏิ บั ติแ ละดูแ ลให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ถื อปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณธุ ร กิ จ
ดังต่อไปนี้
1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
หรือประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้า และบริการ และไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุ รกิ จ โดยมีระบบการดาเนิ น งานที่ มี มาตรฐาน และการควบคุมที่ ดี โดยใช้ ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอ และมีหลัก ฐาน
สามารถอ้างอิงได้ ตรวจสอบได้
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติ
วิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย
5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้า และบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลู กค้าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรื อ
เงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
8. ปฏิบัติตามกฎหมายข้ อบังคับ และกฎระเบีย บที่เ กี่ยวข้อง และหลัก การกากับ ดูแลกิจการที่ ดี
ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสานึกดี ยึดมั่นในการเป็นพลเมืองดี
9. ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ รักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และสังคม

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

........................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จัดการ
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นโยบายการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ( Codes of Conduct)
คณะกรรมการ มีความเชื่อมั่นว่า การดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นหลักสาคัญในการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเที่ยงธรรมต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชน และสังคมมาโดยตลอด
นอกจากบริษัทได้มี “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของพนักงาน” เพื่อให้พนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติ
ถึงการประพฤติตนที่เป็นมาตรฐานแล้ว “จรรยาบรรณธุรกิจ” ถือเป็นวินัยอีกฉบับหนึ่งที่พึงปฏิบัติ เพื่อ ให้เกิด
ความเรียบร้อย ในการปฏิบัติงาน ปลูกฝังความรับผิดชอบอย่างมีคุณค่าแก่บุคลากร และเสริมสร้างความ
โปร่งใส ในการดาเนินงานของบริษัท อันจะสร้างความเชื่อมั่ นต่อผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งเป็นข้อพึง
ปฏิบัติในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทา จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ขึ้น
ตั้งแต่ปี 2549 และแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปี 2555 เพื่อให้เข้ าใจจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ
พร้อมทั้ งเป็น กรอบในการปฏิบั ติตน ให้ ปฏิ บัติหน้ าที่ ได้อย่ างโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ร่ วมกัน เพื่ อรั กษา
ชื่อเสียง เกียรติคุณของตนเอง และเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสืบไป

ก. นโยบายด้านต่างๆ
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.1

1.2

บริษัทมีข้อกาหนดให้กรรมการ พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์
ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่ แข่งขัน
หรือจากการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วน
ตน และในเรื่องการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทางานอื่น นอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่ง
ส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
กรรมการ และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากทาให้พนักงานกระทาการ
หรือละเว้นกระท าการที่ควรท าตามหน้ าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทื อนต่องานในหน้าที่ ในกรณี ที่
พนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงาน หรือก่อนที่บริษัท จะเข้าไปทาธุรกิจนั้น หรือได้มาโดย
ทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นทราบ
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1.3

1.4

ในการทาธุรกรรมของบริษัท ที่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีส่วนได้เสีย บริษัทจะกาหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้
คณะกรรมการ สามารถพิจ ารณาธุ ร กรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และ
สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรม ไม่ควรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว
ในการทารายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการกาหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตาม
การค้าปกติของบริษัท และปฏิบัติเสมือนลูกค้าทั่วไป และจะกาหนดให้มีขั้นตอนการสอบทานประเภท
ของรายการ การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ การมีอานาจอนุมัติ ของคณะกรรมการ และ
การเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน ตามประกาศของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท มีนโยบายดูแล และป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ข้อมูลภายใน และหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ
2.1
2.2

2.3

กรรมการ และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อ หรือขายหุ้น
ของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
กรรมการ และพนักงานพึงรายงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อป้องกันการซื้อ หรือขายหุ้น
โดยใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อ หรือขายหุ้นของบุคคล
ภายใน กรรมการทุกคน และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจา
บุคคลภายใน ควรละเว้นการซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน
หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสาคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 – 48 ชั่วโมง
ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัท

3. นโยบายเรื่องระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
3.1
3.2

ฝ่ายบัญชีของบริษัท รับผิดชอบต่อการจัดทารายงานทางการเงิน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทัน
ต่อเวลาทั้งงบรายปี และรายไตรมาส ซึ่งจัดทาตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่ นใจได้ว่า
บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
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4. นโยบายปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.1

4.2

ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้ อบังคับ ของทุ ก องค์ก รที่เกี่ย วข้องได้แก่ กฎระเบี ยบของบริษั ท
กฎระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ไม่กระทาการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน ส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย

5. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
5.1

5.2

5.3
5.4

พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัท มิให้เสื่อมเสีย สูญหายและใช้
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่นาทรัพย์สินของบริษัทไป
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น
ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว หมายถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง ที่ มี ตั วตน และไม่ มี ตั ว ตน เช่ น สั ง หาริ ม ทรั พ ย์
อสังหาริ มทรัพย์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ และอุปกรณ์ การสื่อสาร ความรู้ทาง
วิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ห้ามพนักงานเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด
ห้ามปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท

6. นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1

6.2
6.3
6.4

พนักงานควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับผิด ชอบและคานึงถึงประโยชน์ของ
บริษัท ควรใช้แต่ในการปฏิบัติงานของบริษัทและแสวงหาข้อมูลและความรู่ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานเท่านั้น
ห้ามเปิดเผยรหัสประจาตัว (password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อื่น
ห้ามพนักงานนาซอฟแวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้หรือปรับแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ นอกเหนือจากที่บริษัท
ติดตั้งให้
ห้ามเปลี่ยนแปลง หรือทาลายข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
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7. นโยบายในการให้หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
กับบริษัท
พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้น จะต้องไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผู้รับ
ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจกับบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
การให้ หรือรับของขวัญ อาจกระทาได้หากทาด้วยความโปร่งใส หรือทาในที่เปิดเผย หรือสามารถ
เปิดเผยได้

8. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
8.1
8.2

8.3
8.4

สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตน ในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติการทางาน ประวัติสุขภาพ ฯลฯ
การเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลจะกระทาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น เว้นแต่จะ
กระทาไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย.
พนักงานต้องไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อผู้อื่น ทั้งทางวาจาหรือการกระทา บน
พื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการของร่างกายและจิตใจ
บริษัทไม่สนับสนุนต่อการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต

9. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
9.1

9.2

บริษัทจะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนมาตรการของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และป้ องกั น ปราบปรามการสนับ สนุ นทางการเงินแก่ ก ารก่ อการร้ าย บริษัท จะเผยแพร่ ความรู้ แ ก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ป้องกันและปราบปรามสองฉบับดังกล่าว
บริษัทจะกาหนดให้แต่ละฝ่ายงาน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าในส่วนงานของตน รับผิดชอบ
จัดทาระเบียบวิธีปฏิบัติงาน แบบฟอร์มการทางานให้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย เป็นลาย
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9.3

9.4

ลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องควบคุมดูแลและยึดถือปฏิบัติตามระเบียบวิธี ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น
ประจาวันอย่างเคร่งครัด เพราะการละเว้นปฏิบัติอาจมีความเสี่ยง ซึ่งมีผลให้ได้รับโทษทางกฎหมาย
เช่ น ต้ อ งจั ด ท าข้ อ มู ล ในการแสดงตนของลู ก ค้ าและการตรวจสอบ และเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ไว้ เ ป็ น
ระยะเวลา 5 ปี ต้ อ งตรวจสอบประเมิ น และจั ด ระดั บ ความเสี่ ย งในการฟอกเงิ น ของลู ก ค้า ก่ อ น
ดาเนินการ จัดทาสัญญา หรือเบิกใช้วงเงิน มีการทบทวนข้อมูลระดับความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และ
ติดตามความเคลื่อนไหวการทาธุรกรรมของลูกค้า รายงานการพบเห็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ฯ
ภายใน 3 วันทาการ เป็นต้น ฯลฯ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป้องการการฟอกเงิน จานวนอย่ างน้อย 3 คน เป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตาม นโยบายให้ ค าปรึ ก ษาแก่
พนักงานในการปฏิบัติ เป็นศูนย์กลางในการส่งรายงานการทา ธุ ร กรรมที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ไปยั ง
สานัก งาน ป.ป.ง. และประสานงาน และให้ ความร่ วมมือกั บ ส านั ก งาน ป.ป.ง. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท อันเกี่ยวกับการปฏิบัติของบริษัทตามมาตรการป้องกันการ
ฟอกเงิน และการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

10. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
10.1
10.2
10.3

10.4
10.5

ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา มุ่งหวังให้ธุรกิจเติบโต ยั่งยืนในระยะยาว
บริหารงานอย่างมีจริยธรรม ธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยึดหลัก ไม่ให้ ไม่จ่าย
ไม่ทุจริต และมีการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือ เพื่อมิให้เกิดการคอร์รับชั่นในองค์กร
ปลูกฝังพนักงานให้ทางานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสั ตย์สุจริต เน้นการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
ขจั ด วิ สั ย ทั ศน์ ค่า นิ ย มผิ ดๆ ที่ เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ วนตน อย่ า งไม่ เคารพกติก า และขาดจริ ย ธรรม
ศีลธรรม
หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จะนาไปสู่ปัญหาคอร์รับชั่น ของภาครัฐ หรือเอกชน
จัด ให้ มีการประเมิน ความเสี่ ยงที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การทุ จ ริตภายในบริ ษัท รวมถึงการน านโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตและแผนการกากับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ /แนวทางในการดาเนิน
ธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน
10.5.1 ห้ามการให้สินบนในทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมและต้องแน่ใจว่าการ
บริจาคเพื่อการกุศล และการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญ ทางธุรกิจ การ
สปอนเซอร์ กิจกรรมใดๆ ต้องโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ /เอกชน
ดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
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10.6

