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นโยบายบรรษัทภิบาล (การกากับดูแลกิจการ)
Corporation Governance Principles and Policies
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งหมายถึงการจัดโครงสร้ างองค์กร การบริ หารงานภายในกิจการและการควบคุมที่ดี เสริ ม สร้ างให้ บริ ษัทมี
ระบบการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ ดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมด้ วยความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ มุ่งเน้ น
การสร้ างประโยชน์ ที่ดีและเป็ นธรรมแก่ผ้ ูถือหุ้น คานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รั บผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อมอันเป็ นพื ้นฐานของการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืน
เพื่ อให้ กิ จ การมีร ะบบการก ากับ ดูแ ลที่ ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลัก ข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ อง และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ อนุมตั ิให้ มีการจัดทาวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
ด้ านต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการสาหรับเป็ นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
ได้ ปฏิบตั ิเพื่อให้ บรรลุผลตามเป้าหมายร่ วมกัน ดังนี ้
1. จรรยาบรรณธุรกิจ
1.1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ คาขวัญ
1.2 จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
1.3 นโยบายการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ก. นโยบายด้ านต่างๆ
1.) นโยบายด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2.) นโยบายการซื ้อขายหลักทรัพย์
3.) นโยบายเรื่ องระบบการควบคุม ตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
4.) นโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
5.) นโยบายการรักษา และใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัท
6.) นโยบายการใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสาระสนเทศ
7.) นโยบายในการให้ รับของขวัญ หรื อการบันเทิง
8.) นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน
9.) นโยบายทรัพย์สินทางปั ญญา
10.) นโยบายการป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกัน ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
11.) นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
12.) ประกาศนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน
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ข. นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
1.) นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
2.) นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า และคุณภาพผลิตภัณฑ์
3.) นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้
4.) นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า
5.) นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ หนักงาน
6.) นโยบายการการปฏิบตั ิตนของพนักงาน และการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอื่น
7.) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม
8.) นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
9.) นโยบายการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
10.) นโยบายการจ้ างตัวแทนภายนอก
1.4 จรรยาบรรณ และข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับผู้บริ หารและพนักงาน
1) ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับผู้บริ หาร
2) ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับพนักงาน
1.5 การดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ
1.6 การพิจารณาลงโทษ
1.7 ช่องทางแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน
1.8 นโยบายการปกป้องผู้ให้ ข้อมูล
นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายปั นผล
นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล ความโปร่ งใสของรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน
นโยบายการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ยง
นโยบายกากับดูแลกิจการ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของเลขานุการบริ ษัท
กฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหา
กฎบัตรของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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จรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct)
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ คาขวัญ
วิสัยทัศน์
เป็ นผู้ชานาญในตลาดเช่าซื ้อรถยนต์มือสอง เป็ นคู่ค้าที่ยุติธรรม ให้ บริ การที่ดีเลิศ และสร้ างคุณค่า
ระยะยาวแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
พันธกิจ
- เพิ่มศักยภาพสูงสุดในการให้ บริ การ เพื่อรักษาความได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ วยความมุ่งมัน่ จาก
พนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย และยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ตอบสนองความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายด้ วยความ
เป็ นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
- เป็ นผู้ชานาญในตลาดเช่าซื ้อรถยนต์มือสอง ธุรกิจดาเนินการยาวนานอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา
กว่า 30ปี
- ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องสินค้ าและบริ การ และไม่เลือกปฏิบตั ิ
- ดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม มุง่ มัน่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
คาขวัญ
- อยากได้ รถ เราจัดให้
- Speed Car Speed money
- อีซีแอล ออโต้ แคช (ECL Auto Cash)
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2. จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท ตะวันออกพาณิ ชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุรกิ จให้ เช่าซือ้ รถยนต์ และจาหน่ายรถยึด
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 ยธรรมในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกั บลูกค้ า
หรื อประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
2.) ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องของสินค้ า และบริ การ และไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.) ประกอบธุ ร กิ จ โดยมีร ะบบการดาเนิ น งานที่ มีมาตรฐาน และการควบคุมที่ ดี โดยใช้ ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ด้ วยข้ อมูลที่เพียงพอ และมีหลักฐาน
สามารถอ้ างอิงได้ ตรวจสอบได้
4.) ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าที่ตนได้ ล่วงรู้ มาเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ 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 บัติตามข้ อตกลงและเงื่ อนไขต่างๆ กับลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิ บัติตามข้ อตกลงหรื อ
เงื่อนไขไม่ได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ เพื่อหาทางออกร่ วมกัน
8.) ปฏิ บัติตามกฎหมายข้ อบังคับ และกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง และหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี
ปลูกฝั งให้ พนักงานมีจิตสานึกดี ยึดมัน่ ในการเป็ นพลเมืองดี
9.) ดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ รักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ และสังคม

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

........................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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นโยบายการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ ( Codes of Conduct )
คณะกรรมการ มีความเชื่อมัน่ ว่า การดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เป็ นหลักสาคัญในการเจริ ญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ ยึดถือการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเที่ยง
ธรรมต่อบริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ รวมทังสาธารณชน
้
และสังคมมาโดยตลอด
นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังได้ มี “ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานของพนักงาน” เพื่อให้ พนักงานทุกคน ยึดถือ
ปฏิบตั ิ ถึงการประพฤติตนที่เป็ นมาตรฐานแล้ ว “จรรยาบรรณธุรกิจ” ถือเป็ นวินยั อีกฉบับหนึง่ ที่พงึ ปฏิบตั ิ เพื่อให้
เกิดความเรี ยบร้ อยในการปฏิบัติงาน ปลูกฝั งความรับผิดชอบอย่างมีคณ
ุ ค่าแก่บุคลากร และเสริ มสร้ างความ
โปร่ งใสในการดาเนินงานของบริ ษัท อันจะสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้ล งทุน และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ซึ่งเป็ นข้ อพึง
ปฏิบตั ิในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกท่านได้ มีส่วนร่ วมในการจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี ้ขึ ้น
ตังแต่
้ ปี 2549 แก้ ไขปรับปรุ งครัง้ ที่ 2 ในปี 2555 และแก้ ไขปรับปรุ งครัง้ ที่ 3 ในปี 2557 เพื่อให้ เข้ าใจจริ ยธรรมที่
บริ ษัทใช้ ในการดาเนินธุรกิจ พร้ อมทังเป็
้ นกรอบในการปฏิบตั ิตนให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างโปร่ งใสตามเจตนารมณ์
ร่ วมกัน เพื่อรักษาชื่อเสียง เกียรติคณ
ุ ของตนเอง และเสริ มสร้ างการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทสืบไป

ก. นโยบายด้ านต่ างๆ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายด้ านต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1. นโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1.1

บริ ษัทมีข้อกาหนดให้ กรรมการ พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์
ของบริ ษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ เกี่ยวข้ องทางการค้ าของบริ ษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้ า คู่แข่งขัน
หรื อจากการใช้ โอกาส หรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ หรื อพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตน
และในเรื่ องการทาธุรกิจที่แข่ง ขันกับบริ ษัท หรื อการทางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริ ษัท ซึง่ ส่งผล
กระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5

กรรมการ และพนักงาน พึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริ ษัท หากทาให้ พนักงานกระทาการ
หรื อละเว้ นกระทาการที่ควรทาตามหน้ าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่ในกรณีที่พนักงาน
ได้ ห้ ุนนัน้ มาก่อนการเป็ นพนักงาน หรื อก่อนที่ บริ ษัทจะเข้ าไปทาธุรกิ จนั น้ หรื อได้ มาโดยทางมรดก
พนักงานต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามลาดับขันทราบ
้
ในการทาธุรกรรมของบริ ษัทที่ มีกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานมีส่วนได้ เสีย บริ ษัทจะกาหนดให้
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ เสียของตน และผู้เกี่ ยวข้ องเพื่ อให้
คณะกรรมการ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษัทที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ และสามารถ
ตัดสิน ใจเพื่ อประโยชน์ ของบริ ษัทโดยรวม ทัง้ นี ผ้ ้ ูที่มีส่วนได้ เสียกับธุรกรรมไม่ควรมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว
ในการทารายการที่ มีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ ต้ องมีการกาหนดราคาและเงื่ อนไขต่างๆตาม
การค้ าปกติของบริ ษัท และปฏิบตั ิเสมือนลูกค้ าทัว่ ไป และจะกาหนดให้ มีขนตอนการสอบทานประเภท
ั้
ของรายการ การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ การมีอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการ และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ชดั เจน ครบถ้ วนตามประกาศของ กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในการรายงานการมีส่วนได้ เสีย หรื อรายงานธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัท หรื อรายงานการ
ถือครองหลักทรั พย์ หรื อการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลกรรมการและพนักงาน พึงส่งข้ อมูลไปยังเลขานุการ
บริ ษัทภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ มีรายการ และเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่ งส าเนารายงานให้
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน ท าการ นับ แต่วัน ที่ บริ ษัทได้ รับ
รายงานนัน้
2. นโยบายในการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริษัท และการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทมีนโยบายดูแล และป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่เกี่ยวข้ อง ซื ้อขายหลักทรั พย์
โดยใช้ ข้อมูลภายใน และหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ
2.1.

2.2.

กรรมการและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อ หรื อขายหุ้น
ของบริ ษัท หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัท ควรละเว้ น
การซือ้ หรื อขายหุ้นของบริ ษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่ บริ ษัทจะเผยแพร่ งบการเงิ น หรื อเผยแพร่
สถานะของบริ ษัท รวมถึงข้ อมูล สาคัญอื่นๆ และควรคอยอย่ างน้ อย 24-48 ชั่วโมง ภายหลังการ
เปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว ก่อนที่จะซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัท
กรรมการและผู้บริ หารต้ องเปิ ดเผย/รายงานการซือ้ ขายหุ้น/การถื อครองหลักทรั พย์ ของบริ ษั ทเป็ น
ประจา โดยกรรมการ ผู้บริ หารสูงสุด หรื อผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริ หาร
สูงสุดลงมา/ผู้ซงึ่ ดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดารง
ตาแหน่งสูงกว่าหรื อเทียบเท่าผู้จดั การฝ่ ายบัญชี รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้ อง
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รายงานการถื อครองหลักทรั พย์ ของบริ ษัทต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ดารง
ตาแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ มีการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้ บริ ษัทจะจัดให้ มีการรายงานจานวนการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริ หารเป็ นรายบุคคล บรรจุเข้ าเป็ นวาระเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
3. นโยบายเรื่ องระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
3.1.
3.2.

3.3.

ฝ่ ายบัญชีของบริ ษัทรับผิดชอบต่อการจัดทารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและทันต่อ
เวลาทังงบรายปี
้
และรายไตรมาส ซึง่ จัดทาตามมาตรฐานบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ
คณะกรรมการจัดให้ มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิ ภาพเพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่า
บริ ษัทได้ ปฏิบัติตามมาตรฐาน และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้ องภายใต้ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
จัดให้ มีการเก็บรักษาข้ อมูลภายใน ให้ ร้ ู ได้ เฉพาะผู้มีหน้ าที่ปฏิบตั ิงานเท่านัน้
4. นโยบายปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

4.1.

4.2.

ปฏิ บัติตามกฎหมายระเบี ยบ และข้ อบังคับของทุกองค์ กรที่ เกี่ ย วข้ องได้ แ ก่ กฎระเบี ยบของบริ ษัท
กฎระเบียบและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
ไม่กระทาการช่วยเหลือ หรื อสนับสนุนส่งเสริ มการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
5. นโยบายการรั กษาและการใช้ ทรั พย์ สินของบริษัท

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

พนักงานมีหน้ าที่และความรั บผิด ชอบในการดูแลทรั พย์ สินของบริ ษัทมิให้ เสื่อมเสีย สูญหายและใช้
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทอย่างเต็มที่ และไม่นาทรัพย์สินของบริ ษัทไป
ใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้อื่น
ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึง ทรัพย์สินทังที
้ ่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน เช่น สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และอุปกรณ์ การสื่อสาร ความรู้ ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์
สิ ท ธิ บัต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ ตลอดจนข้ อมูล ที่ เป็ นความลับ ที่ ไ ม่ไ ด้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ได้ แ ก่ แผนธุ ร กิ จ
ประมาณการทางการเงิน ข้ อมูลด้ านทรัพยากรบุคคล
ห้ ามพนักงานเปิ ดเผย หรื อการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่เป็ นความลับอย่างเด็ดขาด
ห้ ามปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรื อเอกสารของบริ ษัท
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6. นโยบายการใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

พนักงานควรใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศโดยรั บผิดชอบ และคานึงถึงประโยชน์ ของ
บริ ษัท ควรใช้ แต่ในการปฏิ บัติงานของบริ ษัทและแสวงหาข้ อมูลและความรู่ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั ิงานเท่านัน้
ห้ ามเปิ ดเผยรหัสประจาตัว (password) ที่ใช้ ในการเข้ าถึงระบบข้ อมูลของบริ ษัทแก่ผ้ อู ื่น
ห้ ามพนักงานนาซอฟแวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ หรื อปรั บแต่ง ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ใดๆนอกเหนือจากที่บริ ษัท
ติดตังให้
้
ห้ ามเปลี่ยนแปลง หรื อทาลายข้ อมูล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท
7. นโยบายในการให้ หรื อรั บของขวัญ หรื อการบันเทิง
พนักงานย่อมไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ
กับบริ ษัท
พนักงานอาจรับหรื อให้ ของขวัญได้ ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนันจะต้
้
องไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆของผู้รับ
ของขวัญที่ได้ รับควรเป็ นสิ่งที่มีมลู ค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด
หากพนักงานได้ รับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยมที่ มีมูลค่าเกินปกติวิสยั จากผู้เกี่ยวข้ องทาง
ธุรกิจกับบริ ษัท ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้
การให้ หรื อรั บของขวัญ อาจกระทาได้ หากทาด้ วยความโปร่ งใส หรื อทาในที่ เปิ ดเผย หรื อสามารถ
เปิ ดเผยได้
8. นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน
สนับสนุนให้ พนักงานใช้ สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติการทางาน ประวัติสขุ ภาพ ฯลฯ
การเปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนข้ อมูลจะกระทาได้ ต้องได้ รั บความเห็นชอบจากพนัก งานผู้นัน้ เว้ นแต่จ ะ
กระทาไปตามระเบียบบริ ษัทหรื อตามกฎหมาย.
พนักงานต้ องไม่กระทาการใดๆที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามต่อผู้อื่น ทังทางวาจา
้
หรื อการกระทาบน
พื ้นฐานของเชื ้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการของร่ างกาย และจิตใจ
บริ ษัทไม่สนับสนุนต่อการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริ ต
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9.1