10.7

10.5.2 จะประกาศและเผยแพร่นโยบายในรูปของ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
และพนักงานในการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบในทุกโอกาส พร้อมกาหนด
บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
10.5.3 จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบัติ ตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ
10.5.4 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกั นไม่ให้ พนั กงานมีการปฏิ บัติที่ไ ม่
เหมาะสม รับประกันให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต
และความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
10.5.5 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยา
10.5.6 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส
อันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่า จะได้รับการคุ้มครองและต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
เปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางความสาเร็จในการ
สนับสนุนให้เกิดการทารายการทางธุรกิจย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย
10.6.1 บริษัทจะสนับสนุนให้มีการริเริ่มโครงการระดับประเทศเพื่อสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็น
ธรรม โปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงให้มั่นใจว่ามีการกากับดูแลกิจการที่ดี
10.6.2 บริษัทจะมีส่วนร่วมในการเสวนา และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกังวลและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลต่อธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์ สุจริตและความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
ร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ โดยการสร้างแนวร่วม
ปฏิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านทุจริต
10.7.1 บริษัทจะร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและกรอบความคิดเพื่อมุ่งหวังให้ทุกองค์กรที่เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติได้นาไปใช้เพื่อช่วยกันบรรลุเป้าหมายตามโครงการ
10.7.2 บริษัทจะเข้าร่วม Integrity Pacts กับองค์กรอื่น และหน่วยงานภาครัฐ ในการประมูลและ
จัดซื้อสิ่งของวัตถุดิบอุปกรณ์และการก่อสร้าง
10.7.3 บริษัทจะร่วมมือและร่วมคิดเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจที่สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร และ
เป็นที่ยอมรับจากทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
10.7.4 บริษัทจะร่วมในการสร้างมาตรการและระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ซื่อสัตย์
สุจริต ในการประกอบธุรกิจ
10.7.5 บริษัทจะร่วมมือกับภาคประชาสังคมและสื่อในการสร้างจิตสานึกและการให้การศึกษาแก่
สาธารณะ เพื่อเปลี่ยนค่านิยมไปสู่การต่อต้านและการประณามการทุจริตในทุกรูปแบบ
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10.7.6 บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาโครงการตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติตามโครงการ พร้อม
ทั้งมีการจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้คาปรึกษา และผู้ตรวจสอบ เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ กั บ บริ ษั ท ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก จริ ย ธรรม แ ละยกระดั บ
กระบวนการนี้ ให้ อยู่ ในวัฒ นธรรมองค์กร เพื่ อส่ งเสริ มความยั่ งยื นของโครงการแนวร่วม
ปฏิบัตินี้
10.7.7 บริษัทจะยินดีให้มีการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้าน
การทุจริตในภาคเอกชนไทย ทุก 3 ปี

ข. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1. นโยบายการปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้น
1.1
1.2
1.3
1.4

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซี่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดาเนินการใดๆ ด้วยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
มุ่งบริหารบริษัทให้เจริญเติบโตมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
รายงานให้ ผู้ ถือหุ้ น ทราบถึ งแนวโน้ มในอนาคตขององค์กร ทั้ งในด้านบวก และลบ ด้วยเหตุผ ล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ

2. นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือ
ประชาชน และบริษัทอื่น
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามี
ข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการ
สื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไข
ใด ๆ ของสินค้า หรือบริการ
รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ
ตอบสนองความต้องการของลู ก ค้าด้วยความรวดเร็ ว และจั ดให้ มีร ะบบและช่ องทาง ให้ ลู ก ค้ า
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เรียกร้อง ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า
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3. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

ปฏิ บั ติต่ อ คู่ค้ า และเจ้ า หนี้ อ ย่ า งเสมอภาค และเป็ น ธรรม และตั้ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่ อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไข
ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือยอมรับค่านายหน้า หรือผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้
หากมีข้อมูลว่า มีการเรียก รับ หรือ จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียด
ต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่าเสมอ

4. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
4.1
4.2
4.3

ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น
การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

5. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษ ต้องกระทาด้วยความ
สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่าง
ทั่วถึง และสม่าเสมอ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
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6. นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส
พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา
เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ
ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทาการใด ๆ อัน
เป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
พึงเป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน พึง
หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเป็นปัญหาแก่
บริษัทในภายหลังได้

7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม
7.1
7.2
7.3
7.4

รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กร
ตั้งอยู่
ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่
บริษัทตั้งอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดาเนินการเอง และร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ชุมชนอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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........................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จัดการ
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จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ได้กาหนดจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติสาหรับ
ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร
ผู้บ ริ ห ารหมายถึ ง พนั ก งานที่ มีผู้ ใ ต้บั งคับ บั ญ ชา นอกจากผู้ บ ริ ห ารจะต้องพึงปฏิ บั ติใ น
จรรยาบรรณทุก ๆ ข้อในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อ
เสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงาน จะต้องเป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างใน
การประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซี่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ใ ห้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูล ของบริษัท ซึ่งยั งไม่ไ ด้
เปิ ด เผยต่ อ สาธารณะ และไม่เ ปิ ด เผยข้ อ มูล ความลั บ ของบริ ษัท ต่ อ บุ ค คลภายนอก รวมทั้ ง ไม่
ดาเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลาเอียง สนับสนุน
ในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน รวมทั้ง
ส่ ง เสริ มให้ พ นั ก งานมีความเข้ าใจ ในเรื่ อ งจรรยาบรรณที่ พ นั ก งานต้องปฏิ บั ติ จั ดสวั ส ดิก ารให้
พนั ก งานอย่ า งเหมาะสม และปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานด้ ว ยความสุ จ ริ ต ใจ รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า
ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กิจการกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ผู้บริหารต่อคู่ค้า
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบ
ธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไข
ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและไม่
แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
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1.6

ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม

2. ข้อพึงปฏิบัติสาหรับพนักงาน

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.10
2.11
2.12

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทางานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
พนักงานพึงอุทิศตน และอุทิศเวลาทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และโดยเต็มกาลังความสามารถเพื่อ
ประโยชน์แก่บริษัท หลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจอื่น การทางานส่วนตัว หรือทางานอื่นที่มิใช่งานของ
บริษัทในระหว่างเวลาทางาน และพึงหลีกเลี่ยงงานส่วนตัวอันอาจทาให้บริษัทต้องเสียหาย หรือเสีย
ชื่อเสียง
พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
พนักงานพึงปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค
พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
พนักงานต้องไม่ยุ่งเกี่ยวในทางการเงิน หรือทรัพย์สินกับลูกค้า หรือผู้ที่ทาธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะ
เป็นการให้ การรับ การยืม การกู้ยืม การทาธุรกิจร่วมกัน หรือการอื่นใดทานองเดียวกัน
พนักงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับค่านายหน้า ค่าบริการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพื่อ
ตนเอง หรื อผู้ อื่นจากลู กค้า พึงเรียกรับ ค่ามัดจา ค่านายหน้ า ค่าบริก าร ตามอัตราที่บริ ษัท ฯ
กาหนด หรือเพื่อประโยชน์ของบริษัท และในนามบริษัทเท่านั้น เงินดังกล่าวจะต้องส่งฝ่ายการเงิน
ทันที หรืออย่างช้าภายใน 12.00 น. ของวันทาการถัดไป
พนักงานพึงไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน หรือข้อมูลของบริษัท หรือของ
ลูกค้า แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือทาธุรกิจแข่งขัน กับบริษัท ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจทาให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ ในภาย
หน้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
พนั ก งานพึ ง รายงานเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ ทราบให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยมิ ชั ก ช้ า เมื่ อ เรื่ อ งที่ รั บ ทราบอาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท
พนักงานพึงละเว้นการก่อหนี้ที่เกินความจาเป็น หรือเกินกาลังความสามารถ
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2.13
2.14
2.15

พนักงานพึงให้ความเคารพ และเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท
พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง ซึ่งจะนาไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท
พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่น ทั้ง
ในเรื่ องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิ พากษ์วิจ ารณ์ ในลั กษณะที่จ ะ
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงาน และต่อบริษัท

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ เป็ น วิ นั ย อีก ฉบั บ หนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ง าน คณะกรรมการมี ความมุ่ ง หวั ง ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายที่
กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุร กิจ จึ งเป็น หน้าที่ส าคัญที่ กรรมการและผู้ บริห ารพึงยึดมั่น และปฏิ บัติตนเป็ น
แบบอย่าง และดูแลดาเนินการให้พนักงานในสายบังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุ รกิจอย่าง
จริงจัง
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม หรือส่งข้อร้องเรียนไปยังเลขานุการคณะกรรมการบริษัท (คือ คุณ
พิมลวรรณ วังสินธ์สุขสม โทร.0-2641-5252 ต่อ 700 หรือ E-mail: pimolwan@ecl.co.th หรือส่งจดหมายไป
ตามที่อยู่ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท)
กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่มีการกระทาผิดจรรยาบรรณ ให้แต่ละฝ่าย
งานเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้น และสรุปเรื่องส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตัดสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษโดยพิ จารณาลงโทษไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน แต่หาก
ความผิดมีลักษณะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรง และก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่าง
มาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นาเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและ
กาหนดโทษต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

.......................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จัดการ
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นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและหน่วยงานราชการที่ เกี่ย วข้องก าหนด กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นดาเนินการอย่างเปิดเผย
โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดาเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่าเสมอ และทันเวลา
2. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไรอย่างเท่าเทียมกัน
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
4. สิทธิในการรับทราบข้อมูล การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายการประชุมผู้ถือหุ้น
1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสและอานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเพิ่มวาระ
การประชุม เสนอบุ คคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ หรือส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้ น
ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาพอในการพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า วาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ สมควรบรรจุเป็นวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ หาก
พิจารณาว่าเหมาะสมก็จะบรรจุเพิ่มเป็นวาระการประชุมในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการ
พิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม ก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่าน Website
ของบริษัท
คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัท มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระในการประชุม
ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนออกเสียงลงมติ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารด้วย
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2. การเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียน
ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายมี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน คณะกรรมการจั ด
กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยวิธีอื่น เช่น มอบฉันทะให้
ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทน โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือ
หุ้น สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงด้วยตัวเองได้ และบริษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
ท่าน เป็นทางเลือกในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตร
ลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การทารายการได้มา หรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิ น
เป็นต้น เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ในภายหลัง
ในการลงทะเบี ย นเข้ าร่ วมประชุ ม บริ ษัท เปิ ดให้ ผู้ ถื อหุ้ น ลงทะเบี ย นเข้ าร่ วมประชุ ม ได้
ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และได้จัดระบบเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วน
ทุกราย ด้วยความรวดเร็ว
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ดาเนินการประชุมเป็นไปอย่าง
โปร่งใส คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคน มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้ นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ การพิจารณาและมติในทุกเรื่องเป็นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนนับ 1
หุ้น เป็น 1 เสียง เท่าเทียมกันทุกราย
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น
โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยถือเป็น
หน้าที่ว่าคณะกรรมการบริษัททุกคน ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง นาเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นอย่าง
ครบถ้วน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามประธานกรรมการชุด
ย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และกรรมการจะตอบข้อซักถามนั้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
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4. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท จะบันทึกรายงานการประชุมพร้อมทั้งข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติของที่ประชุม และ
จานวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ใน Website ของบริษัท

.....................................
( นายปรีชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
หลังหักภาษีนิติบุคคลและหักสารองตามกาหมายแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคตด้วย โดยการอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คณะกรรมการบริษัท มีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงิ นปันผลได้เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกาไรเพียงพอ แล้วรายงานให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทจะให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน และสังคมส่วนรวม หรือภาครัฐ เป็นต้น คณะกรรมการได้
กาหนดนโยบายให้มีการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มตี ามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และ
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ (รายละเอียด นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ปรากฏใน “จรรยาบรรณธุรกิจ
ส่วนที่ (ข)”)

นโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดาเนินงาน
คณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลการดาเนินงาน ที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบรายไตรมาส รายปี และแบบแสดงข้อมูลประจาปี ซึ่งจัดทาตามมาตรฐาน
บัญชีที่เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ทราบอย่างทั่วถึง และตรงเวลา

...................................
( นายปรีชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการกากับ
ดูแลกิจการ นอกจากคณะกรรมการบริษัท จะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัท ยังได้กาหนดนโยบายในการกากับดูแลกิจการ เพื่อที่จะเน้นถึงบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่กาหนดโดยตลาดหลั กทรัพย์ฯ
ดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
1.1

1.2
1.3

มีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีความสนใจ
ในกิจการของบริษัทที่ตนเป็น กรรมการอย่ างแท้จริง และมีความเป็ นอิสระเพียงพอที่จะทาหน้าที่
ตรวจสอบถ่วงดุลการดาเนินงานของฝ่ายจัดการ
ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้วย กรรมการที่ เป็ นผู้ บ ริ ห าร กรรมการที่ไ ม่เป็ นผู้ บ ริ ห าร และ
กรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต.กาหนดดังนี้
1.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
1.3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกั น หรื อนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง เว้ นแต่จ ะได้พ้ นจากการมีลั ก ษณะดังกล่ าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
1.3.3 ไม่เป็ นบุ คคลที่ มีความสั มพั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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1.3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติ เพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกั บสินทรัพย์ หรือบริการ
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ หรื อ ตั้งแต่ยี่ สิ บ ล้ า นบาทขึ้ น ไป แล้ ว แต่จ านวนใดจะต่ ากว่ า ทั้ งนี้ การ
คานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
1.3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่ อย บริ ษัท ร่ วม หรื อนิ ติบุ คคลที่ อาจมีความขั ดแย้ งสั งกั ดอยู่ เว้ น แต่จ ะได้พ้ น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง.
1.3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ใ นกรณีที่ผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
1.3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
1.3.8 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท
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1.4
1.5

คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท เลือกบุ คคลหนึ่งทาหน้ าที่เป็นเลขานุ การคณะกรรมการบริษัท เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

คณะกรรมการเป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบ จั ด การกิ จ การทั้ ง หลายทั้ ง ปวงของบริ ษัท และมี อานาจหน้ า ที่
ดาเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุ คคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่ างใดอย่างหนึ่ง
แทนกรรมการก็ได้
คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือน ต่อครั้ง
จัดให้มีก ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้ นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัท
จัดให้มีระบบบัญชีรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการ
ในการประเมิน ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน พิจ าณารับ รองงบการเงิน ที่ผู้ สอบบัญ ชี
ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทาน จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว งบการเงิน ณ วัน
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีข องบริษัท จัดให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
ดูแลจัดให้มีการส่งงบการเงิน รายงานฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน ไปยังตลาดหลักทรัพย์
ตามกาหนด
มีหน้าที่กาหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน งบประมาณ และการดาเนินงานของบริษัท ร่วมกับ
ฝ่ายจัดการ และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริหาร ดาเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายที่กาหนดไว้ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนกากับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการอื่น ตามความเหมาะสม
ติดตามผลการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง กากับดูแลให้มีการ
บริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และจัดให้มีระบบบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ฝ่ายจัดการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และกาหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่องสาคัญ ๆ ตามนโยบายข้อ พึง
ปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด
หรือเข้าเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์
ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ถึงการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรายงานของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ (กลต.) คือ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และภายใน 3
วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ปราศจาก
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว และไม่นาข้อมูล หรือโอกาสของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตน หรือบุคคลอื่น
เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลภายใน ที่อาจมีนัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ กรรมการพึงต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมี
การประกาศผลการดาเนินงาน หรือเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะชน
กรรมการต้องเปิดเผยข้ อมูลเกี่ ย วกั บ ส่ วนได้เสี ย ของตน และผู้เกี่ ย วข้ องที่อาจมีความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมที่มีความเกี่ยวโยง และตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวโยงต้องไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้จะมีขั้นตอนปฏิบัติหรือมาตรการอนุมัติ และการเปิดเผยข้อมูล การ
รายงานตามข้อกาหนดของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และการดารงตาแหน่ง
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ให้กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1
3.2