9.2

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

9. นโยบายทรั พย์ สินทางปั ญญา
กรรมการและพนักงานทุกคน มีหน้ าที่ปกป้องรักษาทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท เช่น เครื่ องหมาย
การค้ า และความลับทางการค้ า ซึ่งเป็ นความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันของบริ ษัท ต้ องปกป้องมิให้
ข้ อมูลเหล่านันรั
้ ่วไหล หรื อนาไปใช้ ประโยชน์สว่ นตัว หรื อเพื่อบุคคลอื่น โดยมิได้ รับอนุญาต
กรรมการและพนัก งานทุ ก คน ต้ อ งไม่ ล่ ว งละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผู้ อื่ น เช่ น สิ ท ธิ บัต ร
เครื่ องหมายการค้ า ซอฟแวร์ ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
จากเจ้ าของ
10. นโยบายการป้ องกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และป้ องกั น ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
บริ ษัทจะให้ ความร่ วมมือ และสนับสนุนมาตรการของรัฐ ในการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
และป้ องกัน ปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงิ น แก่ การก่ อการร้ าย บริ ษัท จะเผยแพร่ ความรู้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และสามารถปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการ
ป้องกันและปราบปรามสองฉบับดังกล่าว
บริ ษัทจะกาหนดให้ แต่ละฝ่ ายงานซึง่ มีหน้ าที่ดแู ลฐานข้ อมูลลูกค้ าในส่วนงานของตน รับผิดชอบจัดทา
ระเบี ยบวิธีปฏิ บัติงาน แบบฟอร์ มการทางานให้ เป็ นคู่มือปฏิ บัติงานของแต่ละฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์
อัก ษรให้ ส อดคล้ องกับ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับต้ องควบคุมดูแล และยึดถือปฏิบตั ิตามระเบียบวิธี ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น
ประจาวันอย่างเคร่ งครัด เพราะการละเว้ นปฏิบตั ิอาจมีความเสี่ยงซึง่ มีผลให้ ได้ รับโทษทางกฎหมาย
เช่ น ต้ อ งจัด ท าข้ อ มูล ในการแสดงตนของลูก ค้ า และการตรวจสอบ และเก็ บ รั ก ษาข้ อ มูล ไว้ เ ป็ น
ระยะเวลา 5 ปี ต้ อ งตรวจสอบประเมิ น และจัด ระดับ ความเสี่ ย งในการฟอกเงิ น ของลูก ค้ าก่ อน
ดาเนินการจัดทาสัญญา หรื อเบิกใช้ วงเงินมีการทบทวนข้ อมูลระดับความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และ
ติดตามความเคลื่อนไหวการทาธุรกรรมของลูกค้ า รายงานการพบเห็นธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยฯ
ภายใน 3 วันทาการ เป็ นต้ น ฯลฯ
แต่งตัง้ เจ้ าหน้ าที่ป้องการการฟอกเงิน จานวนอย่างน้ อย 3 คน เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยได้ รับความ
เห็ น ชอบจากกรรมการผู้จัดการเพื่ อท าหน้ าที่ กากับดูแ ลการปฏิ บัติตามนโยบาย ให้ คาปรึ ก ษาแก่
พนักงานในการปฏิ บัติเ ป็ นศูนย์ กลางในการส่งรายงานการท าธุรกรรมที่ มีเหตุอันควรสงสัย ไปยัง
สานักงาน ป.ป.ง.และประสานงาน และให้ ความร่ วมมือกับสานักงาน ป.ป.ง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท อันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิของบริ ษัทตามมาตรการป้องกันการฟอกเงิน และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล
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11. นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
บริ ษัทมีเจตนารมณ์ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้ กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดาเนินธุรกิจด้ วย
ความโปร่ งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมเป็ น “แนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC เป็ นโครงการ
ระหว่างสนับสนุนโดยรั ฐบาลไทยและสานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.ร่ วมกับภาคเอกชน) เพื่อแสดงเจตนารมย์และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ บริ ษัทจึง
ได้ กาหนดนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
คานิยาม
การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ( Corruption ) หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิในตาแหน่งหน้ าที่
หรื อใช้ อานาจหน้ าที่ โดยมิช อบ เพื่ อแสวงหาประโยชน์ อัน มิควรในรู ป แบบต่างๆ เพื่ อประโยชน์ ต่อตนเอง
ครอบครั ว เพื่อน คนรู้ จัก ไม่ว่าจะเป็ นการให้ หรื อรับสินบน การเสนอให้ สัญญา มอบให้ การให้ คามัน่ การขอ
หรื อเรี ยกร้ องหรื อรับ ซึ่งเงิน ทรั พย์ สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด ซึ่ง ไม่เหมาะสม กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรื อบุคคลอื่นใดผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องโดยตรงหรื อโดยอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทา
หรื อละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาซึง่ ธุรกิจ หรื อเพื่อเอื ้อประโยชน์ อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
เว้ นแต่กรณี ที่กฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ท้องถิ่ นหรื อจารี ตทางการค้ า
ให้ กระทาได้
หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ และรั บผิ ดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้ มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าคณะกรรมการบริ หารได้ ตระหนัก
และให้ ความ สาคัญกับการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร และเพื่อให้
ทุกคนในบริ ษัทได้ เข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
2) คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและต่อต้ านคอร์ รัปชัน และคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง มี
หน้ าที่ในการจัดทาการประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ตลอดจนจัดทามาตรการและ
แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษัท
3) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
รั บเรื่ องการแจ้ งเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น อันเกิ ดจากคนในองค์ กรมีส่วนเกี่ ยวข้ อง พิ จารณาตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ ง และเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกันพิจารณาลงโทษ หรื อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
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นโยบายต่อต้ านคอรัปชันได้ จดั ทาขึ ้นตามเจตนารมณ์ที่บริ ษัทจะเข้ าร่ วมโครงการฯ อีกทังเป็
้ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานร่ วมกันป้องกัน และต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน
11.1 ประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส ตรงไปตรงมา มุง่ หวังให้ ธุรกิจเติบโต ยัง่ ยืนในระยะยาว
11.2. บริ หารงานอย่างมีจริ ยธรรม ธรรมาภิบาล โดยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ยึดหลักไม่รับ ไม่ให้
ไม่จ่าย ไม่ทจุ ริ ต และมีการตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือ เพื่อมิให้ เกิดการคอร์ รัปชันในองค์กร
11.3. บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าการทุจริ ต คอร์ รัปชัน และการให้ หรื อรับ
สินบนเป็ นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทากับบุคคลใดก็ตาม หรื อการทาธุร กรรมกับ
ภาครัฐหรื อภาคเอกชน โดยปลูกฝั งพนักงานให้ ทางานด้ วยความขยันหมัน่ เพียร ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เน้ นการ
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ขจัดวิสยั ทัศน์ ค่านิยมผิดๆ ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อย่างไม่เคารพกติกา
และขาดจริ ยธรรม ศีลธรรม
11.4. หลีกเลี่ยงที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่ วมกับกิจกรรมที่จะนาไปสูป่ ั ญหาคอร์ รัปชัน ของภาครัฐ หรื อเอกชน
11.5. นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันนี ้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
้ การ
สรรหาหรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิ บัติงาน
พนักงาน และการให้ ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทาความเข้ าใจกับ
พนักงานเพื่ อใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรั บผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
11.6. จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตภายในบริ ษัท รวมถึงการนานโยบายการต่อต้ าน
การทุจริ ตและแผนการกากับการปฏิบตั ิงานไปปฏิบตั ิ และจัดให้ มีค่มู ือ/แนวทางในการดาเนินธุรกิจแก่
ผู้บริ หารและพนักงาน
11.6.1. ห้ ามการให้ สินบนในทุกรู ปแบบ ในทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ การควบคุมและต้ องแน่ใจว่าการ
บริ จาคเพื่ อการกุศล และการบริ จาคให้ แก่พรรคการเมือง การให้ ของขวัญทางธุรกิ จ การ
สปอนเซอร์ กิจกรรมใดๆ ต้ องโปร่ งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้ มน้ าวให้ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ/เอกชน
ดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
11.6.2. จะประกาศและเผยแพร่ นดยบายในรู ปของ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ บู ริ หาร
แลพะพนักงานในการปฏิบตั ิตนอย่างมีจริ ยธรรมและรับผิดชอบในทุกโอกาส พร้ อมกาหนด
บทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตาม
11.6.3. จัดให้ มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริ มความซื่อสัตย์ สุจริ ต และรั บผิดชอบในการปฏิบตั ิ
ตามหน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่ ขององค์กรในการปฏิบตั ิต าม
แนวปฏิบตั ิที่ดีของธุรกิจ

11

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

11.7

11.8

11.6.4. จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสม เพื่ อป้องกันไม่ให้ พนักงานมีการปฏิ บัติที่ไม่
เหมาะสม รับประกันให้ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริ ต
และความรับผิดชอบให้ เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
11.6.5. จัดให้ มีกลไลการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้ องแม่นยา
เปิ ดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบั ติที่ดีและแนวทางความสาเร็ จในการ
สนับสนุนให้ เกิดการทารายการทางธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ถูกต้ องและโปร่ งใสในประเทศไทย
11.7.1. บริ ษัทจะสนับสนุนให้ มีการริ เริ่ มโครงการระดับประเทศ เพื่อสร้ าเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็ น
ธรรม โปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงหึ ้ความมัน่ ใจว่ามีการกากับดูแลกิจการที่ดี
11.7.2. บริ ษัทจะมีส่วนร่ วมในการเสวนา และร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ
เพื่อสร้ างความเข้ าใจในข้ อกังวลและปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ที่มีผลต่อธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์ สุจริ ต และความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ
ร่ วมมือกับบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้ างแนวร่ วม
ปฏิบตั ิ และการเข้ าร่ วมในกิจกรรมต่อต้ านทุจริ ต
11.8.1. บริ ษัทจะร่ วมแบ่งปั นแนวปฏิบตั ิที่ดีและกรอบความคิดเพื่อมุ่งหวังให้ ทุกองค์กรที่เป็ นแนวร่ วม
ปฏิบตั ิได้ นาไปใช้ เพื่อช่วยกัยบรรลุเป้าหมายตามโครงการ
11.8.2. บริ ษัทจะเข้ าร่ วม Integrity Pacts กับองค์ กรอื่น และหน่วยงานภาครั ฐในการประมูลและ
จัดซื ้อสิ่งของวัตถุดิบอุปกรณ์และการก่อสร้ าง
11.8.3. บริ ษัทจะร่ วมมือและร่ วมคิดเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจที่สามารถใช้ ได้ กบั ทุกองค์กร และ
เป็ นที่ยอมรับจากทุกองค์กรที่เข้ าร่ วมโครงการ
11.8.4. บริ ษัทจะร่ วมในการสร้ างมาตรการ และระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริ มความโปร่ งใส ซื่อสัตย์
สุจริ ตในการประกอบธุรกิจ
11.8.5. บริ ษัทจะร่ วมมือกับภาคประชาสังคม และสื่อในการสร้ างจิตสานึกและการให้ การศึกษาแก่
สาธารณะ เพื่อเปลี่ยนค่านิยมไปสูก่ ารต่อต้ านและประณามการทุจริ ตในทุกรู ปแบบ
11.8.6 บริ ษัทจะสนับสนุนการพัฒนาโครงการตรวจสอบ และรับรองการปฏิบตั ิตามโครงการ พร้ อม
ทัง้ มีการจัดการฝึ กอบรมให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ุให้ คาปรึ กษา และผู้ตรวจสอบเพื่ อเป็ นแนวทาง
ให้ กั บ บริ ษั ท ที่ เ ข้ าร่ ว มโครงการในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก จริ ย ธรรม และยกระดั บ
กระบวนการนี ้ให้ อยู่ในวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริ มความยัง่ ยืนของโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ
นี ้
11.8.7. บริ ษัทจะยินดีให้ มีการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิในการต่อต้ าน
การทุจริ ตในภาคเอกชนไทย ทุก 3 ปี
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ประกาศ
นโยบายต่ อต้ านคอรัปชัน (Anti-Corruption)
บริ ษัท ดาเนิ น ธุร กิ จโดยยึดหลัก ความซื่ อสัตย์ สุจ ริ ต โปร่ งใส บริ ห ารงานอย่ างมีจริ ยธรรม
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษัทต่อต้ านการทุจริ ตคอรั ปชั่นทุกรู ปแบบที่ อาจเกิ ดขึน้ ในการ
ปฏิบัติงาน ยึดหลักไม่ทุจริ ต ไม่ติดสินบน ไม่รับ ไม่ให้ และมีการตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือเพื่อมิให้ เกิด
คอรั ปชัน ด้ วยตระหนักดีว่าการทุจริ ตคอรั ปชั่นเป็ นภัยร้ ายแรงที่ เป็ นอุ ปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ
- การคอรัปชัน หมายถึง การใช้ อานาจที่ได้ มาโดยหน้ าที่อย่างไม่ถกู ต้ อง เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตน
- การให้ สินบน หมายถึง การเสนอการให้ ค ามั่ น สั ญ ญา การให้ การรั บ หรื อการเรี ยกร้ อง
ผลประโยชน์เพื่อเป็ นสิ่งจูงใจให้ บุคคลกระทาอย่างหนึง่ อย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี
หรื อทาลายความไว้ วางใจ
- บริ ษัทได้ แสดงเจตนารมณ์ เข้ าเป็ นสมาชิ ก “แนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ าน
ทุจริ ตคอรัปชัน”
- บริ ษัทต่อต้ านการให้ สินบน และการคอรั ปชันทุกรู ปแบบ จะไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่จะ
นาไปสูป่ ั ญหาคอรัปชันของภาครัฐ หรื อเอกชนทังทางตรง
้
และทางอ้ อม
- กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ โดยไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ อง
กับการรับสินบน ให้ สินบน หรื อทุจริ ตคอรัปชัน ไม่วา่ รู ปแบบใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
- การคอรัปชัน หรื อการให้ สินบนอาจกระทาได้ หลายรู ปแบบ เช่น 1. ความช่วยเหลือทางการเมือง
2. การบริ จาคเพื่อการกุศล 3. การเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน 4. การให้ ของขวัญทางธุรกิจ และเลี ้ยง
รั บ รอง บริ ษัท ได้ ก าหนด”แนวปฏิ บัติ เพื่ อการป้องกันการทุจริ ตคอรั ปชัน ”อีก ฉบับ หนึ่งซึ่งเป็ น
ขันตอนปฏิ
้
บตั ิอย่างละเอียดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนร่ วมมือปฏิบตั ิ เพื่อให้ บริ ษัท
มีความแน่ใจว่า การบริ จาคเพื่ อกิ จกรรมเหล่านี ้ โปร่ งใส ไม่มีเจตนาเพื่ อโน้ มน้ าวให้ เจ้ าหน้ าที่
ภาครัฐ เอกชนดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
- การปฏิบตั ิงานใดๆตามนโยบายการต่อต้ านคอรัปชัน กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานพึงใช้ ”แนว
ปฏิ บั ติ เพื่ อ การป้ องกั น การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั น ”,“นโยบายต่ อ ต้ านคอรั ป ชั น ” ที่ ก าหนดไว้ ใ น
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ จริ ย ธรรม นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี รวมทัง้ ระเบี ย บ คู่มื อ การ
ปฏิบตั ิงานแต่ละแผนก คูม่ ือระเบียบการทางานประกอบการพิจารณาดาเนินการด้ วย”

13

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

- บริ ษัทจะดาเนินการลงโทษต่อ ผู้ที่ฝ่าฝื นการปฏิบัติตามนโยบายนี ้ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต
รวมถึงผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระทาผิด หรื อรับทราบว่ามีการกระทาผิดแต่ไม่ดาเนินการให้ ถูกต้ อง ซึง่
มีบทลงโทษทางวินยั จนถึงขันให้
้ ออกจากงาน
- บริ ษัทจะปกป้อง และให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงาน จะไม่ลดตาแหน่ง หรื อลงโทษ หรื อให้ ผลทาง
ลบใดๆต่อพนักงานที่ปฏิเสธการให้ สินบน,การคอรัปชัน แม้ ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทาให้ บริ ษัท
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- บริ ษัทจะจัดให้ มีช่องทางการรายงาน เพื่อให้ พนักงานรายงานการพบเห็นการทุจริ ตคอรัปชัน จัด
ให้ มีการคุ้มครองผู้ให้ เบาะแส ให้ ข้อมูลแก่บริ ษั ท บริ ษัทให้ ความเชื่อมัน่ ว่าจะไม่ดาเนินการลงโทษ
ใดๆกับพนักงานที่ให้ ข้อมูลด้ วยเจตนาสุจริ ต

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

....................................................
(นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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ข. นโยบายปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
1. นโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซี่อสัตย์ สจุ ริ ตอย่างสุดความสามารถ และดาเนินการใดๆด้ วยความเป็ นธรรม
และเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
มุง่ บริ หารบริ ษัทให้ เจริ ญเติบโตมัน่ คง สร้ างผลตอบแทนที่ดีอย่างยัง่ ยืนแก่ผ้ ถู ือหุ้น
รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงแนวโน้ มในอนาคตขององค์กรทังในด้
้ านบวก และลบด้ วยเหตุผลสนับสนุน
อย่างเพียงพอ
2. นโยบายการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า และคุณภาพผลิตภัณฑ์

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

ประกอบธุรกิ จด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และมีจริ ยธรรมในการดาเนินงานที่ เกี่ยวข้ องกับลูกค้ า หรื อ
ประชาชน และบริ ษัทอื่น
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ า และบริ การที่ถูกต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้ า เพื่อให้ ลูกค้ ามี
ข้ อมูลเพี ยงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกิ นความเป็ นจริ งทัง้ ในการโฆษณา หรื อในการ
สื่อสารช่องทางอื่นๆกับลูกค้ า อันเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรื อเงื่อนไขใดๆ
ของสินค้ า หรื อบริ การ
รั กษาความลับของลูกค้ า และไม่นาข้ อมูลของลูกค้ าไปใช้ เพื่อประโยชน์ ของตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
โดยมิชอบ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ ว จัดให้ มีระบบ และช่องทางให้ ลูกค้ าร้ องเรี ยน
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้ า และบริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตกับลูกค้ า
3. นโยบายการปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า และ/หรื อเจ้ าหนี ้

3.1.
3.2.

ปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า และเจ้ าหนี อ้ ย่ า งเสมอภาค และเป็ นธรรม และตัง้ อยู่ บ นพื น้ ฐานของการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ข้ อใดข้ อหนึง่ ต้ องรี บแจ้ งให้ คคู่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
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3.3.
3.4.
3.5.

ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจพึงละเว้ นการเรี ยก รับ หรื อยอมรับค่านายหน้ า หรื อผลประโยชน์ใดๆที่ไม่
สุจริ ตในการค้ ากับคูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้
หากมีข้อมูลว่ามีการเรี ยก รับ หรื อ จ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น พึงเปิ ดเผยรายละเอียดต่อ
คูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้ และร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
รายงานข้ อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และตรงเวลาให้ แก่เจ้ าหน้ าที่อย่างสม่าเสมอ
4. นโยบายการปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า

4.1.
4.2.
4.3.

ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
ไม่แสวงหาข้ อมูลที่ เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น การ
จ่ายสินจ้ างให้ แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง เป็ นต้ น
ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
5. นโยบายการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
การแต่งตัง้ และโยกย้ ายพนักงานรวมถึงการให้ รางวัล และการลงโทษต้ องกระทาด้ วยความสุจริ ตใจ
และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
ดูแลสภาพที่ทางานให้ ถกู สุขอนามัย เพื่อป้องกันอันตรายและเสริ มสร้ างสุขภาพที่ดี
ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงานโดยให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึง
และสม่าเสมอ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
จัดให้ มีสวัสดิการต่างๆ ค่าตอบแทน กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ยอมรับ และรับรองคณะกรรมการสวัสดิการที่พนักงานจัดตังขึ
้ ้น
จัดให้ มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟั งความคิดเห็น และให้ อิสระในการแสดงความคิดเห็น
6. นโยบายการปฏิบัตติ นของพนักงาน และการปฏิบัตติ ่ อพนักงานอื่น

6.1.
6.2.
6.3.

พึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความมุง่ มัน่ ซื่อตรง โปร่ งใส
พึงงดเว้ นการให้ ของขวัญแก่ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อรับของขวัญจากผู้ใต้ บงั คับบัญชา
เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทังฝ่้ ายจัดการ
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6.4.
6.5.
6.6.

ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทาการใดๆอัน
เป็ นการไม่เคารพนับถือผู้บงั คับบัญชา
พึงเป็ นผู้มีวินยั และประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณีอนั ดีงามไม่ว่าจะระบุไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
ร่ วมสร้ างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน พึง
หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆอันอาจกระทบต่อชื่ อเสียง 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
้ ่
ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ ชุมชนที่บริ ษัท
ตังอยู
้ ่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทังที
้ ่ดาเนินการเอง และร่ วมมือกับรัฐ และชุมชน
ป้องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้ อยู่ในระดับต่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และชุมชน
อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท โดยให้ ความร่ วมมืออย่ างเต็มที่กับเจ้ าหน้ าที่ภาครั ฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

........................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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ประกาศบริษัท 2561
เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
………………………………………………….
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้ เช่าซื ้อรถยนต์ ซึง่ ตระหนักถึง
ระบบการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน จึงได้ กาหนดนโยบาย
ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด
รวมทังข้
้ อกาหนดอื่นๆ ที่องค์กรนามาประยุกต์ใช้
2. บริ ษัทฯ ให้ ความร่ วมมือ และสนับสนุนทรัพยากร ทัง้ ในเรื่ องบุคลากร เวลา งบประมาณ รวมทัง้ การ
ฝึ กอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้ เกิดการพัฒนางานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางานอย่างต่อเนื่อง
3. บริ ษัทฯ มุ่งมั่นให้ เกิ ดการมีส่วนร่ วมของพนักงานที่ อยู่ภายใต้ การควบคุมขององค์ กรในการดาเนิน
กิจกรรมด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
4. บริ ษัทฯ พัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ให้ มีความรู้ และความตระหนัก ในด้ านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
5. บริ ษัทฯ ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ มีการปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อม และวิธีการปฏิ บัติงานที่ปลอดภัย
ตลอดจนการตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสูงที่เหมาะสม รวมถึงการ
รักษาไว้ ซงึ่ สุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
6. บริ ษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าของบริ ษัทฯ ดังนันด้
้ านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานของพนักงาน จึงถือเป็ นนโยบายสาคัญของบริ ษัทฯ
ทัง้ นี ้ ความปลอดภัย ในการท างานถื อเป็ นหน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบของพนั ก งานทุก ระดับ และผู้ที่
เกี่ยวข้ องทุกคนซึง่ จะต้ องยึดถือปฏิบตั ิ นอกจากนี ้บริ ษัทจะถือเอาความร่ วมมือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทางานเป็ นหลักเกณฑ์หนึง่ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วย
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561

.......................................................
(นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัตสิ าหรั บผู้บริหารและพนักงาน
บริ ษัท ตะวันออกพาณิ ชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดจรรยาบรรณ และข้ อพึงปฏิบัติสาหรับ
ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่อถือปฏิบตั ิดงั นี ้

1.

ข้ อพึงปฏิบัตสิ าหรั บผู้บริหาร

ผู้บ ริ ห าร หมายถึง พนัก งานที่ มีผ้ ูใ ต้ บังคับ บัญ ชา นอกจากผู้บ ริ ห ารจะต้ อ งพึ งปฏิ บัติ ใ น
จรรยาบรรณทุกๆข้ อในฐานะที่ เ ป็ นพนักงานคนหนึ่งของบริ ษัท แล้ ว ผู้บ ริ ห ารต้ องมีแนวทางปฏิ บัติที่ดี เพื่ อ
เสริ มสร้ างการเป็ นผู้บริ หารที่ดี และในฐานะผู้บงั คับบัญชาของพนักงานจะต้ องเป็ นผู้นาและเป็ นแบบอย่างใน
การประพฤติปฏิบตั ิที่ดีให้ แก่พนักงานโดยทัว่ ไปด้ วย จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับผู้บริ หารไว้ ดังนี ้
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

ผู้บริ หารปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
ผู้บริ หารจะต้ องปฏิบัติ หน้ าที่ด้วยความซี่อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมี
วิสยั ทัศน์กว้ างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ ตนเอง และพวกพ้ องจากข้ อมูลของบริ ษัทซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทังไม่
้ ดาเนินการใดๆอัน
เป็ นลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผู้บริ หารปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน
ผู้บริ หารจะต้ องปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างยุติ ธรรม บริ หารงานโดยความไม่ลาเอียง สนับสนุน
ในการสร้ างศักยภาพในความก้ าวหน้ า และเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน รวมทัง้
ส่งเสริ มให้ พนักงานมีความเข้ าใจในเรื่ องจรรยาบรรณที่พนักงานต้ องปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้ พนักงาน
อย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุจริ ตใจรับฟั งข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะอย่างมี
เหตุผล
ผู้บริ หารปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า
ผู้บริ หารต้ องปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าตามข้ อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจที่กิจการกาหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด
ผู้บริ หารต่อคูค่ ้ า
ผู้บริ หารจะต้ องปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้ องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆที่ไม่ชอบธรรมจากคู่
ค้ า และหากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดไม่ได้ ให้ รีบแจ้ งคูค่ ้ าทราบล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไข
ผู้บริ หารปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า
ผู้บริ หารจะต้ องปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้ อมูล
ที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไม่สจุ ริ ต
ผู้บริ หารปฏิบตั ิตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้ อม
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ผู้บริ หารต้ องปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และให้ ความ
ร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน และสังคม

2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

ข้ อพึงปฏิบัตสิ าหรับพนักงาน

เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างการทางานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
พนักงานพึงปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และด้ วยความอุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียร และปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการทางานให้ ดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองและบริ ษัท
พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับในการทางานของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด
พนักงานพึงอุทิศตน และอุทิศเวลาทุ่มเทปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ และโดยเต็มกาลังความสามารถเพื่ อ
ประโยชน์แก่บริ ษัท หลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจอื่น การทางานส่วนตัว หรื อทางานอื่นที่มิใช่ งานของ
บริ ษัทในระหว่างเวลาทางาน และพึงหลีกเลี่ยงงานส่วนตัวอันอาจทาให้ บริ ษัทต้ องเสียหาย หรื อเสีย
ชื่อเสียง
พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริ ษัทให้ มีสภาพดีให้ ได้ ใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่
ประหยัด มิให้ สิ ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรื อเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
พนักงานพึงปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า คูค่ ้ า ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และด้ วยความเสมอภาค
พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้ า คูค่ ้ า และองค์กรอย่างเคร่ งครัด
พนักงานต้ องไม่ย่งุ เกี่ยวในทางการเงิน หรื อทรัพย์สินกับลูกค้ า หรื อผู้ที่ทาธุรกิจกับบริ ษัทไม่ว่าจะเป็ น
การให้ การรับ การยืม การกู้ยืม การทาธุรกิจร่ วมกัน หรื อการอื่นใดทานองเดียวกัน
พนักงานต้ องไม่เรี ยก รับ หรื อยอมรับค่านายหน้ า ค่าบริ การ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพื่อตนเอง
หรื อผู้อื่นจากลูกค้ า พึงเรี ยกรับ ค่ามัดจา ค่านายหน้ า ค่าบริ การตามอัตราที่ บริ ษัทฯ กาหนด หรื อเพื่อ
ประโยชน์ ของบริ ษัท และในนามบริ ษัทเท่านัน้ เงินดังกล่าวจะต้ องส่งฝ่ ายการเงินทันที หรื ออย่างช้ า
ภายใน 12.00 น.ของวันทาการถัดไป
พนักงานพึงไม่ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ หรื อประโยชน์จากหน้ าที่การงาน หรื อข้ อมูลของบริ ษัท หรื อของลูกค้ า
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน หรื อพรรคพวก หรื อทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้ อม
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆที่อาจทาให้ ตนเองรู้ สกึ อึดอัดในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ในภายหน้ า
หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ แจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชาทราบในทันที
พนักงานพึงรายงานเรื่ องที่ได้ รับทราบให้ ผ้ บู งั คับบัญชาโดยมิชกั ช้ า เมื่อเรื่ องที่รับทราบอาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรื อชื่อเสียงของบริ ษัท
พนักงานพึงละเว้ นการก่อหนี ้ที่เกินความจาเป็ น หรื อเกินกาลังความสามารถ
พนักงานพึงให้ ความเคารพ และเชื่อฟั งผู้บงั คับบัญชาที่สงั่ การโดยชอบด้ วยนโยบาย และ
ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท
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2.14. พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื ้อเฟื อ้ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ไม่ก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งซึง่ จะนาไปสูค่ วามเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริ ษัท
2.15. พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน หลีกเลี่ยงการนาข้ อมูลหรื อเรื่ องราวของผู้อื่น ทังใน
้
เรื่ องเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน และเรื่ องส่วนตัวไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์ วิจารณ์ ในลักษณะที่จะก่อให้ เกิด
ความเสียหายทังต่
้ อพนักงาน และต่อบริ ษัท
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

.......................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณธุรกิจเป็ นวินยั อีกฉบับหนึ่งของการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทได้ ประมวลจรรยาบรรณ และจัดการ
อบรมแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน(รวมทัง้ ปฐมนิ เทศ)บุคคลเข้ าใหม่)โดยมีความมุ่งหวังให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท มีหน้ าที่ และความรับผิดชอบร่ วมกันในการยึดถือ และปฏิบตั ิตาม
นโยบายที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจ จึงเป็ นหน้ าที่สาคัญที่กรรมการและผู้บริ หารพึงยึดมัน่ และปฏิบตั ิตน
เป็ นแบบอย่าง และดูแลดาเนินการให้ พนักงานในสายบังคับบัญชาของตนปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจโดย
เคร่ งครัด เพราะการไม่ร่วมมือ ละเลย เพิกเฉย หรื อฝ่ าฝื นจะได้ รับโทษตามลักษณะความผิด ความควรแก่กรณี
จากการตักเตือนจนถึงการเลิกจ้ าง
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถาม หรื อส่งข้ อร้ องเรี ยนไปยัง แผนก
ทรัพยากรบุคคล หรื อ เลขานุการบริ ษัท คือ คุณดวงรัตน์ แจ้ งมงคล โทร.0-2641-5252 ต่อ 9412 หรื อ E-mail:
duangrat@ecl.co.th หรื อ ส่งจดหมายไปตามที่อยู่ ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษัท

การพิจารณาลงโทษ
กรณีที่ฝ่ายบริ หารและพนักงาน ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่มีการกระทาผิดจรรยาบรรณ ให้ แต่ละฝ่ ายงาน
เป็ นผู้พิจารณาเองในเบื ้องต้ น และสรุ ปเรื่ องส่งต่อให้ ผ้ บู งั คับบัญชาระดับสูง และสายงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อตัดสิน
ความผิดพร้ อมทังระบุ
้ โทษ โดยพิจารณาลงโทษไปตามระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน แต่หากความผิดมี
ลักษณะเป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นรุ นแรง และก่อให้ เกิดความเสียหายเป็ นอย่างมากไม่อาจอยู่
ในวินิจฉัยของต้ นสังกัดได้ ก็ให้ นาเรื่ องเข้ าสูฝ่ ่ ายบริ หารของบริ ษัท เพื่อพิจารณาหาข้ อสรุ ปและกาหนดโทษต่อไป

ช่ องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ พนักงานสอบถามข้ อสงสัย หรื อแสดงความคิกเห็น หรื อร้ องเรี ยน โดยทารายงาน
ในกรณี ที่สงสัยว่าอาจเป็ นการทาความผิ ดจรรยาบรรณ หรื ออาจเป็ นการทุจริ ต คอรั ปชั่นจัดส่งโดยตรงต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรื อฝ่ ายบริ หารงานกลาง หรื อเลขานุการคณะกรรมการ หรื อเลขานุการบริ ษัท หรื อกรรมการ
ตรวจสอบ โดยส่งไปรษณีย์มาที่
นายพิพฒ
ั น์
นางดวงรัตน์
นางพิมลวรรณ
นางสาวคริ มา

พรสุวรรณ
แจ้ งมงคล
วังสินธุ์สขุ สม
จรู ญสกุลวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษัท
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารงานกลาง
เลขานุการคณะกรรมการ
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บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิง่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 976/1 ซ.โรงพยาบาลพระราม 9
ถ.ริ มคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310

นโยบายการปกป้องผู้ให้ ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)
บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ พนักงาน ผู้บริ หาร และกรรมการสามารถรายงานการพบเห็น ทุจริ ต หรื อ
การประพฤติที่ ขัด ต่ อ จรรยาบรรณ หรื อข้ อ กฎหมาย ต่ อ ผู้ บัง คับ บัญ ชา หรื อ แผนกทรั พ ยากรบุ ค คล หรื อ
เลขานุการบริ ษัท หรื อกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้บริ ษัทให้ ความเชื่อมัน่ ว่า บริ ษัทจะปิ ดชื่อและเรื่ องเป็ นความลับ
ผู้ที่รายงานดังกล่าวจะได้ รับการปกป้อง คุ้มครอง และจะไม่ถกู ลงโทษใดๆ

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

.......................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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2.นโยบายสิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีนโยบายถือปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องกาหนด กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นดาเนินการอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส และเป็ น
ธรรม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี ้
1. สิทธิในการรับทราบข้ อมูล ผลการดาเนินงาน นโยบายการบริ หารงานอย่างสม่าเสมอ และทันเวลา
2. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไรอย่างเท่าเทียมกัน
3. สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นในการแต่งตัง้ หรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และร่ วมพิ จารณาตัดสิ น ใจในการเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญ ต่างๆ รวมทัง้ สิทธิ ของผู้ถื อ
หุ้นส่วนน้ อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมโดยผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการ
4. สิทธิในการรับทราบข้ อมูล การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายการประชุมผู้ถือหุ้น
1. ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีนโยบายเปิ ดโอกาส และอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยมีสว่ นร่ วมในการ
เสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ หรื อส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้นในช่วง 3 เดือนสุดท้ ายก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาพอในการพิ จารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการว่า วาระที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอสมควรบรรจุเป็ นวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรื อไม่
หากพิจารณาว่าเหมาะสมก็จะบรรจุเพิ่มเป็ นวาระการประชุ มในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการ
พิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม ก็จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบพร้ อมเหตุผลผ่าน Website
ของบริ ษัท
คณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัทกาหนด วัน เวลา สถานที่ประชุมที่สะดวก และจัดวาระในการ
ประชุมชัดเจน ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า
อย่างเพียงพอและทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบกฎเกณฑ์ ต่างๆที่ใช้ ในการประชุม รวมถึงขัน้ ตอนออกเสียงลงมติ พร้ อมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีเวลา
ศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าก่อนได้ รับข้ อมูลในรู ปแบบเอกสารจากบริ ษัท โดยบริ ษัทจะจัดให้ มีการ
เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวไว้ ใน Website ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารด้ วย
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ในหนังสือนัดประชุม บริ ษัทจะกาหนดวาระการประชุมไว้ เป็ นเรื่ องๆ จะแสดงเหตุผล และ
ความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน บริ ษัทจะแนบเอกสาร ชื่อ ประวัติกรรมการที่จะพิจารณารับ
การเลือกตัง้ ชื่อ สานักงาน และผู้สอบบัญชีที่ จะรั บการพิจารณาแต่งตัง้ พร้ อมทัง้ แนบหนังสือมอบฉันทะไป
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
2. การเข้ าร่ วมประชุมและลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการจัดกระบวนการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิออกเสียงด้ วยวิธีอื่น เช่น มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุม และ
ออกเสียงลงมติแทน โดยบริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้น สามารถกาหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงด้ วยตัวเองได้ และบริ ษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ท่าน เป็ นทางเลือกใน
การรั บมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้ วย นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ มีการใช้ บัตรลงคะแนนเสียงใน
วาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การทารายการได้ มา หรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรั พย์สินเป็ นต้ น เพื่อความ
โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ ง ในภายหลัง
ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบีย นเข้ าร่ วมประชุมได้ ล่วงหน้ า
ก่อนเวลาประชุม และได้ จัดระบบเพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ ครบถ้ วนทุกราย
ด้ วยความรวดเร็ ว และบริ ษัทมีนโยบายเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนสถาบันเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วย
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จะเข้ าร่ วมประชุม ดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส มีการกาหนดวาระการประชุมไว้ เป็ นเรื่ องๆอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุก
คนมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนินงานของบริ ษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั ง้ ผู้ถือหุ้น
สามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ ข้อเสนอแนะต่างๆได้ อย่างเต็มที่ การพิจารณาและมติในทุกเรื่ อง
เป็ นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนนับ1หุ้น เป็ น1เสียง เท่าเทียมกันทุกราย
ในการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
บริ ษัทเสนอชื่อกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนทีละคน ทังนี
้ ้
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้ อย่างแท้ จริ ง
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บริ ษัทจะไม่เพิ่มวาระเรื่ องอื่นที่ไม่ได้ กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ู
ถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ อันเป็ นการไม่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และมิได้ เป็ นผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างมาก โดยถือเป็ นหน้ า
ที่ ว่าคณะกรรมการบริ ษัท ทุก คนต้ องเข้ าร่ วมประชุมผู้ถื อหุ้นทุกครั ง้ น าเสนอข้ อมูล ต่างๆให้ ผ้ ูถื อหุ้น อย่าง
ครบถ้ วน รับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามประธานกรรมการชุดย่อย
ต่างๆในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และกรรมการจะตอบข้ อซักถามนันด้
้ วยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
4. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจะบันทึกรายชื่อ พร้ อมตาแหน่งของกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม ไว้ ในรายงานการประชุม
พร้ อมทังข้
้ อซักถาม ข้ อเสนอแนะ มติของที่ประชุม และจานวนคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้ รวมทังมี
้ การ
เผยแพร่ รายงานการประชุมไว้ ใน Website ของบริ ษัท

( นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัท มีน โยบายจ่ ายเงิ นปั นผลให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหุ้นในอัตรา ประมาณร้ อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ตามงบ
การเงิ น หลังหักภาษี นิติบุคคล และหักสารองตามกาหมายแต่ล ะปี ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับความจาเป็ น และความ
เหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้ วย โดยการอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยู่กบั มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจอนุมัติให้ จ่ายเงิน ปั นผลได้ เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรเพียงพอ แล้ ว
รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทจะให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า
คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่งทางการค้ า พนักงาน และสังคมส่วนรวม หรื อภาครั ฐ เป็ นต้ น คณะกรรมการได้ กาหนด
นโยบายให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัท และให้ ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียได้ รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือกันอย่างมีประสิทธิ ภาพ
(รายละเอียด นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ปรากฏใน “จรรยาบรรณธุรกิจ ส่วนที่ (ข)”)

นโยบายเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลความโปร่ งใส รายงานทางการเงินและการดาเนินงาน
คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการปฏิบัติ ตามระเบียบข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูล และความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด
บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูล และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และผลการดาเนินงาน ที่มี ความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา ทังงบรายไตรมาส
้
รายปี และแบบแสดงข้ อมูลประจาปี ซึง่ จัดทาตามมาตรฐาน
บัญชีที่เป็ นที่ยอมรั บรวมทัง้ จะจัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลทางเว็บไซต์เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องได้
ทราบอย่างทัว่ ถึง และตรงเวลา

( นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริ ษัทมีนโยบายที่จะจัดให้ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลคณะกรรมการ
บริ ษัทและผู้บริ หารมีหน้ าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้ มี และรักษาไว้ ซงึ่ ระบบการควบคุมภายใน
รวมทัง้ ดาเนินการทบทวนความมีประสิทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อปกป้องเงิน
ลงทุน ของผู้ถื อหุ้น และทรั พ ย์ สิ นของบริ ษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิ น
กระบวนการ แผนการจัดองค์กร ระบบงาน วิธีการซึง่ มีอยู่ภายในองค์กร และการบริ หารความเสี่ยงระบบการ
ควบคุมภายในที่บริ ษัทจัดไว้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลในเรื่ องดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ทรัพย์สินของบริ ษัทมีอยู่จริ ง และได้ มีการควบคุมดูแล จัดเก็บรักษาเป็ นอย่างดี
ระบบข้ อมูล และรายงานทางการเงินมีคณ
ุ ภาพสมบูรณ์ ถูกต้ อง และเชื่อถือได้
การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริ ษัทได้ มีการบรรลุและดาเนินการอย่างมีประสิทธิผล
ได้ มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทางานของบริ ษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน จาแนกเป็ น 5 องค์ประกอบที่เกี่ ยวเนื่ องสัมพันธ์ กันซึ่งมาจาก
วิถีทางที่ผ้ บู ริ หารดาเนินธุรกิจ และเชื่องโยงเข้ าเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันกับกระบวนทางการบริ หาร ซึง่ ได้ แก่
1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment) ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ
ของผู้บริ หาร ปรั ชญา และรู ปแบบการทางานของผู้บริ หาร บทบาทของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่เหมาะสม (ความขยันมุ่งมั่น ความมีศักยภาพ) มีผังการจัด
องค์กร มีการมอบหมายอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ มีนโยบายและวิธีบริ หารงานด้ านบุคลากรและการ
ปฏิบตั ิ มีการตรวจสอบภายใน
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ได้ แก่ การระบุปัจจัยที่ทาให้ เกิดความเสี่ยง ประเมิน
ความสาคัญ และโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดการกาหนดกิจกรรมควบคุมที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการบริ หารความ
เสี่ยง
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3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ได้ แก่ การที่บริ ษัทได้ จดั ให้ องค์กร และบุคลากร มีการ
แบ่งแยกหน้ าที่อย่างเพียงพอ กาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีการมอบอานาจโดย
กาหนดลาดับขัน้ ของอานาจอนุมตั ิ มีเอกสาร และบันทึกทางการบัญชีอย่างถูกต้ องเหมาะสม มีการควบคุม
ทรัพย์สิน และบัญชีให้ ปลอดภัยจากธรรมชาติ และการนาข้ อมูลไปใช้ ในทางไม่ถูกต้ อง มีการตรวจสอบที่เป็ น
อิสระ เป็ นต้ น
4. ข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์ กร (Information and Communication) ได้ แก่ การที่
บริ ษัทมีการออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจ รายการที่จะบันทึกบัญชีต้อง
เป็ นรายการที่เกิดขึน้ จริ ง และรายการที่เกิดขึน้ จริ งต้ องบันทึกให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ มีการวัดมูลค่าของรายการ
อย่างถูกต้ องแม่นยา มีการผ่านบัญชี และการสรุ ปยอดอย่างถูกต้ องตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ งาน ผู้บริ หาร
ของบริ ษัท มีการรั บรองความถูกต้ องต่องบการเงิ น ซึ่งเน้ นทางด้ านเนือ้ หามากกว่ารู ปแบบ ได้ แก่ การแสดง
รายการ และการเปิ ดเผยข้ อมูล ความมีอยู่จริ ง สิทธิ และภาระผูกพัน การเกิดขึ ้นจริ ง ความครบถ้ วน การแสดง
มูลค่า และการวัดมูลค่าได้
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) ได้ แก่ การที่ฝ่ายจัดการมีการติดตามเพื่ อประเมิน
คุณภาพ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นครั ง้ คราว เพื่อดูว่าการควบคุมดาเนิ นไป
ตามที่ต้องการ และทาการดัดแปลงเมื่อเห็นว่าจาเป็ น
การตรวจสอบภายใน
บริ ษัทได้ แต่งตังหน่
้ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อว่าจ้ างสานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการ
ทางานในด้ านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้ าที่ในการให้ คาปรึ กษา และ
ตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในระบบบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง และกระบวนการก ากับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษัท ได้ จัดให้ มีขึน้ อย่ างเพี ย งพอ มี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กรขึ ้นอย่างเป็ นระบบ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2550 โดยจัดตัง้ คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่ อทาหน้ าที่ ในการจัดทานโยบาย วางระบบ กาหนด
วัตถุประสงค์ และประเมินความเสี่ย งต่างๆทัง้ ที่ เกิ ดจากปั จจัยภายนอก และจากการบริ หารงาน และการ
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ปฏิบตั ิงานภายในองค์กรรวมทังก
้ าหนดแนวทางในการบริ หาร และจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้
มีการสื่อสาร จัดฝึ กอมรม สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแก่พนักงาน ให้ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความ
เสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดงั นี ้
1. การกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
เป็ นการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่แน่ชดั สอดคล้ องกับกลยุทธ์ เป้าหมายแผน และ
ทิ ศทางการดาเนิ นธุรกิ จ ผู้บริ หาร พนักงานทุกคนเข้ าใจตรงกัน สามารถทาให้ บรรลุ ผลได้ วัดผลได้ ทัง้ เชิ ง
ปริ มาณ และคุณภาพในระยะเวลาที่กาหนด ซึง่ บริ ษัทจะมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี และจะดาเนินการจัดทา
พร้ อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้ มีความสอดคล้ องกัน
2. การระบุความเสี่ยง
เป็ นการระบุความเสี่ยงซึ่งหมายถึง โอกาส หรื อเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก เช่น
สภาพแวดล้ อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน
การบริ หารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น
3. การวิเคราะห์ ความเสี่ยง
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยง (ซึง่ มี 2 ระดับ คือความรุ นแรง และโอกาสในการเกิด )
และการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง บริ ษัทจะบริ หารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลาดับความเสี่ยงก่อน
การพิจารณาระบบการควบคุม ซึง่ ถ้ าอยู่ในเกณฑ์รุนแรงมาก และโอกาสในการเกิดสูงจะนามาเร่ งจัดการก่อน
หากความเสี่ยงอยู่ในระดับสาคัญมากจะต้ องกาหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริ หารระดับสูง
ที่รับผิดชอบ หากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรื อต่า ให้ กาหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ าย หรื อ
แก้ ไขในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
4. การจัดการความเสี่ยง
เป็ นการกาหนดวิธีการที่เหมาะสมสาหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง ให้ ลดความรุ นแรงลงหรื อเกิดขึ ้นได้
น้ อยลง หรื อควบคุมไม่ให้ เกินระดับอันตราย เป็ นต้ น การจัดการความเสี่ยงมีได้ 4 วิธี เช่น
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4.1. การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการจัดการ หรื อสร้ างระบบควบคุม อาจมีมลู ค่าสูง
กว่าผลลัพธ์ ที่ได้ แต่จะมีมาตรการติดตามดูแล และกาหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้ และ
เตรี ยมแผนการตังรั้ บ/จัดการ เป็ นต้ น
4.2. การลด/ควบคุมความเสี่ยง ได้ แก่ การออกแบบระบบควบคุมแก้ ไข ปรับปรุ งวิธีการทางาน เพื่อ
ป้องกันหรื อ จากัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหาย
4.3. การหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง ได้ แ ก่ การหยุ ด กิ จ กรรม หรื อ งดท าขัน้ ตอนที่ จ ะมาซึ่ง ความเสี่ ย ง
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม หรื อรู ปแบบการทางาน ลดขอบเขตการดาเนินงาน หรื อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
นัน้
4.4. การกระจาย/โอนความเสี่ยง ได้ แก่ การกระจายทรั พย์ สิน หรื อกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สินเพื่อโอนความเสี่ยงไปยังบริ ษัทประกันภัย การจ้ าง
บริ ษัทภายนอกให้ ทางานบางส่วนแทน การสาเนาเอกสารหลายๆชุด การกระจายที่เก็บทรัพย์สินมี
ค่า เป็ นต้ น
5. การติดตามผลและการสอบทาน
เป็ นขันตอนของการติ
้
ดตามผลหลังดาเนินการบริ หารความเสี่ยงตามแผนที่กาหนดไว้ และทาการสอบ
ทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิ ภาพดีให้ คงดาเนินการต่อไป หรื อแผนใดควรปรั บเปลี่ยน โดย
กาหนดข้ อมูลที่ต้องติดตาม และความถี่เพื่อสอบทานเป็ นรายวัน รายเดือน หรื อทุก 3 เดือน เป็ นต้ น นอกจากนี ้
จะกาหนดให้ มีการประเมินความเสี่ยงซ ้าอีกอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ เพื่อดูวา่ ความเสี่ยงใด อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ แล้ ว หรื อมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ ้นมาอีกหรื อไม่ การบริ หารความเสี่ยงจะต้ องจัดทาระบบบริ หารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอจึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้ จริ ง ซึง่ คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะบริ หาร
ติดตาม และรายงานต่อผู้บริ หารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