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ
คราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้อง
ออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม
มาตรา 70 วรรคหนึ่ งแห่ ง พ.ร.บ. มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING
เท่านั้น)
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็น
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ส่วน ถ้าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจาก
ตาแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้ก รรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตาแหน่ ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎบัตรว่าด้วยบริษัทมหาชน
ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
จ. ศาลมีคาสั่งให้ออก
กรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด เข้า
เป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเป็นเป็นกรรรมการดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

4. การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
4.1

คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างน้อยทุก 3
เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้า
ประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการ
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4.2
4.3

ล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปี ใน
การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการ จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่
กรรมการทุกท่าน เพื่อให้ทราบเป็นการล่วงหน้าถึง วันเวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้ง
รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ จัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่ เพียงพอต่อการตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
เป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อ
จั ด ท าเป็ น รายงานการประชุ ม ซึ่ ง ต้ องมี เ นื้ อ หาสาระครบถ้ ว น และเสร็ จ สมบู ร ณ์ ภ ายใน 15 วั น
นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มี
ระเบียบจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และรักษาความลับได้ดี
กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสาคัญ
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วย ให้ระบุไว้ในรายงานการ
ประชุม

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
5.1

5.2
5.3

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจาเป็น
รายเดือน และเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม โดบเปรียบเทียบให้อยู่ในระดับเดียวกับค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และคานึงถึงผลประกอบการ
ของบริษัท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะจัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจาปีของ
บริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

..................................
( นายปรีชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยที่คณะกรรมการของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของ
ระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือสาคัญ
ของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากับดูแลการดาเนินงาน และบริห ารงานให้มีมาตรฐานเป็นแนวทางที่
ถูกต้องโปร่งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรกาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
เป็นกรรมการของบริษัท และมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้รับการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินไม่น้อยกว่า 1 คน
ให้คณะกรรมการของบริษัท เลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตาแหน่ง

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1
2.2

2.3

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนที่ชาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้ง ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินดือนประจาจาก
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ในลักษณะดังกล่าวทั้งปัจจุบัน และในระยะเวลา 2 ปีก่ อนได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า
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2.4
2.5
2.6

การเคยมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็น
ที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
สามารถปฏิบั ติห น้ าที่ และแสดงความคิดเห็น หรื อรายงานผลการปฏิ บั ติงานตามหน้าที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
3. ขอบเขตอานาจหน้าที่

3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ความเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่งตั้ ง โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหั ว หน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่ เกี่ย วโยงกั น หรือรายการที่อาจมีความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
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3.7
3.8

3.9
3.10

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
(ช) ความเห็น หรือ ข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ
บัตร (charter)
(ซ) รายการอื่น ที่ เห็ น ว่ าผู้ ถื อหุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ วไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ
หรื อการกระท าใดดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผ ลกระทบอย่ างมีนัย สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริษัท
(1.) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2.) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3.) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบที่เกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยฯ ไปยัง
สานักงาน กลต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
กรรมการตรวจสอบต้อ งรายงานให้ บ ริ ษัท ทราบถึ งการมี ส่ ว นได้ เสี ย ของตนหรื อบุ คคลที่ มี ความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

4. วาระการดารงตาแหน่ง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้น
จากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
4. พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
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กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทและให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่ง ต้องรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ที่ ตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่ า งลงเพราะเหตุ อื่น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณ สมบั ติครบถ้วน ขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแท นภายใน 90 วั น
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

5. การประชุม

5.1

5.2
5.3

5.4

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานตรวจสอบภายใน และเรื่อง
อื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และเมื่อประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในครั้งต่อไป หรือให้ประธานกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจาเป็น
เร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็น
สาคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียง
ชี้ขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วย ให้นาเสนอเป็น
ความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน
คราวถัดไป เพื่อทราบทุกครั้ง
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

.................................
( นายปรีชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
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กฎบัตรของเลขานุการบริษัท
โดยที่คณะกรรมการของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคั ญ
ของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท จึงได้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อ
ทาหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและ
ตัวบริษัทเอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่
กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกาหนดกฎบัตรของเลขานุการบริษัทไว้
ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

บุคคลที่ทาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
- กรรมการบริษัท ซึ่งอาจเป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร
- บุคคลที่มาจากองค์กรภายนอก เช่น สานักงานกฎหมาย บริษัทผู้สอบบัญชี หรือบริษัทหลักทรัพย์
- พนั ก งาน หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ข องบริ ษั ท โดยจะท าหน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท ควบคู่ ไ ปกั บ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น
คุณวุฒิด้านการศึกษา และประสบการณ์
- มีความรู้ในธุรกิจหลัก และการดาเนินงานของบริษัท
- มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน การจัดการธุรกิจทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท การกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของธุรกิจที่บริษัทดาเนินการอยู่
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีเป้ าหมาย โดยไม่ขึ้นกับอิทธิพลของหน่วยงานใด หรือจาก
บุคคลใด ๆ ภายในองค์กรนั้น
ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบรษัท
ดารงไว้ซึ่งความมีจรรยาบรรณอย่างเข้มแข็ง ไม่มีประวัติด่างพร้อย
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้กาหนดบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบสาหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้
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2.1

2.2
2.3

2.4

จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของ
บริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
จั ด ส่ ง ส าเนารายงานการมีส่ วนได้ เสี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ ป ระธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัด
ให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บ
รักษาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มี
การจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
3. หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ ผู้ถือหุน้
โดย
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

การตัดสินใจต้องกระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
การตัดสินได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
กระทาการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ
กระท าการที่ มีจุ ดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่ก ระท าการอัน เป็ น การขั ดขื น หรื อแย้ ง
ประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่ อสาธารณชนแล้ว
หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติ
ทั่วไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ไม่เข้าทาข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์ (Conflict of Interest)
กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน
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4. กรณีเลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
4.1
4.2
4.3
4.4

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิม
พ้นจากตาแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการมีอานาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่
เลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ ป ระธานกรรมการแจ้ ง ชื่ อ เลขานุ ก ารบริ ษัท ต่ อส านั ก งานภายใน 14 วั น นั บ แต่ วัน ที่ จั ด ให้ มี
ผู้รับผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว
แจ้งให้สานักงานฯ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2
กฎบัตรของเลขานุการบริษัทนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

..................................
( นายปรีชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
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นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษัท มีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มี และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งดาเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่ อ
ปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทาง
การเงิน กระบวนการ แผนการจัดองค์กร ระบบงาน วิธีการซึ่งมีอยู่ภายในองค์กร และการบริหารความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในเรื่องดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บรักษาเป็นอย่างดี
ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงิน มีคุณภาพสมบูรณ์ ถูกต้อง และเชื่อถือได้
การดาเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ได้มีการบรรลุและดาเนินการอย่างมีประสิทธิผล
ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทางานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน จาแนกเป็น 5 องค์ประกอบ ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันซึ่งมาจาก
วิถีทางที่ผู้บริหารดาเนินธุรกิจและเชื่องโยงเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกระบวนทางการบริหาร ซึ่งได้แก่
1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุ ม ( Control Environment ) ได้แ ก่ ความซื่ อสั ตย์ และ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร ปรัชญาและรูปแบบการทางานของผู้บริหาร บทบาทของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เหมาะสม ( ความขยันมุ่งมั่น ความมีศักยภาพ )
มีผังการจัดองค์กร มีการมอบหมายอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีนโยบายและวิธีบริหาร งานด้าน
บุคลากรและการปฏิบัติ มีการตรวจสอบภายใน
2. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment ) ได้แก่การระบุปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง
ประเมินความสาคัญ และโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิด การกาหนดกิจกรรมควบคุมที่จาเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความเสี่ยง
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3. กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities ) ได้แก่การที่บริษัทได้จัดให้องค์กร และบุคลากร มี
การแบ่งแยกหน้าที่อย่างเพียงพอ กาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการมอบอานาจ
โดยก าหนดลาดับ ขั้ นของอานาจอนุ มัติ มีเอกสารและบั นทึ กทางการบัญ ชีอย่างถู กต้อง เหมาะสม มี ก าร
ควบคุ มทรั พ ย์ สิ น และบั ญ ชี ให้ ป ลอดภั ย จากธรรมชาติ และการน าข้ อมู ล ไปใช้ ใ นทางไม่ ถู ก ต้อ ง มีก าร
ตรวจสอบที่เป็นอิสระ เป็นต้น
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร ( Information and Communication ) ได้แก่การ
ที่บริษัทมีการออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้สอดคล้องกับ การดาเนินธุรกิจ รายการที่จะบันทึกบัญชี
ต้องเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง และรายการที่เกิดขึ้นจริงต้องบันทึกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ มีการวัดมูลค่าของ
รายการอย่างถู กต้องแม่น ยา มีก ารผ่ านบัญ ชี และการสรุ ปยอดอย่ างถู กต้อง ตรงกั บความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ผู้บริหารของบริษัทมีการรับรองความถูกต้องต่องบการเงิน ซึ่งเน้นทางด้านเนื้อหามากกว่ารูปแบบ
ได้แก่ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ความมีอยู่จริง สิทธิและภาระผูกพัน การเกิดขึ้นจริง ความ
ครบถ้วน การแสดงมูลค่า และการวัดมูลค่าได้
5. การติดตามและประเมินผล ( Monitoring) ได้แก่ การที่ฝ่ายจัดการมีการติดตามเพื่อประเมิน
คุณภาพ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นครั้งคราว เพื่อดูว่าการควบคุมดาเนินไป
ตามที่ต้องการ และทาการดัดแปลงเมื่อเห็นว่าจาเป็น