.......................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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นโยบายกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆทุกฝ่ าย และเชื่อมัน่
ว่าการดาเนินธุรกิจโดยมีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริ หารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ และมีคณะกรรมการที่บริ หารงานอย่างมีความรับผิดชอบ จะเป็ นการสร้ างความน่าเชื่อถือ และความมัน่ คง
ให้ กบั บริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบายการกากับดูแลกิจการโดยแบ่งเป็ นหมวด ดังนี ้
5.
6.
7.
8.
9.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสีย
ควรเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ให้ ความสาคัญต่อสิทธิ ผ้ ูถือหุ้น บริ ษัทจะดาเนิ นการในเรื่ องที่ เป็ นการส่งเสริ ม และ
อานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิ และใช้ สิทธิของตน ดังนี ้
1.1. สิทธิในการซื ้อขาย หรื อโอนหุ้น และได้ รั บใบหุ้น ซึง่ บริ ษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด
ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียน อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นแทนบริ ษัท
1.2. สิทธิในการรับทราบข้ อมูล ผลการดาเนินงาน นโยบายบริ หารงานอย่างสม่าเสมอ และทันเวลา โดย
บริ ษัทจะเผยแพร่ ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซด์ของบริ ษัทให้ ทนั เวลา บริ ษัท
จะส่งเอกสารเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณี ย์ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน และ
เผยแพร่ ทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซด์ของบริ ษัททังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ ไม่
น้ อยกว่า 30 วัน
1.3. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไร บริ ษัทจะจัดสรรปั นผลตามกฎหมาย และตามนโยบายการจ่ายปั นผล
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ย่อมขึ ้นอยู่กบั ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆด้ วย
1.4. สิทธิในการเสนอวาระประชุม เสนอบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ หรื อเสนอคาถามเป็ นการ
ล่วงหน้ าก่ อนวันประชุม บริ ษัท ประกาศทางเว็บ ไซด์ ของบริ ษัท ให้ เวลาเสนอล่ วงหน้ าเป็ นเวลา
ประมาณ 3 เดือน
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1.5. สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความคิดเห็น และอนุมตั ิการปั นผล แต่งตัง้ หรื อ ถอด
ถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณา และ
ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่างๆ เช่น การแก้ ไข หรื อเพิ่มเติมบริ คนสนธิ และข้ อบังคับการ
ออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การลดทุน เป็ นต้ น
1.6. สิทธิในการรับทราบข้ อมูล การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากรายการที่เกี่ยวโยงมักเป็ นรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อผู้บริ หาร บริ ษัทจึงควรเปิ ดเผย
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบทันทีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทจะกากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร
ไม่เป็ นผู้บ ริ หาร ผู้ถื อหุ้น ต่างชาติ ผู้ถื อหุ้น ส่วนใหญ่ ผู้ ถื อหุ้น ส่วนน้ อยให้ ผ้ ูถือหุ้นทุก กลุ่มทุก ราย ต่างได้ รับ
ประโยชน์ และใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นของตนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี ้
2.1. ให้ สิทธิ แก่ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการอิสระ หรื อส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นเวลา 3 เดือน
2.2. บริ ษัทอานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้นต่างชาติ โดยจัดทาเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกับการประชุมเป็ น
ภาษาอังกฤษ
2.3. อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมด้ วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ผ้ อู ื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทน และบริ ษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็ นทางเลือก
ในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้ วย
2.4. ส่งข่าวสารประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมประมาณ 30 วัน บนเว็บไซด์ของบริ ษัท และส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ลว่ งหน้ าเป็ นเวลา 14 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสศึกษาข้ อมูลประกอบการตัดสินใจอย่าง
เพียงพอก่อนวันประชุม
2.5. การพิจารณา และลงมติในทุกเรื่ องใช้ การลงคะแนนนับ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง เท่าเทียมกันทุกราย และ
ปกติจะถือเสียงข้ างมากเป็ นมติในการนับคะแนนเสียง โดยบริ ษัทได้ ใช้ บตั รลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงคานวณหักออกจากจานวนผู้มีสิทธิ ออกเสี ยงทัง้ หมด แล้ วแถลงให้ ที่
ประชุมทราบในแต่ละวาระ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้ เพื่อตรวจสอบได้ ใน
ภายหลัง
2.6. บริ ษัทจะไม่เพิ่มวาระเรื่ องอื่นที่มิได้ กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม อันเป็ นการไม่เป็ นธรรมต่อผู้ถือ
หุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และมิได้ เป็ นผู้บริ หาร
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2.7. ประธานที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ เวลาแก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่าน มีสิทธิ เท่าเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น และสอบถามการดาเนินงานของบริ ษัทได้ อย่างเต็มที่ และเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนสถาบันเข้ า
ร่ วมประชุมได้
2.8. บริ ษัทป้องกันกรรมการและผู้บริ หารใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ อันเป็ นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริ หารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ ตนเองและผู้เกี่ ย วข้ องมีส่วนได้ เสีย ใน
ธุรกรรมและกิจการต่างๆที่อาจมีความขัดแย้ งผลประโยชน์กบั บริ ษัท กรรมการผู้มีสว่ นเกี่ยวโยงต้ อง
ไม่มีสว่ นในการอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้
2.9. บริ ษัท มีน โยบายเก็ บ รั ก ษา และป้ องกัน การใช้ ข้ อมูล ภายใน ห้ ามมิใ ห้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และ
พนักงานนาข้ อมูลภายในไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตนหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ กรรมการและผู้บริ หารมี
หน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรั พย์ ในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการซื ้อ-ขาย โอน
หรื อรั บโอนหลักทรั พย์ ของบริ ษั ท ภายใน 3 วัน ทาการนับแต่วันที่ เกิ ดรายการ และห้ ามซือ้ -ขาย
หลักทรั พย์ ของบริ ษัทเป็ นระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่ งบการเงิ นจะเผยแพร่ ส่สู าธารณะ นอกจากนี ้
บริ ษัทจะกาหนดให้ มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริ หาร ในการประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้
3. การคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสีย
3.1.บริ ษัทจะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยตระหนักถึงการ
คุ้มครอง และดูแลสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นธรรม ทัง้ สิทธิ ที่มีตามกฎหมาย และสิทธิ ตาม
ข้ อตกลงกับบริ ษัท บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ สรุ ปได้ ดังนี ้
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น : จะดาเนินธุรกิจให้ มีผลกาไร สามารถปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
จะรักษาสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น และสนับสนุน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน
(ดังได้ กล่าวไว้ แล้ วในข้ อ 1.และ 2.)
การปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี ้ : ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่ได้ ตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้ธนาคาร และเจ้ าหนี ้
อื่น ๆ โดยเคร่ งครัด เพื่อรักษาชื่อเสียง และเครดิต
การปฏิบัติต่อคู่ค้า : สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับเต็นท์ รถยนต์ที่เป็ นคู่ค้า ปฏิบัติด้วยเงื่อนไขทาง
การค้ าที่เหมาะสม ให้ ความสาคัญต่อการพิจารณาสินเชื่อ และชาระราคารถรวดเร็ ว
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การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า : เอาใจใส่ ให้ บริ การที่ดี มุง่ ให้ ลกู ค้ าได้ รับประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด
ใช้ สญ
ั ญาที่เป็ นธรรมต่อลูกค้ า รักษาสิทธิของลูกค้ าในการได้ ใช้ รถ และได้ รับทะเบียนรถที่ เช่าซื ้อ
และให้ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณภาพของรถที่เป็ นจริ ง และครบถ้ วนแก่ผ้ ซู ื ้อ
การปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ ง : เน้ นการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรมที่ดี ด้ วยความเป็ นมืออาชีพ ไม่บิดเบือน
ข้ อเท็จจริ ง หรื อใส่ร้ายคูแ่ ข่ง หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิซงึ่ อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน
การปฏิบัติต่อภาครั ฐ : ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กากับดูแล
พร้ อมกับให้ ความร่ วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อมีโอกาส
การปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งาน : ปฏิ บัติ ต่ อ พนัก งานโดยถื อ ว่ า พนัก งานเป็ นทรั พ ยากรที่ มี ค่ า ให้
ความสาคัญต่อสิทธิ พื ้นฐานมนุษยชน ให้ ความเป็ นธรรมกับการบริ หารเงินเดือนค่าตอบแทน และ
สวัสดิการต่าง ๆ บริ ษัทจัดสถานที่ทางานให้ เอื ้ออานวยต่อการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัย
และสุขอนามัย และส่งเสริ มให้ พนักงานเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และข้ อก าหนดต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ พนัก งานอย่ างเคร่ งครั ด และอานวยความสะดวก ดูแ ลให้
พนักงานได้ รับสิทธิตา่ ง ๆ อย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค ตลอดจนจัดให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยน และ
กระบวนการจัดการในเรื่ องที่พนักงานร้ องเรี ยนว่าอาจมีการกระทาผิด โดยคณะกรรมการบริ หาร
จะมอบหมายและสัง่ การให้ คณะทางานดาเนินการแก้ ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนเสียหาย
การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม : ดาเนินธุรกิจด้ วยความดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือสังคม และ
รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ สร้ างสรรค์ สัง คมและชุม ชนที่ บ ริ ษั ท ตัง้ อยู่ ส่ ง เสริ ม การใช้
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ เป็ นมิตรต่อ สิ่ งแวดล้ อม ส่งเสริ มการดู แ ลอนุรั ก ษ์ พ ลังงาน ให้ ความรู้ และฝึ กอบรม
พนักงานในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ทานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เพิ่ม
ไว้ อีกหนึง่ ฉบับ
3.2. บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อบริ ษัท แสดงความคิดเห็น แจ้ งเบาะแส หรื อ
ร้ องเรี ยนทางจดหมายถึงกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน หรื อเลขานุการบริ ษัท ตามที่อยู่
ของบริ ษัท หรื อโทรสาร 02-6415995 และเว็บไซด์ของบริ ษัท http://www.ecl.co.th ทัง้ นีบ้ ริ ษัทให้
ความเชื่ อมั่น ว่า จะปกป้ อง คุ้มครองผู้ที่ ร ายงานร้ องเรี ย น ดังกล่าว โดยจะปิ ดชื่ อและเรื่ องเป็ น
ความลับ และจะไม่ลงโทษใด ๆ ต่อผู้ที่ร้องเรี ยน
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
4.1. บริ ษัทจะดาเนินการให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกต้ องครบถ้ วน โปร่ งใส และทันเวลา ตามข้ อกาหนด
ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อมูลที่เปิ ดเผยต้ องผ่านการกลั่นกรองจากผู้รับผิดชอบ
และได้ รับความเห็นชอบจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ข้ อมูลที่เปิ ดเผย ได้ แก่ งบการเงินรายไตร
มาส รายปี แบบแสดงข้ อมูลประจาปี (56-1) รายงานประจาปี (56-2) และการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ตามเหตุการณ์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมติ ที่ประชุมกรรมการ ค่าสอบ
บัญชี ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
4.2. การเผยแพร่ ข้อมูลทางข่าวสาร บริ ษัทได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีหน้ าที่ติดต่อกับ
ผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง และสื่อมวลชน
5. ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1. พิจารณาการจัดโครงสร้ างของคณะกรรมการ ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ไม่
เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน
พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร ประธานกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่นๆตามความเหมาะสม โดยจะมีกฎบัตรปรากฏเป็ น
เอกสาร ระบุถงึ อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับจากคณะกรรมการบริ ษัท
5.2. คณะกรรมการมีหน้ าที่กาหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการดาเนินงานของ
บริ ษัทร่ วมกับฝ่ ายจัดการ และกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการ หรื อคณะกรรมการบริ หาร ดาเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร ให้ มีหน้ าที่
รับผิดชอบ นากลยุทธไปปฏิบตั ิ และบริ หารงานประจาวัน ซึง่ เป็ นปกติธุรกิจของบริ ษัท
5.3. คณะกรรมการบริ ษัท มีห น้ าที่ ก ากับ ดูแ ลงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ป ระสงค์
ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม เป็ นไป
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
5.4. จัดให้ มีงบบัญชี รายงานการเงิ น และการสอบบัญชีที่เชื่อถื อได้ รวมทัง้ ดูแลจัดให้ มีกระบวนการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบให้
้
ทาหน้ าที่สอบทานการปฏิบัติงาน
และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผู้ที่
มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชี และการเงินอย่างน้ อย 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบ
มีบทบาทหน้ าที่ในการเสนอ แต่งตัง้ และเลิกจ้ าง ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้สอบบัญชีภายในได้
5.5. คณะกรรมการประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครั ง้ และจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท
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5.6. กรรมการควรร่ วมเข้ าประชุมทุกครั ง้ บริ ษัทกาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์ ประชุมขัน้ ต่า ณ
ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุม ต้ องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
บริ ษัทจะรายงานจานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมของคณะกรรมการไว้ ในรายงานประจาปี กรรมการ
ทุกคนควรมีสดั ส่วนของการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย ร้ อยละ 75 ของการประชุมทังปี
้
5.7. บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการที่ ไม่เป็ นผู้บริ หารมีก ารประชุมกันเอง อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ โดยไม่มี
กรรมการที่เป็ นฝ่ ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุม
5.8. พิจารณา และอนุมตั ิการซื ้อหรื อขายทรัพย์สินที่สาคัญ การลงทุนโครงการใหม่ รายการที่มีการเกี่ยว
โยงของบริ ษัท ฯลฯ โดยปฏิบัติให้ เป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศ
ไทย
5.9. ดูแลและรับผิดชอบมิให้ เกิดปั ญหาเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัท ได้ แก่ ไม่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพเดียวกัน ซึง่ เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ และ ภายใน 3 วัน
นับ แต่วัน ที่ มีก ารเปลี่ย นแปลง ไม่น าข้ อมูล ของบริ ษัทไปใช้ เพื่ อประโยชน์ ส่วนตนหรื อผู้อื่น และ
กรรมการพึงระวังการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริ ษัทจะมีประกาศผลการ
ดาเนิ นงาน หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลภายในต่อสาธารณะชน ฯลฯ (บริ ษัทได้ กาหนดไว้ โดยละเอียดใน
กฎบัตรของคณะกรรมการ หัวข้ อ หน้ าที่ของคณะกรรมการ)
5.10. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และกาหนดค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หาร ประเมินผลงานของกรรมการทัง้
คณะและรายบุคคล ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นการทบทวนการปฏิบตั ิงานใน
หน้ าที่ของกรรมการ ว่าได้ ดาเนิ นการไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการหรื อไม่ เพื่อปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานให้ ดียิ่งขึ ้น
5.11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจาปี ซึง่ ครอบคลุมในเรื่ องสาคัญๆ ตามนโยบายตามข้ อพึง
ปฏิบตั ิที่ดี สาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.12. คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ร่วมกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกาหนดเป็ น 2 ส่วน คือ
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี ย้ ประชุมต่อครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม โดยพิ จารณาเปรี ยบเที ยบกับ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทอื่น ที่มีขนาดใกล้ เคียงกันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และคานึงถึง
ผลประกอบการของบริ ษัท ค่าตอบแทนดังกล่าวจัดสรรให้ สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้
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5.13. กรรมการที่ได้ รับการเลือกตังรายใหม่
้
จะได้ รับการปฐมนิเทศ จะได้ รับมอบเอกสาร และข้ อมูลที่สาคัญ
และจาเป็ นอย่างเพี ยงพอเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมและสามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ คณะกรรมการจะ
สนับสนุนให้ กรรมการบริ ษัททุกท่านเข้ าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ บริ ษัท
ไทย (IOD) เพื่อนาความรู้ และประสบการณ์ มาพัฒนาบริ ษัท และจะพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่ อง
ทุกปี โดยสนับสนุนให้ กรรมการอย่างน้ อย 1 คน เข้ าร่ วมหลักสูตร หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ น
การเพิ่มพูนความรู้ ให้ สามารถทาหน้ าที่กากับดูแลกิจการของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น

มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

( นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
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นโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility)
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ กิจการควรดาเนินธุรกิจด้ วยความดูแล ใส่ใจต่อ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่ ลูกค้ า คูค่ ้ า สังคมและสิ่งแวดล้ อม อย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม โดยมีธรรมาภิบาลเป็ นเครื่ อง
กากับในการดาเนินกิ จการต่างๆ เป็ นไปด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส และยุติธรรม มีความตระหนักถึง
ผลกระทบทางลบ พร้ อมกับ สร้ างสรรค์ ใ นทางบวกเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ และประโยชน์ สุข อี ก ทัง้ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อกิ จการ และผู้มีส่วนได้ เสีย สังคม และสิ่งแวดล้ อมให้ พัฒนา
เติบโตไปพร้ อมกับบริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยแบ่งเป็ น 9 เรื่ อง ดังนี ้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
3. การต่อต้ านทุจริ ต
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
8. การร่ วมมือพัฒนาชุมชนและสังคม
9. นวัตกรรมซึง่ ได้ จากการดาเนินงาน
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
- ประกอบกิจการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี มีระบบการดาเนินงาน และการควบคุมที่ดี
มีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพี ยงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบี ยบที่เกี่ยวข้ องด้ วยความรั บผิ ดชอบ และระมัดระวัง มีการดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่าง
เป็ นธรรม ได้ แก่ ลูกค้ า คูค่ ้ า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้ อม ฯลฯ
2. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
- ประกอบกิ จการด้ วยความสามารถอย่ างมีจริ ยธรรมและมีสัมพันธภาพให้ ความยุติธรรม และ
ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามสัญญาที่มีตอ่ ลูกค้ า คูค่ ้ า
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- ส่งเสริ มการแข่ งขัน ที่ เป็ นธรรม ปฏิ บัติตามกรอบกติก าการแข่ ง ขัน ที่ ดีไ ม่ใ ช้ วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุจ ริ ต
บริ ษัทต่อต้ านการผูกขาด และการทุ่มตลาด ธุรกรรมที่ทากับลูกค้ า คูค่ ้ า เป็ นไปอย่างเสรี ปราศจาก
การถูกบีบบังคับ มีข้อมูลเพียงพอ ไม่ปกปิ ดหรื อบิดเบือนข้ อมูล
- บริ ษัทส่งเสริ มการเคารพสิทธิ ในทรัพย์สิน หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆอันเป็ นการล่วงละเมิดทรั พย์ สิน
ทางปั ญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้ า ซอฟแวร์ ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น
- ตระหนักถึงการเกี่ยวข้ องทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ จะไม่มีการช่วยเหลือ สนับสนุนทาง
การเมืองที่เป็ นการกระทาที่มิชอบด้ วยกฎหมาย
3. การต่ อต้ านทุจริต
- บริ ษัทประกาศเจตนารมณ์ เข้ าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ าน
ทุจริ ต
- บริ ษัท ต่อต้ านทุจ ริ ตทุก รู ปแบบ ยึดหลัก “ไม่ใ ห้ ไม่จ่ าย ไม่รั บ ไม่ทุจ ริ ต ” ปฏิ บัติตามระเบี ยบที่
เกี่ยวข้ องอย่างมีจริ ยธรรม และมีการตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือ เพื่อไม่ให้ เกิดคอรัปชันในองค์กร
- บริ ษัทห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รับสิ่งของ ของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง เงินเรี่ ยไร เงิน
บริ จาค และผลประโยชน์อื่นใดให้ แก่ตนเองจากบุคคลที่ทาธุรกิจกับบริ ษัท
- มีการปลูกฝั งพนักงานให้ ทางานด้ วยความขยันหมัน่ เพียร ซื่อสัตย์ สุจริ ต เน้ นการนึกถึงประโยชน์
ส่ ว นรวม ขจัด วิ สัย ทัศ น์ ค่า นิ ย มผิ ด ๆที่ เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตนอย่ า งไม่เ คารพกติ ก า และขาด
จริ ยธรรม ศีลธรรม
- หลีกเลี่ยงที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่ วม คือกิจกรรมที่จะนาไปสูป่ ั ญหา คอรัปชันของภาครัฐหรื อเอกชน
- กาหนดกลไก การรายงานสภาพการเงินที่ถกู ต้ อง และโปร่ งใส
- จัดประเมิน ความเสี่ ย งจากการปฏิ บัติง านประจ า เพื่ อให้ มั่น ใจว่าระบบการควบคุม ภายในมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริ ต และสามารถต่อต้ านการให้ สินบน และคอรัปชัน
- จัดให้ มีช่องทางการสื่อสารสาหรับแจ้ งเบาะแส และคุ้มครองผู้ให้ เบาะแส
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
- กากับดูแลมิให้ ธุรกิจ และพนักงานกระทาการใดๆที่เป็ นการล่วงละเมิดสิทธิ หรื อคุกคามผู้อื่น
- สนับสนุนให้ พนักงานใช้ สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
- เก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติการทางาน ประวัติสขุ ภาพ ฯลฯ เป็ น
ความลับ ซึง่ การเปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนข้ อมูลควรได้ รับความเห็นชอบจากพนักงานก่อน เว้ นแต่กระทา
ไปตามระเบียบบริ ษัท หรื อตามกฎหมาย
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- จัดให้ มีช่องทางในการสื่อสารให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ หรื อร้ องเรี ยนการกระทาที่
ไม่ถกู ต้ องต่อกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบโดยให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
5.

การปฏิบัตติ ่ อพนักงานอย่ างเป็ นธรรม

- ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
- ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทางานของพนักงาน
- จัดให้ มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อรับฟั งความคิดเห็นของพนักงาน และให้ ความอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น
- ยอมรับ และรับรองคณะกรรมการสวัสดิการที่พนักงานจัดตังขึ
้ ้น
- จัดให้ มีเงื่อนไขการจ้ างงานที่เป็ นธรรม
- จัดให้ สวัสดิการ และสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี
- จัดให้ มีกระบวนการจัดการในเรื่ องที่พนักงานร้ องเรี ยนว่าอาจเป็ นการกระทาผิด
คณะกรรมการจะแต่งตังหรื
้ อมอบหมายคณะทางานให้ ดาเนินการรวบรวมข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ อง
กับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณหรื อนโยบายต่างๆ แล้ วนาเสนอวิธีการดาเนินการระงับการ
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณหรื อนโยบาย ให้ กรรมการบริ หารพิจารณาสัง่ ดาเนินการเพื่อบรรเทา
ความเสียหายให้ กบั ผู้ทไึ่ ด้ รับผลกระทบ โดยคานึงถึงความเดือดร้ อนเสียหายของส่วนรวมด้ วย
6.

ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
- เอาใจใส่ ให้ บริ การที่ดี มุง่ ให้ ลกู ค้ าได้ รับประโยชน์ และความพึงพอใจ
- สร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าที่จะได้ รับบริ การ และรถยนต์ในราคาที่เหมาะสม โดยเปิ ดเผยข้ อมูล
และบริ การอย่างครบถ้ วนถูกต้ องไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
- รักษาความลับของลูกค้ า ไม่นาข้ อมูลของลูกค้ าไปใช้ ประโยชน์โดยมิชอบ
- จัดให้ มีช่องทางให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของบริ การ และรถยนต์

7.

การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
- ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม
- ปลูกฝั งให้ พนักงานใช้ อปุ กรณ์สานักงาน พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด
และคุ้มค่า
- ส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ละเว้ นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้ เกิดมลภาวะ และ
กระทบเป็ นผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อม
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- รับผิดชอบ และยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม การควบคุมการปล่อยของเสีย และป้องกัน
อุบตั ิเหตุในชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่
- ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลอนุรักษ์ พลังงาน และส่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ
- ให้ ความรู้ และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม
8. การร่ วมมือพัฒนาชุมชนและสังคม
- รับผิดชอบ และยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริ ษัทตังอยู
้ ่
- ร่ วมกิจกรรมเพื่อสร้ างสรรค์สงั คม-ชุมชน อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ชมุ ชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ ้น ทังที
้ ่บริ ษัทดาเนินการเอง และร่ วมมือกับรัฐ และชุมชน
- ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในการทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อร่ วมพัฒนาขุมชน และ
ท้ องถิ่น
- ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และ
ชุมชน โดยให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
9. นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงาน
- บริ ษัทจะส่งเสริ มการพัฒนางานที่ก่อให้ เกิดนวัตกรรม จะสนับสนุนพนักงานให้ มีความคิด
สร้ างสรรค์ ปรับปรุ งประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน ผนวกกับการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สง่ ผลให้
เกิดเป็ นระบบงานที่สะดวก รวดเร็ ว ตรวจสอบง่าย ลดการใช้ ทรัพยากร ลดค่าใช้ จ่าย และช่วย
อนุรักษ์ สภาพแวดล้ อม

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

....................................................
(นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จดั การ
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ตระหนัก และให้ ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการกากับ
ดูแลกิจการ นอกจากคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องเคร่ งครั ดในการปฏิบัติหน้ าที่ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน ตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตามข้ อ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องแล้ ว บริ ษัทยังได้ กาหนดนโยบายในการกากับดูแลกิจการเพื่อที่จะเน้ นถึงบทบาทหน้ าที่
ของคณะกรรมการ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
1. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
1.1
1.2
1.3
1.4

คุณสมบัติขิงกรรมการตามหลักกฎหมายมหาชน
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ
มีความสนใจในกิจการของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง สามารถอุทิศเวลาปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
มีความเป็ นอิสระเพียงพอ ที่จะทาหน้ าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการดาเนินงานของฝ่ ายกิจการ

2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
2.1 ตามข้ อบังคับของบริ ษัทคณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า
5 คน และกรรมการไม่ น้ อยกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทัง้ หมดต้ อ งมี ถิ่ น อยู่ ใ น
ราชอาณาจักร
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และ
กรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็ นผู้มี
ประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงินอย่างน้ อย 1 คน
2.3 คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการคนหนึ่ ง จากกรรมการที่ ไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นประธาน
กรรมการ
2.4 คณะกรรมการบริ ษั ท เลื อ กบุ ค คลหนึ่ ง ท าหน้ าที่ เ ป็ นเลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นกรรมการหรื อไม่ก็ได้
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดดังนี ้
3.1 ถื อหุ้น ไม่เกิ น ร้ อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ มีสิท ธิ ออกเสีย งทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุ คคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทัง้ นี ใ้ ห้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
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3.2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือน
ประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
3.3 ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
3.4 ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทังไม่
้ เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อ
ผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่
กระทาเป็ นปกติ เพื่ อประกอบกิ จการ การเช่า หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ ยวกับ
สินทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรั บ หรื อให้ ก้ ยู ืม
ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ น
ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ หรื อ คู่สัญ ญามี ภ าระหนี ท้ ี่ ต้ อ งช าระต่ อ อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ตัง้ แต่ ร้ อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไปแล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิ บัติก ารของบริ ษัท จดทะเบี ย นในรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน โดยอนุโลมแต่ใ นการ
พิ จ ารณาภาระหนี ด้ ั ง กล่ า ว ให้ นั บ รวมภาระหนี ท้ ี่ เ กิ ด ขึ น้ ในระหว่ า งหนึ่ ง ปี ก่ อ นวั น ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
3.5 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร
หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง.้
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3.6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพ
เป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร
หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
3.7 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึน้ เพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
3.8 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริ ษัท
4. หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
4.1 คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทังหลายทั
้
งปวงของบริ
้
ษัท และมีอานาจหน้ าที่
ดาเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ บุคคลหนึง่ หรื อหลายคนปฏิบตั ิงานอย่างใด
อย่างหนึง่ แทนกรรมการก็ได้
4.2 คณะกรรมการบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย สาม (3) เดือน ต่อครัง้
4.3 จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั ที่สิ ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท
4.4 จัดให้ มีระบบบัญชีรายงานทางการเงิ น และการสอบบัญชีที่เชื่ อถือได้ รวมทัง้ ดูแลจัดให้ มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน พิจาณารับรองงบการเงิน
ที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ และได้ ผ่านการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
งบการเงิ น ณ วันสิ น้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท จัดให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ และดูแลจัดให้ มีการส่งงบการเงิ น รายงานฐานะการเงิ น และผลการ
ดาเนินงานไปยังตลาดหลักทรัพย์ตามกาหนด
4.5 มีหน้ าที่ กาหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน งบประมาณ และการดาเนิ นงานของบริ ษัท
ร่ ว มกั บ ฝ่ ายจั ด การ และก ากั บ ควบคุ ม ดู แ ลให้ ฝ่ ายจั ด การ หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร
ดาเนิ นการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนดไว้ และปฏิ บัติงานอย่างมีจริ ยธรรม ตลอดจน
กากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
4.6 พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงานแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร
และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
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4.7 ทบทวนนโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษัท และประเมินผลงานปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
เป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4.8 ติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง กากับดูแล
ให้ มีการบริ หารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีค่มู ือจริ ยธรรมธุร กิจ และจัดให้ มี
ระบบบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ ฝ่ายจัด การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และบริ ษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืน
4.9 ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และกาหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร
4.10 ต้ องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงู สุดของ
ผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนมีมาตรฐาน และโปร่ งใส
4.11 รายงานความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิ น โดยแสดง
ควบคู่กบั รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่ องสาคัญๆตาม
นโยบายข้ อ พึ ง ปฏิ บัติ ที่ ดี ส าหรั บ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย นของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
4.12 กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริ ษัทหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดใน
ห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อ
ประโยชน์ตน หรื อเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตัง้
4.13กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษั ท ทราบโดยไม่ ชั ก ช้ า ถึ ง การถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ และการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การรายงาน
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ (กลต.) คือ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ ได้ รับ
การแต่งตังเป็
้ นกรรมการ และภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
4.14 ต้ องปฏิ บัติหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิ จ
ปราศจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ส่วนตัว และไม่นาข้ อมูล หรื อโอกาสของบริ ษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตน หรื อบุคคลอื่น
4.15 เพื่อเป็ นการปกป้องข้ อมูลภายในที่อาจมีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรั พย์ กรรมการพึงต้ องระงับการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัท ในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่บริ ษัทจะมีการประกาศผลการดาเนินงาน หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลภายในต่อสาธารณะชน
4.16 กรรมการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตน และผู้เกี่ยวข้ องที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการได้ พิจารณาธุรกรรมที่มีความเกี่ยวโยง และ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริ ษัท โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย หรื อผู้ที่ เกี่ยวโยงต้ อง
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ไม่มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจในธุรกรรมดังกล่าว ทังนี
้ ้จะมีขนตอนปฏิ
ั้
บตั ิหรื อมาตรการอนุมตั ิ
และการเปิ ดเผยข้ อมูล การรายงานตามข้ อก าหนดของส านั ก งาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
5. การเลือกตัง้ กรรมการบริษัท และการดารงตาแหน่ ง
การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัท ให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ให้ กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
5.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
5.2 ในการเลือกตังกรรมการอาจใช้
้
วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล คราว
ละคน หรื อคราวละหลายๆคนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละ
ครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนเสียงที่มีตามข้ อ 1 ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด
มากน้ อยเพี ยงใดไม่ไ ด้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสีย งของตนในการเลื อกตัง้
กรรมการ เพื่อให้ ผ้ ูใดมากน้ อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพ.ร.บ.มหาชนฯได้ (ลงคะแนน
แบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านัน)
้
5.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ผู้เป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
5.4 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ส่วน ถ้ าจานวน
กรรมการที่ จ ะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ไ ด้ ก็ ใ ห้ ออกโดยจ านวนใกล้ กับ ส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัท
มหาชน ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนันอาจจะได้
้
รับเลือกตังให้
้
เข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
5.5 นอกจากพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎบัตรว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออก
ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
5.6 กรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท และจะแจ้ งการลาออกของตน
ให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้

47

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

5.7 ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วย
บริ ษัทมหาชนจากัด เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้ นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเป็ นเป็ นกรรรมการดังกล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่ ง กรรมการได้ เพี ย งเท่ า วาระที่ ยั ง เห ลื อ อยู่ ข องกรรมการที่ ต นแทน มติ ข อง
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่

6. การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีดงั นี ้
6.1 คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท อย่าง
น้ อยทุก 3 เดือน ซึงเลขานุการบริ ษัทจะกาหนดตารางการประชุมล่วงหนาแจ้ งให้ ทราบทุกปี
ในการประชุมกรรมการต้ องแสดงความเห็น และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควร
เข้ าประชุมทุกครัง้ นอกเหนือจากมีเหตุสดุ วิสยั ซึง่ ต้ องแจ้ งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นการล่วงหน้ า บริ ษัทต้ องรายงานจานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการไว้ ใน
รายงานประจาปี กรรมการทุกคนควรมีสดั ส่วนของการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ อย่าง
น้ อย ร้ อยละ 75 ของการประชุมทัง้ ปี ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั ง้ เลขานุการ
คณะกรรมการ จะต้ องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อให้ ทราบเป็ นการ
ล่วงหน้ าถึง วันเวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้ อมทัง้ รวบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุมจากกรรมการ และฝ่ ายจัดการ จัดส่งให้ คณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน และ
เอกสารดังกล่าวต้ องให้ ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระของ
คณะกรรมการ เลขานุก ารคณะกรรมการจะต้ องเป็ นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่ อ
จัดทาเป็ นรายงานการประชุมซึง่ ต้ องมีเนื ้อหาสาระครบถ้ วน และเสร็ จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน
นับตังแต่
้ วนั ประชุมเสร็ จสิ ้น เพื่อเสนอให้ ประธานคณะกรรมการบริ ษัทลงนาม และจะต้ อง
จัดให้ มีระเบียบจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้ นหา และรักษาความลับได้ ดี
6.2 กรรมการบริ ษัทที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่ องนัน้
6.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ างมาเป็ น
สาคัญ ในกรณี ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึ ้นอีกหนึ่งเสียง
เป็ นเสียงชี ้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริ ษัทคนอื่น ๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ วย
ให้ ระบุไว้ ในรายงานการประชุม
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6.4 จานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมกรรมการ ต้ องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้

7. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
7.1 คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทน
ประจาเป็ นรายเดือน และเบี ้ยประชุมต่อครัง้ ที่มาประชุม โดยเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนของ
กรรมการบริ ษัท อื่น ที่ มีข นาดใกล้ เคีย งกัน ที่ อยู่ใ นอุตสาหกรรมเดีย วกัน และคานึงถึงผล
ประกอบการของบริ ษัท ค่าตอบแทนดังกล่าวจัดสรรให้ สอดคล้ องกับความรั บผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้
7.2 ค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
7.3 คณะกรรมการจะจัดให้ มี ก ารรายงานเกี่ ย วกับ ค่ า ตอบแทนเป็ นรายบุ คคลไว้ ใ นรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัท
7.4 กรรมการที่ได้ รับการเลือกตังรายใหม่
้
จะได้ รับการปฐมนิเทศ จะได้ รับมอบเอกสารข้ อมูลที่
ส าคัญ และจ าเป็ นอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อม และสามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้
คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ กรรมการบริ ษัททุกท่านเข้ าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เพื่อความรู้ และประสบการณ์ มาพัฒนาบริ ษัท และจะ
พัฒ นาความรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุก ปี โดยสนับ สนุน ให้ ก รรมการอย่ า งน้ อ ย1 คน เข้ า อบรบ
หลักสูตร หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ให้ สามารถทาหน้ าที่กากับดูแล
กิจการของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

( นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยที่คณะกรรมการของบริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของ
ระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบขึ
้
้น เพื่อให้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ของคณะกรรมการบริ ษัท ในการกากับดูแลการดาเนินงาน และบริ หารงานให้ มีมาตรฐานเป็ นแนวทางที่ถกู ต้ อง
โปร่ งใส ตลอดจนมีร ะบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ อันจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ลู งทุนและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
และเพื่อให้ สอดคล้ องตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควร
กาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้

1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท มีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1) เป็ นกรรมการของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2) ได้ รับการเลือกตังโดยคณะกรรมการของบริ
้
ษัท หรื อโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความ
เข้ าใจ หรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรื อการเงินอย่างน้ อย 1 คน
4) ให้ คณะกรรมการของบริ ษัท เลือกและแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5) ให้ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตาแหน่ง

2. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของทุนที่ชาระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2) เป็ นกรรมการที่ไม่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงิน เดือนประจาจากบริ ษัท
บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
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3) เป็ นกรรมการที่ ไ ม่มีผ ลประโยชน์ ห รื อส่วนได้ เสี ย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทัง้ ในด้ านการเงิ น และ
บริ ห ารงานของบริ ษั ท บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท และรวมถึ ง ไม่ มี
ผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสีย ในลักษณะดังกล่าวทังปั
้ จจุบัน และในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้ นคณะกรรมการของบริ ษัทได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ ว เห็นว่าการเคยมี
ผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียนันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ
ของกรรมการตรวจสอบ
4) เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
5) เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6) สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และแสดงความคิดเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการของบริ ษัทได้ โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัทรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

3. ขอบเขตอานาจหน้ าที่
1) สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2) สอบทานให้ บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน(Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ระบบบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3) และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
4) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ ค คล ซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และมีบทบาทในการเสนอ แต่งตัง้ เลิกจ้ างผู้สอบบัญชี รวมทัง้ เข้ า
ร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6) สอบทานความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี
7) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัท
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8) จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนด
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
ความเห็น หรื อ ข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎ
บัตร (charter)
รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ว ไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
9) ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
10) รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อดาเนิ นการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรื อการกระทาใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจของบริ ษัท
หากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาตามวรรค
หนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการ หรื อการกระทานันต่
้ อสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11) คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งรายงานผลการตรวจสอบที่ เ กี่ ย วกับ พฤติ ก ารณ์ อัน ควรสงสัย ฯ ไปยัง
สานักงาน กลต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
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12) กรรมการตรวจสอบต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการมีส่วนได้ เสียของตนหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ซึง่ เป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
13) คณะกรรมการตรวจสอบาจพิจารณาว่าจ้ างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกบริ ษัทมาให้ ความเห็น หรื อ
คาปรึกษาในกรณีจาเป็ น
14) มีอานาจเชิญฝ่ ายบริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้ องของบริ ษัทมาให้ ความเห็น เข้ าร่ วมประชุม หรื อให้ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้ อง
15) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี
16) พิ จารณาทบทวน ประเมินความเพี ยงพอของกฎบั ตร และเสนออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อ คณะกรรมการ
บริ ษัท
17) รับเรื่ องร้ องเรี ยน และพิจารณาเรื่ องที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียร้ องเรี ยน

4. วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีกได้
นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1.) ตาย
2.) ลาออก
3.) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
4.) พ้ นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัทและให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมัติ ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งทัง้ คณะให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่ง ต้ องรั กษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่ า งลงเพราะเหตุอื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้
กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบ
แทนอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงวาระที่ยงั คงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
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5. การประชุม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี ้
1.) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวน
กรรมการตรวจสอบทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ใน
ที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมคน
หนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
2.) ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานตรวจสอบภายใน และเรื่ องอื่น
ๆ อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และเมื่อประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในครัง้
ต่อไป หรื อให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเรี ยกประชุมเป็ นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่ องจาเป็ นเร่ งด่วน
อื่น ๆ ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
3.) กรรมการตรวจสอบที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่ องนัน้
4.) การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ างมากเป็ นสาคัญ
ในกรณี ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึน้ อีกหนึ่งเสี ยง เป็ นเสียงชี ข้ าด
อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ วย ให้ นาเสนอเป็ นความเห็น
แย้ งต่อคณะกรรมการบริ ษัท
5.) ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในคราว
ถัดไป เพื่อทราบทุกครัง้

6. ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

( นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
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กฎบัตรของเลขานุการบริษัท
โดยที่คณะกรรมการของ บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท จึงได้ พิจารณาแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทขึ ้น เพื่อทา
หน้ าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้ านต่างๆของคณะกรรมการบริ ษัท และเพื่อช่วยให้ คณะกรรมการบริ ษัท และตัว
บริ ษัทเองสามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และสอดคล้ องกับหลักการกากับ ดูแลกิ จการที่ ดีที่
กาหนดโดยตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรก าหนดกฎบัตรของเลขานุก ารบริ ษัท ไว้
ดังต่อไปนี ้

1. คุณสมบัตขิ องเลขานุการบริษัท
1.1 บุคคลที่ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัทซึง่ อาจเป็ นกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริ หาร
- บุคคลที่มาจากองค์กรภายนอก เช่น สานักงานกฎหมาย บริ ษัทผู้สอบบัญชี หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์
- พนัก งาน หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท โดยจะท าหน้ าที่ เ ป็ นเลขานุ ก ารบริ ษั ท ควบคู่ไ ปกั บ การ
ปฏิบตั ิงานในหน้ าที่อื่น
1.2 คุณวุฒิด้านการศึกษา และประสบการณ์
- มีความรู้ ในธุรกิจหลัก และการดาเนินงานของบริ ษัท
- มีความรู้ ด้านบัญชี การเงิน การจัดการธุรกิจทัว่ ไป กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท การกากับดูแลกิจการที่ดี และข้ อพึงปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานของธุรกิจที่บริ ษัทดาเนินการอยู่
1.3 มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย โดยไม่ขึ ้นกับอิทธิ พลของหน่วยงานใด หรื อจากบุคคล
ใดๆภายในองค์กรนัน้
1.4 ได้ รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริ ษัท
1.5 ดารงไว้ ซงึ่ ความมีจรรยาบรรณอย่างเข้ มแข็งไม่มีประวัติดา่ งพร้ อย

2. หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษัท ต้ องปฏิ บัติหน้ าที่ด้วยความรั บผิ ดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริ ต
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่และความ
รับผิดชอบสาหรับเลขานุการบริ ษัทไว้ โดยเฉพาะดังนี ้
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2.1 จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผู้บริ หาร
2.3 จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้ เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้ และบริ ษัทต้ องจัดให้ มีระบบการ
เก็บรั กษาเอกสาร หรื อหลักฐานที่ เกี่ ยวข้ องกับการแสดงข้ อมูล และดูแลให้ มี การเก็บรั กษาให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสารหรื อ
ข้ อมูลดังกล่าว
2.4 ดาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

3. หลักในการปฏิบัตงิ านของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ตรวมทังต้
้ อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผ้ ถู ือหุ้นโดย
3.1 การตัดสินใจต้ องกระทาบนพื ้นฐานข้ อมูลที่เชื่อโดยสุจริ ตว่าเพียงพอ
3.2 การตัดสินได้ กระทาไปโดยตนไม่มีสว่ นได้ เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในเรื่ องที่ตดั สินใจนัน้
3.3 กระทาการโดยสุจริ ตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
3.4 กระทาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทาการอันเป็ นการขัดขืนหรื อแย้ งประโยชน์
ของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
3.5 ไม่หาประโยชน์จากการใช้ ข้อมูลของบริ ษัทที่ลว่ งรู้ มา เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว หรื อ
ใช้ ทรั พย์ สินหรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ หรื อหลักปฏิบตั ิทวั่ ไป
ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
3.6 ไม่เข้ าทาข้ อตกลงหรื อสัญญาใดๆซึ่งอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางประโยชน์ (Conflict of Interest)กับ
บริ ษัท หรื อพนักงาน หรื อลูกค้ าของบริ ษัท ทังยั
้ งเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ิตอ่ งานในหน้ าที่ของตน
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4. กรณีเลขานุการบริษัทพ้ นจากตาแหน่ ง หรือไม่ อาจปฏิบัตหิ น้ าที่ได้
4.1 ให้ คณะกรรมการแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษัทคนเดิม
พ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
4.2 ให้ ค ณะกรรมการมีอานาจมอบหมายให้ ก รรมการท่ านหนึ่งท่านใด ปฏิ บัติห น้ าที่ แ ทนในช่วงเวลาที่
เลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
4.3 ให้ ประธานกรรมการแจ้ งชื่อเลขานุการบริ ษัทต่อสานักงานภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่จดั ให้ มีผ้ รู ับผิดชอบใน
ตาแหน่งดังกล่าว
4.4 แจ้ งให้ สานักงานฯ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามหัวข้ อ 10.2 ข้ อ 1.) และ 2.)
กฎบัตรของเลขานุการบริ ษัทนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

( นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
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กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารได้ แ ต่งตัง้ คณะอนุก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งขึน้ เมื่อวัน ที่ 5 ตุล าคม 2549
ประกอบด้ วย กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท 14 คน โดยมี นางดวงรั ตน์ แจ้ งมงคล ทาหน้ าที่เป็ นประธาน
และ มีนางสาวกาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง มี
หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. กาหนดนโยบายและโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร โดยใช้ แนว
ทางการบริ หารความเสี่ ย งของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและสมาคมผู้ ตรวจสอบ
ภายในประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ สามารถประเมินติดตาม และ
ควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ หน่วยงานต่างๆมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมิ น ความเสี่ ย งในระดับ องค์ ก ร และก าหนดวิ ธี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งนัน้ ให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่
ยอมรับได้ รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการบริ หารความเสี่ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และปรั บปรุ งให้ มีประสิท ธิ ภาพ และประสิทธิ ผลอย่างเพียง
พอที่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มีอานาจในการเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจงหรื อแต่งตัง้ และกาหนดบทบาทหน้ าที่ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ทุกระดับ มีหน้ าที่บริ หารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้ รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงเพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงบรรลุวตั ถุประสงค์
6. รายงานระดับการบริ หาร การควบคุม และผลของการบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

...................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
รองประธานกรรมการบริ หาร
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กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหา คือ คณะกรรมการชุดย่อย ที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่
ในการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหา สามารถปฏิบัติหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็ นไปตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรกาหนดกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาไว้ ดังนี ้

2. องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้
2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการในคณะกรรมการสรรหา ควรมีอย่างน้ อย 3 คน
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
โดยพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท อย่าง
น้ อย 3 คน และอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และกาหนดให้ กรรมการอิสระ เป็ นผู้ดารง
ตาแหน่งประธาน
2.3 ประธานคณะกรรมการสรรหา ควรเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามอาวุ โ ส หรื อ เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์สงู ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการของบริ ษัทไม่ควรเป็ นกรรมการสรรหา เพื่อให้ การทาหน้ าที่ของ
คณะกรรมการสรรหา เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล
2.4 คณะกรรมการสรรหา ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ อีก
2.5 บริ ษัทจะเสนอให้ มีพนักงานบริ ษัท 1 คน ทาหน้ าที่ เลขานุการ โดยให้ คณะกรรมการสรรหาให้ ความ
เห็นชอบ
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3. โครงสร้ างในองค์ กร
คณะกรรมการสรรหา เป็ นคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึง่ ของบริ ษัท

4. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหา
4.1 เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่เข้ าใจถึงคุณสมบัติ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหา รวมถึง มีความรู้ ด้านบรรษัทภิบาล
4.2 ต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท ที่มีความเป็ นกลาง และมีความเป็ นอิสระตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4.3 มีความเป็ นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อให้ มาดารงตาแหน่ง
4.4 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที่

5. วาระการดารงตาแหน่ ง การพ้ นจากตาแหน่ ง และการลาออก
5.1 กรรมการสรรหาแต่ละบุคคล ที่ได้ รับการแต่งตัง้ จะมีวาระการดารงตาแหน่งวาระละ 3 ปี สอดคล้ อง
เป็ นไปตามวาระของการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
5.2 เมื่อครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง หรื อ มีเหตุอื่น ใดที่ ท าให้ ไ ม่ส ามารถอยู่ไ ด้ จ นครบวาระ
คณะกรรมการบริ ษัทย่อมสมควรพิจารณาแต่งตังกรรมการสรรหาท่
้
านใหม่ ให้ ครบถ้ วนในทันที หรื อ
อย่างช้ าภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่จานวนสมาชิกไม่ครบถ้ วน ทัง้ นีบ้ ุคคลที่ได้ รับ การแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งแทน จะอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
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5.3 กรรมการสรรหาพ้ นจากตาแหน่งโดยทันที เมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการสรรหา
5.4 การลาออก ให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัท

6. หน้ าที่การสรรหากรรมการ
6.1 พิจารณาโครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยให้ คาเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษัท
ในเรื่ อง จานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด และประเภทของธุรกิจ โครงสร้ าง องค์ประกอบ
วาระการด ารงต าแหน่ ง กระบวนการท างาน และแนวปฏิ บั ติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย
6.2 พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และ
เสนอขออนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริ ษัท
6.3 พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท ซึ่งได้
กาหนดไว้ ในนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นประจาทุกปี
6.4 กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคล เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการให้ เหมาะสม กับลักษณะเฉพาะของ
บริ ษัท เช่น
- หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิม เพื่อเสนอให้ ดารงตาแหน่งต่อ
- หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตาแหน่งกรรมการ
- หลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ
- หลักเกณฑ์การใช้ บริ ษัทภายนอกสรรหา
- หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ
- หลักเกณฑ์การให้ กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนในการสรรหากรรมการดังกล่าว จะเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี และบน
Website ของบริ ษัท
6.5 คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ กาหนดไว้ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา นาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการต่
้
อไป หรื อ ให้ กรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษัทแทนตาแหน่งที่วา่ งลง หรื อ เพิ่มตาแหน่งกรรมการบริ ษัทใหม่
6.6 พิ จ ารณาบุคคลที่ จ ะมาด ารงต าแหน่ ง กรรมการ ตามที่ เสนอโดยผู้ถื อหุ้น ของบริ ษัท น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
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6.7 พิ จารณาเสนออนุมัติ แต่งตัง้ บุคคลที่ จะดารงตาแหน่งกรรมการ และประธาน ในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
6.8 ทาแผนพัฒนาการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ และความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการ
ให้ แก่คณะกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่ อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ และ
ในกรณี ที่มีกรรมการเข้ าใหม่ คณะกรรมการสรรหามีหน้ าที่จดั ให้ มีการปฐมนิเทศ แจกเอกสาร และ
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
6.9 จัดทาและทบทวนร่ วมกับประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร เกี่ยวกับแผนการ
พัฒนากรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงอย่างต่อเนื่ องให้ มีผ้ ูสืบทอดงาน ในกรณี ที่กรรมการ หรื อ
ผู้บริ หารในระดับสูงเกษี ยณอายุ หรื อ ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ เพื่อให้ การบริ หารงานของบริ ษัท
สามารถดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
6.10 ดูแล สอบทาน ผลการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการแต่ละคน พร้ อมทังประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
6.11 ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องตามหลักการกากับดูแลกิจการ ให้ คาแนะนาต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
6.12 มีอานาจเชิญฝ่ ายบริ หาร หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท มาให้ ความเห็น เข้ าร่ วมประชุม หรื อ ให้
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
6.13 จัดทากฏบัตร (Charter) คณะกรรมการสรรหา ให้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิ และทบทวนความเพียงพอของกฏบัตรคณะกรรมการสรรหา เป็ นประจาทุกปี
6.14 เปิ ดเผยข้ อมูลการดาเนินงาน และค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ
7. การประชุมคณะกรรมการสรรหา
7.1 กาหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครั ง้ และอาจจัดให้ มีการประชุมเพิ่มเติม ตามที่ประธานฯ
เห็นสมควร และกรรมการแต่ละบุคคลควรเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการ
ประชุมของกรรมการสรรหาทังหมด
้
7.2 องค์ประชุมประกอบด้ วย กรรมการสรรหา ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการสรรหาทังหมด
้
ใน
กรณีที่ประธานไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม ให้ กรรมการสรรหาที่เข้ าร่ วมประชุม เลือกกรรมการสรรหาท่านใด
ท่านหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุมแทน
7.3 ในการลงมติออกเสียง มี สิทธิ ออกเสียงคนละ 1 เสียง ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ กรณี ที่มี
คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหามีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นการชี ้ขาด
7.4 คณะกรรมการสรรหา มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อ ผู้ที่เห็นสมควร เข้ าร่ วมประชุม หรื อ ขอให้ ชี ้แจง
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
7.5 กรรมการสรรหาที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด มิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันๆ
้
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7.6 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ต้ องเข้ าร่ วมประชุม และทาหน้ าที่บันทึกรายงานการประชุมด้ วย
ทุกครัง้ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นซึง่ เลขานุการฯ ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ บริ ษัทฯ อาจมอบหมาย
บุคคลเข้ าร่ วมประชุมแทน

8. การรายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลของคณะกรรมการสรรหา
8.1 ให้ คณะกรรมการสรรหา รายงานผลการสรรหา ผลการประชุ ม หรื อ รายงานอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ถัดไป
8.2 ให้ ประธานคณะกรรมการสรรหารายงานผลการปฎิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามกฎบั ต ร ในปี ที่ ผ่ า นมาต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท
8.3 ควรเปิ ดเผยโดยระบุเรื่ องต่อไปนี ้ในรายงานประจาปี
- รายชื่อคณะกรรมการสรรหา
- จานวนครัง้ ของการประชุม
- จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละคน
- เรื่ องที่ได้ พิจารณาในรอบปี ที่ผ่านมา
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
- ผลการประเมินการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหา
- เนื ้อหาโดยสรุ ปของกฎบัตร
8.4 ควรเปิ ดเผยข้ อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาไว้ ที่ Website ของบริ ษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการสรรหา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ เพื่ อทบทวนผลงานที่ผ่านมา และพิ จารณา
ปั ญหา เพื่อการปรั บปรุ งแก้ ไขต่อไป โดยประเมินทัง้ คณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบ พร้ อมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ ใน
รายงานประจาปี โดยหัวข้ อประเมินอาจมีดงั นี ้
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-

-

การประเมินแบบทัง้ คณะ
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
การสื่อสารและการประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กับ
คณะกรรมการบริ ษัท
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
การมีสว่ นร่ วมในการประชุม

การประเมินแบบรายบุคคล
- ความโดดเด่นในการใช้ ความรู้ ความสามารถ
- ความเอาใจใส่ตอ่ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
- ความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่และการอุทิศ
เวลาให้ กบั คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
- การมีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่
กิจการในระยะยาว
- ความเป็ นอิสระ

10. กฏบัตรคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อ
กาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และ
ทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน โดยกฎบัตรจะครอบคลุมในเรื่ อง
โครงสร้ าง องค์ประกอบหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา และขันตอนการพิ
้
จารณาสรรหากรรมการบริ ษัท

11. ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาให้ มีการเปิ ดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาแต่ละ
ท่านได้ รับเพิ่มเติมจากการดารงตาแหน่งกรรมการในรายงานประจาปี

12. แนวปฏิบัตกิ ารพิจารณาสรรหา
เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้ กาหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทแล้ ว ให้ คณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาคัดกรองคนที่คณะกรรมการกาหนด และตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ประกอบ
12.1 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ กับ
บริ ษัท หรื อ มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินการอยู่ เพื่อให้ คณะกรรมการมี
องค์ประกอบตามกาหนด โดยจัดทาเป็ น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทาให้ การสรรหากรรมการมี
ความสอดคล้ องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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ตัวอย่ างของ Board Skill Matrix

ชื่อ

อื่นๆ

เทคโนโลยี สารสนเทศ

การเงิน - การบริ หารเงินทุน

การบัญชีอื่นๆ

บัญชี - การตรวจสอบบัญชี

กฎหมาย

การวางแผนเชิงกลยุทธ

เกี่ยวข้ องกับอุสาหกรรมโดยอ้ อม

เกี่ยวข้ องกับอุสาหกรรมโดยตรง

กรรมการ

ธุรการ / การจัดการ

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

ประเภทกรรมการ

ที่มา : แนวปฏิบตั ิเรื่ องคณะกรรมการสรรหา ตลท. ฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน
12.2 ตรวจสอบคุณ สมบัติข องบุคคลที่ ถูก เสนอชื่ อว่ามีคุณ สมบัติตามกฎหมาย และข้ อก าหนดของ
หน่วยงานกากับดูแล เช่น พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็ นต้ น
12.3 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ
อาจพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่ดารงตาแหน่ง และพิจารณาถึงจานวนบริ ษัทที่กรรมการ
แต่ ล ะคนไปด ารงต าแหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ไม่ ค วรเกิ น 5 บริ ษั ท จดทะเบี ย น เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า
ประสิทธิภาพการทางานจะไม่ลดลง
12.4 กรณีแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ ควรพิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้ เป็ นกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ล.ต. กาหนด และหลักเกณฑ์ ของบริ ษัทเอง ตลอดจนพิจารณาความจาเป็ น
ในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม กรณีที่ปรากฏว่ามีกรรมการอิสระปั จจุบนั ขาดคุณสมบัติ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทเป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
12.5 พิจารณาวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ หากเป็ นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระ ควรมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่อง นับจากวั นที่ได้ รับแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั ง้ แรก ไม่เกิน 9 ปี ในกรณี ที่จะแต่งตังให้
้ กรรมการอิสระนัน้ ดารง
ตาแหน่งต่อไป ควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล ถึงความจาเป็ นดังกล่าวด้ วย
12.6 จัดทารายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาคัดกรองแล้ ว พร้ อมคุณสมบัติและเหตุผลในการ
เลือก เรี ยงตามลาดับ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
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12.7 ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อจะได้ มนั่ ใจ
ว่าบุคคลดังกล่าวมีความยิ นดีจะมารั บ ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท หากได้ รับการแต่งตัง้ จาก
ผู้ถือหุ้น
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา นี ้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2560

...........................................................
( นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานกรรมการ
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กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
1. วัตถุประสงค์
แนวปฏิบตั ิที่ดีข้อหนึ่งในหลักการกากับดูแลกิจการสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ระบุว่า คณะกรรมการ
บริ ษัทควรจัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ น
หนึง่ ใน คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ทาหน้ าที่พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ได้ แก่ ผู้บริ หารที่ ดารงตาแหน่ง ตัง้ แต่ รองกรรมการผู้จัดการ ขึน้ ไป จนถึง
กรรมการ เพื่ อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมัติค่าตอบแทน
ผู้บริ หารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
ผู้อนุมตั ิ
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควร
กาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดังนี ้

2. องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้
2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีอย่างน้ อย 3 คน
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริ ษัท อย่างน้ อย 3 คน และอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และกาหนดให้ กรรมการอิสระ
เป็ นผู้ดารงตาแหน่งประธาน
2.3 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรเป็ นบุคคลที่มีความอาวุโส หรื อเป็ นบุคคลที่มีความรู้
และประสบการณ์ สูง ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการของบริ ษัทไม่ควรเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อให้ การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล
2.4 คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ที่ พ้ นจากต าแหน่ ง ตามวาระ อาจได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ จาก
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อีก
2.5 บริ ษั ท จะเสนอให้ มี พ นัก งานบริ ษั ท 1 คน ท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก าร โดยให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนให้ ความเห็นชอบ
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3. โครงสร้ างในองค์ กร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึง่ ของบริ ษัท

4. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
4.1 เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่เข้ าใจถึงคุณสมบัติ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึง มีความรู้ ด้านบรรษัทภิบาล
4.2 ต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท ที่มีความเป็ นกลาง และมีความเป็ นอิสระตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4.3 มีความเป็ นกลางในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตาแหน่งและความสามารถ
4.4 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที่

5. วาระการดารงตาแหน่ ง การพ้ นจากตาแหน่ ง และการลาออก
5.1 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละบุคคล ที่ได้ รับการแต่งตัง้ จะมีวาระการดารงตาแหน่งวาระละ
3 ปี สอดคล้ องเป็ นไปตามวาระของการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
5.2 เมื่อครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง หรื อ มีเหตุอื่น ใดที่ ท าให้ ไ ม่ส ามารถอยู่ไ ด้ จ นครบวาระ
คณะกรรมการบริ ษัทย่อมสมควรพิจารณาแต่งตังกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทนท่านใหม่ อย่างช้ า
ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่จานวนสมาชิกไม่ครบถ้ วน ทัง้ นีบ้ ุคคลที่ได้ รับการแต่งตั ง้ ให้ ดารงตาแหน่ง
แทน จะอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
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5.3 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้ นจากตาแหน่งโดยทันที เมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5.4 การลาออก ให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัท

6. หน้ าที่ด้านการพิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
6.1 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง ซึง่ ได้ แก่ ผู้บริ หารที่ดารงตาแหน่ง
ตังแต่
้ รองกรรมการผู้จดั การ ขึ ้นไป จนถึง กรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดย
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้อนุมตั ิ
6.2 ก าหนดนโยบายรู ป แบบและหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์ อื่น ให้
เหมาะสมกับหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ โดยเชื่ อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดาเนิ นงานโดยรอบของ
บริ ษัท เพื่อเป็ นการจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีศกั ยภาพ โดยดาเนินการ ดังนี ้
6.2.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั
6.2.2 พิจารณาข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัท
6.2.3 กาหนดหลักเกณฑ์ให้ มีความเหมาะสม เพื่อให้ เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้ มีความเป็ นธรรม
และเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้ งานของบริ ษัทประสบความสาเร็ จ
6.2.4 ทบทวนรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจานวนเงิน และสัดส่วนการจ่าย
ของแต่ละรู ปแบบให้ เหมาะสม ทังนี
้ ้ รู ปแบบแต่ละประเภท ได้ แก่
ค่าตอบแทนประจา (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เป็ นต้ น โดย
คานึงถึงปั จจัย 3 ประการ คือ (1) แนวปฎิ บัติที่บริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ อยู่ (2) ผล
ประกอบการและขนาดธุรกิจของบริ ษัท และ (3) ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของกรรมการ หรื อ ผู้บริ หารระดับสูงที่บริ ษัทต้ องการ
ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงานของบริ ษัท (Incentive) ซึง่ เชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริ ษัทสร้ าง
ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เช่ น ผลก าไรของบริ ษ ท หรื อ เงิ น ปั น ผลที่ จ่ า ยให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ นต้ น
ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงในส่วนนี ้ ไม่ควรจ่ายในระดับที่สงู จนเกินควร
กรรมการอาจได้ รับค่าเบีย้ ประชุม (Attendance Fee) เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนประจา และ
ค่าตอบแทนตามผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน จะ
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พิจารณาให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้ กรรมการปฎิบตั ิหน้ าที่โดยการเข้ าประชุมอย่าง
สม่าเสมอ
6.3 กาหนดกฎเกณฑ์ ในการประเมินผลประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ ส่วนกระบวนการประเมินผล คณะกรรมการบริ ษัท อาจเป็ นผู้ประเมินผล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเอง หรื อ มอบหมายให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้ประเมินก็
ได้
6.4 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูง โดยดาเนินการดังนี ้
6.4.1 กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่าย
ที่ได้ พิจารณาไว้
6.4.2 ในการกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูง ควรพิจารณาผลประเมินการปฎิบตั ิหน้ าที่ของ
ผู้บริ หารระดับสูงประกอบด้ วย
6.4.3 เปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัท
6.4.4 นาเสนอค่าตอบแทนที่กาหนดต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ อนุมตั ิค่าตอบแทนของผู้บริ หาร
ระดับ สูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษท คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องนาเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
6.5 การเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น) ให้ แก่ กรรมการและพนักงาน
หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น) ให้ แก่ กรรมการและพนักงาน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาให้ เงื่อนไขต่างๆ ช่วยจูงใจให้ กรรมการและพนักงานปฎิบตั ิ
หน้ าที่ เพื่อให้ เกิดการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพได้
อย่างแท้ จริ ง แต่ในขณะเดียวกันต้ องไม่สงู เกินไป และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้ วย
นอกจากนี ้หากมีกรรมการ หรื อ พนักงานรายใด จะได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจานวน
หลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
่จะจัดสรร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้ องพิจารณาความเหมาะสม และให้
ความเห็นชอบ (อย่างไรก็ตาม ต้ องปฎิบตั ิตามข้ อกาหนดของ กลต. ที่ระบุว่า ต้ องไม่มีกรรมการรายใดใน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่จะได้ รับจัดสรรหลักทรัพย์ เกินกว่า 5% ด้ วย จึงจะมีสิทธิในการให้
ความเห็นชอบ)

7. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
7.1 กาหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครั ง้ และอาจจัดให้ มีการประชุมเพิ่มเติม ตามที่ประธานฯ
เห็นสมควร และกรรมการแต่ละบุคคลควรเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการ
ประชุมของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทังหมด
้
7.2 องค์ประชุมประกอบด้ วย กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนทั ง้ หมด ในกรณี ที่ ป ระธานไม่ ไ ด้ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม ให้ กรรมการพิ จ ารณา
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7.3
7.4
7.5
7.6

ค่าตอบแทนที่เข้ าร่ วมประชุม เลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดท่านหนึ่งเป็ นประธานในที่
ประชุมแทน
ในการลงมติออกเสียง มีสิทธิ ออกเสียงคนละ 1 เสียง ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ กรณี ที่มี
คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นการชี ้ขาด
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อ ผู้ที่เ ห็นสมควร เข้ าร่ วมประชุม
หรื อ ขอให้ ชี ้แจงในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด มิให้ ออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่ องนันๆ
้ ยกเว้ น กรณีการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทังคณะ
้
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้ องเข้ าร่ วมประชุม และทาหน้ าที่บนั ทึกรายงานการ
ประชุมด้ วยทุกครัง้ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นซึง่ เลขานุการฯ ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ บริ ษัทฯ อาจ
มอบหมายบุคคลเข้ าร่ วมประชุมแทน

8. การรายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
8.1 ให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประชุม หรื อ
รายงานอื่นใดที่เห็นว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ถัดไป
8.2 ให้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลการปฎิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร ในปี ที่ผ่านมา
ต่อ ผู้ถือหุ้น ในรายงานประจาปี และแบบแสดงข้ อมูลประจาปี
8.3 ควรเปิ ดเผยโดยระบุเรื่ องต่อไปนี ้ในรายงานประจาปี
- รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- จานวนครัง้ ของการประชุม
- จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคน
- เรื่ องที่ได้ พิจารณาในรอบปี ที่ผ่านมา
- หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
- ผลการประเมินการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- เนื ้อหาโดยสรุ ปของกฎบัตร
8.4 ควรเปิ ดเผยข้ อมูลฉบับเต็มของกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ที่ Website ของบริ ษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ เพื่ อทบทวนผลงานที่ผ่านมา และพิ จารณา
ปั ญหา เพื่อการปรั บปรุ งแก้ ไขต่อไป โดยประเมินทัง้ คณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบ พร้ อมทัง้ เปิ ดเผยหลั กเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ ใน
รายงานประจาปี โดยหัวข้ อประเมินอาจมีดงั นี ้
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-

-

การประเมินแบบทัง้ คณะ
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
การสื่อสารและการประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กับ
คณะกรรมการบริ ษัท
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
การมีสว่ นร่ วมในการประชุม

การประเมินแบบรายบุคคล
- ความโดดเด่นในการใช้ ความรู้ ความสามารถ
- ความเอาใจใส่ตอ่ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
- ความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่และการอุทิศ
เวลาให้ กบั คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
- การมีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่
กิจการในระยะยาว
- ความเป็ นอิสระ

10. กฏบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ฎบัตรของคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ให้ เป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
โดยกฎบัตรจะครอบคลุมในเรื่ องโครงสร้ าง องค์ประกอบหน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง

11. ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท จะดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยรายละเอี ย ดค่ า ตอบแทนที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนแต่ละท่านได้ รับเพิ่มเติมจากการดารงตาแหน่งกรรมการในรายงานประจาปี

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นี ้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2560

...........................................................
( นายปรี ชา วีระพงษ์ )

ประธานกรรมการ
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กฎบัตรคณะอนุกรรมการกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการก ากับ ดูแ ลการปฏิ บั ติ ง าน โดยเป็ นการควบคุ ม ในการ
ปฏิบตั ิงานตามที่มีกฎเกณฑ์ นโยบายและข้ อบังคับกาหนดไว้ ทังจากภายในและภายนอกบริ
้
ษัท พร้ อมกับการ
ควบคุมดูแลการฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับและกฎหมายของทุกหน่วยงาน ทัง้ นี ้ ในการปฏิบัติงานต้ องคานึงถึง
ผลกระทบทางลบต่อความคาดหวังของผู้ถือหุ้ น ลูกค้ า พนักงาน วงการธุรกิ จ สาธารณะชน ชุมชน ซึ่งเป็ น
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทด้ วย
คณะกรรมการบริ หารจึงมีมติจดั ตังคณะอนุ
้
กรรมการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานขึ ้น ทังหมด
้
8 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุขเกษม
นางดวงรัตน์
นางสาวพาฝั น
นางพิมลวรรณ
นายมโน
นายบัวพันธ์
นายกฤตภาส์
นางสาวยุวดี
นางสาวอภิสรา

ฐิ ตสาโร
แจ้ งมงคล
หงษ์ ดิลกกุล
วังสินธ์สขุ สม
บุญยศรี สวัสดิ์
อรรถวรรณ์
ดุจประทีป
ทองไทย
ศรี อมร

ผู้อานวยการฝ่ ายติดตามเร่ งรัดและกฎหมาย
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท
ผู้อานวยการฝ่ ายสินเชื่อ
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารงานกลาง
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารองค์กร
ผู้จดั การแผนกกฎหมาย
ผู้จดั การแผนกพัฒนาธุรกิจ
ผู้จดั การแผนกสินเชื่อ
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท

เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะอนุกรรมการกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน มีหน้ าที่และความรั บผิดชอบ ดังต่ อไปนี ้
คณะอนุก รรมการก ากับ ดูแ ลการปฏิ บัติงาน เป็ นผู้ก ากับ ดูแ ล สนับ สนุน และพัฒ นากระบวนการ
ปฏิบตั ิงานให้ มีความสอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิ โดยกาหนดหน้ าที่หลัก ดังนี ้
1. ศึกษา รวบรวม กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ที่
ออกโดยหน่วยงานราชการและ/หรื อองค์ กรที่กากับดูแลบริ ษัท ให้ ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น กฎหมายและ/หรื อ
กฎระเบียบที่ออกโดย บริ ษัทข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ ป.ป.ง. สรรพากร ขนส่ง ส.ค.บ. พรบ.ทวงหนี ้ พรบ.บัญชี
ฯลฯ
2. จัดทาคูม่ ือ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิของแต่ละแผนกงานของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องและถูกต้ องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ
3. สอบถาม รวบรวมข้ อมูล ปั ญหาด้ านการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท แต่ละหน่วยงานจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง ทัง้
ภายในและภายนอกบริ ษัท เพื่อนามาพัฒนาปรั บปรุ ง แก้ ไขระบบวิธีการทางานที่ติดขัด ให้ ลุล่วง สาเร็ จ เป็ น
ประโยชน์ ต่อบริ ษัท โดยมีนโยบายให้ ธุรกิจของบริ ษัทดาเนินกิจการได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและไม่ปฏิบตั ิผิด
กฎหมาย
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4. สนับสนุนให้ เกิ ดการศึกษา ความรู้ ความเข้ าใจในงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทัง้ ระดับ
คณะกรรมการและผู้บริ หาร หัวหน้ า และพนักงานทุกระดับ
5. จัดวางความรับผิดชอบ และภาระงาน (Responsibility and task) แก่บคุ ลากรภายในองค์กรอย่าง
ทัว่ ถึงและครบถ้ วน ให้ เจ้ าของภาระงานกากับตนเอง และปฏิบตั ิตามคูม่ ือ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน
6. เผยแพร่ คู่มือการปฏิ บัติงานเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร และให้ มีการรั บทราบและปฏิ บัติตามอย่ าง
เคร่ งครัด
7. ทาหน้ าที่ตรวจสอบ ติดตามผลความคืบหน้ าและการประเมินผล ในเรื่ องประสิทธิ ภาพของการ
กากับในกระบวนการดาเนินงาน และเรื่ องความผิดพลาด คลาดเคลื่อนของ Loss Data ที่ยงั เกิดขึ ้น
8. ประเมิน วิเคราะห์และตัดสินใจในการแทรกแซง ระงับธุรกรรม กิจกรรมเสี่ยงตามความจาเป็ น โดย
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารพิจารณาต่อไป
9. พิ จารณาให้ มีการอบรมพนักงานในหลักสูตรที่ เกี่ ยวข้ อง ที่ จัดโดยองค์ กรภายนอกบริ ษัท อย่าง
เหมาะสม และทันเวลา
10. รายงานความคืบหน้ าในการทางานของคณะอนุกรรรมการกากับการปฏิบตั ิงานและ/หรื อการขอ
อนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ หาร
11. ให้ คาแนะนากฎเกณฑ์หรื อกฎหมายที่มีอยู่ ให้ เป็ นประโยชน์ในการวางแผนด้ านการลงทุน ขยาย
สายงานธุรกิจใหม่ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นต้ น ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

...................................
( นายประภากร วีระพงษ์ )
รองประธานกรรมการบริ หาร
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