การตรวจสอบภายใน
บริษัทได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือว่าจ้างสานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบ
การทางานในด้านต่าง ๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาและ
ตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกากับดู แลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2550 โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่ในการจัดทานโยบาย วางระบบ กาหนด
วัตถุประสงค์ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และจากการบริหารงาน และการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกาหนดแนวทางในการบริหาร และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
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ได้ มีการสื่อสาร จัดฝึ กอมรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้
1. การกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
เป็นการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมที่แน่ชัด สอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมายแผนและ
ทิศทางการดาเนินธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนเข้าใจตรงกัน สามารถทาให้บรรลุผลได้ วัดผลได้ทั้งเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ ในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจาทุกปี และจะดาเนินการ
จัดทาพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
2. การระบุความเสี่ยง
เป็นการระบุความเสี่ยงซึ่งหมายถึง โอกาส หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เช่น
สภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนัก
ลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยง (ซึ่งมี 2 ระดับ คือความรุนแรง และโอกาสในการเกิด )
และการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง บริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลาดับความเสี่ยง
ก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์รุนแรงมาก และโอกาสในการเกิดสูงจะนามาเร่งจัดการ
ก่อน หากความเสี่ยงอยู่ในระดับสาคัญมาก จะต้องกาหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหาร
ระดับสูงที่รับผิดชอบ หากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือต่า ให้กาหนดมาตรการจัดการในระดับ
ฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน
4. การจัดการความเสี่ยง
เป็นการกาหนดวิธีการที่เหมาะสม สาหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง ให้ลดความรุนแรงลงหรือเกิดขึ้น
ได้น้อยลง หรือควบคุมไม่ให้เกินระดับอันตรายเป็นต้น การจัดการความเสี่ยงมีได้ 4 วิธี เช่น
4.1 การยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการ หรือสร้างระบบควบคุม อาจมีมูลค่า
สูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ แต่จะมีมาตรการติดตามดูแล และกาหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้
และเตรียมแผนการตั้งรับ / จัดการ เป็นต้น
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4.2 การลด / ควบคุมความเสี่ยง ได้แก่การออกแบบระบบควบคุม แก้ไข ปรับปรุง วิธีการทางาน
เพื่อป้องกันหรือ จากัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหาย
4.3 การหลีกเลี่ ยงความเสี่ยง ได้แ ก่ การหยุ ดกิจ กรรม หรือ งดทาขั้น ตอนที่จะมาซึ่งความเสี่ย ง
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม หรือ รูปแบบการทางาน ลดขอบเขตการดาเนินงาน หรือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงนั้น
4.4 การกระจาย / โอนความเสี่ยง ได้แก่ การกระจายทรัพย์สิน หรือกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สินเพื่อโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัย การ
จ้างบริษัทภายนอกให้ทางานบางส่วนแทน การสาเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด การกระจายที่เก็บ
ทรัพย์สินมีค่า เป็นต้น
5. การติดตามผลและการสอบทาน
เป็นขั้นตอนของการติดตามผลหลังดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กาหนดไว้ และทาการสอบ
ทานดูว่า แผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดาเนิ นการต่อไป หรือแผนใดควรปรับเปลี่ยน โดย
กาหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม และความถี่เพื่อสอบทานเป็นรายวัน รายเดือน หรือทุก 3 เดือน เป็นต้น นอกจากนี้
จะกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้าอีก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงใด อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้แล้ว หรื อมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่ การบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดทาระบบบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง จะบริหารติดตาม และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบ
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.......................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จัดการ
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กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร ได้แต่งตั้ง คณะอนุก รรมการบริห ารความเสี่ย งขึ้นเมื่อวัน ที่ 5 ตุลาคม 2549
ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 14 คน โดยมีนางดวงรัตน์ แจ้งมงคล ทาหน้าที่เป็นประธาน
และมี นางสาวกาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยใช้
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมินติดตาม และ
ควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหาร
และควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ ยงในระดับ องค์ก ร และกาหนดวิธี การบริ หารความเสี่ย งนั้ น ให้ อยู่ ใ นระดับ ที่
ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ย ง และปรับปรุงให้มีป ระสิ ทธิภ าพและประสิท ธิผลอย่าง
เพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มี อ านาจในการเรี ย กบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาชี้ แ จงหรื อ แต่ ง ตั้ ง และก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ใ ห้
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่ อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็นประจาทุกไตรมาส ว่าได้มี
การบริหารและควบคุมความเสี่ยงในระดับองค์กรอย่างไร และผลของการบริหารความเสี่ยง
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...................................
( นายดนุชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการบริหาร

