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 สารจากประธานกรรมการ 
  

บริษัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการทีดี่ 
ซึ่งหมายถึงการจดัโครงสรา้งองคก์ร การบริหารงานภายในกิจการและการควบคุมที่ดี  เสริมสรา้งใหบ้ริษัทมี
ระบบการปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพ ด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรมดว้ยความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้มุง่เนน้
การสรา้งประโยชนท์ี่ดีและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุน้ ค านึงถึงผู้มีส่วนไดเ้สียและผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย รบัผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นพืน้ฐานของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน 

เพื่อให้กิจการมีระบบการก ากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักข้อบังคบัที่
เก่ียวข้อง และหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบั
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ คณะกรรมการบริษัทจึง ไดอ้นุมัติให้มีการจัดท า “คู่มือนโยบายก ากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ”  ที่ประกอบดว้ยวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และนโยบายดา้นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ก ากับดูแลกิจการ เพื่อส่ือสารชีแ้จงให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  รับทราบ เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคญัในมาตรฐานของการปฏิบติัตนตามหนา้ที่และภารกิจที่พนกังานทกุระดบัพงึไดร้บัมอบหมาย ดว้ย
ความซื่อสตัยส์ุจริต มีคณุธรรมและจริยธรรม รวมถงึการใหค้วามเคารพตอ่กฎระเบียบตา่งๆ ของบริษัท  

 

 คูมื่อนโยบายก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ใชบ้งัคบัส าหรบักรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
โดยใหค้ าวา่ “พนกังาน” หมายความถงึ พนกังานประจ า พนกังานชั่วคราว พนกังานภายใตส้ญัญาวา่จา้งพิเศษ  
 ผูมี้ส่วนไดเ้สียที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ที่ตอ้งรบัผิดชอบ ประกอบดว้ย บริษัท ผูถื้อหุน้ 
พนกังาน ลูกคา้ คูค่า้ คูแ่ข่งทางการคา้ เจา้หนีก้ารคา้ เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน หนว่ยงานก ากบัดแูล สงัคม ชมุชน
และส่ิงแวดลอ้ม 
 

 คณะกรรมการบริษัท ขอใหผู้บ้ริหารและพนกังานทกุทา่น ศกึษา ท าความเขา้ใจ ในคูมื่อนโยบายก ากบั
ดแูลกิจการ แและจรรยาบรรณธุรกิจนี ้และยดึถือปฏิบติัอยา่งเครง่ครดั เพื่อเป็นการแสดงถงึความรบัผิดชอบตอ่
ผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท ทัง้นี ้บริษัทถือวา่คูมื่อนโยบายก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจเป็น
ส่วนหนึง่ของ “ระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน” ของบริษัท 
 ทัง้นี ้ใหมี้ผลตัง้แตว่นัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 
 ประกาศ ณ วนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2565 

 
 
            
           

    (นายปรีชา  วีระพงษ)์ 
               ประธานกรรมการ 
                    วนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2565 
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 วิสัยทศัน ์พันธกิจ ค าขวัญ  
 

วิสัยทศัน ์
เป็นผูช้  านาญในตลาดเชา่ซือ้รถยนตมื์อสอง เป็นคูค่า้ที่ยติุธรรม ใหบ้ริการที่ดีเลิศ และสรา้งคณุคา่
ระยะยาวแกผู่มี้ส่วนไดเ้สีย 
 

พันธกิจ 
- เพิ่มศกัยภาพสูงสุดในการใหบ้ริการ เพื่อรกัษาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดว้ยความมุ่งมั่นจาก

พนกังานที่มีคณุภาพ เทคโนโลยีที่ทนัสมยั และยดึมั่นในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
- ตอบสนองความพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายดว้ยความ

เป็นธรรม และรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
- เป็นผูช้  านาญในตลาดเชา่ซือ้รถยนตมื์อสอง ธุรกิจด าเนินการยาวนานอยา่งตอ่เนื่องเป็นระยะเวลา

กวา่ 30 ปี 
- ปฏิบติัตอ่ลูกคา้อยา่งเป็นธรรมในเรื่องสินคา้และบริการ และไมเ่ลือกปฏิบติั 
- ด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม มุง่มั่นสู่ความเป็นเลิศ 

 

ค าขวัญ 
- อยากไดร้ถ เราจดัให ้
- Speed Car Speed money 
- อีซีแอล ออโตแ้คช (ECL Auto Cash) 
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 1. จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
  

บริษัท ตะวันออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ  ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าซือ้รถยนต ์และจ าหน่ายรถยึด  
คณะกรรมการจะปฏิบัติและดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.) ประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และมีจริยธรรมในการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้  หรือ
ประชาชน  และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

2.) ปฏิบติัตอ่ลูกคา้อยา่งเป็นธรรมในเรื่องของสินคา้  และบริการ และไมเ่ลือกปฏิบติั 
3.) ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่มีมาตรฐาน  และการควบคุมที่ดี  โดยใช้ความรู้

ความสามารถอย่างเต็มที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ดว้ยข้อมูลที่เพียงพอ และมีหลกัฐาน
สามารถอา้งอิงได ้ ตรวจสอบได ้

4.) ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกคา้ที่ตนไดล้่วงรูม้าเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ  อนัเป็นข้อมูลที่ตามปกติ
วิสยัจะพงึสงวนไวไ้มเ่ปิดเผย  เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่  ตามกฎหมาย 

5.) เปิดใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนไดเ้ก่ียวกบัความไมส่มบรูณข์องสินคา้และบริการ 
6.) เปิดเผยข่าวสารขอ้มลูของสินคา้ และบริการอยา่งถกูตอ้งครบถว้น 
7.) ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ

เง่ือนไขไมไ่ด ้ ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพื่อหาทางออกรว่มกนั 
8.) ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ปลูกฝังใหพ้นกังานมีจิตส านกึดี ยดึมั่นในการเป็นพลเมืองดี 
9.) ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ รกัษาประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียตา่งๆ และสงัคม 

 

2. นโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

2.1  นโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้ 
 

2.1.1 ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซี่อสตัยส์ุจริตอย่างสุดความสามารถ  ภายใตก้รอบกฎหมาย และ
กฎระเบียบของบริษัท 
2.1.2  เคารพสิทธิและความเทา่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย โดยปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทยีม
กนัและเป็นธรรม 
2.1.3 รายงานใหผู้้ถือหุน้ทราบถึงสถานภาพขององคก์ร แนวโนม้ในอนาคตทัง้ในแง่บวกและ     
แง่ลบ ดว้ยเหตผุลสนบัสนนุอยา่งเพียงพอโดยสม ่าเสมอ  และครบถว้นตามความเป็นจริง 
2.1.4  รายงานผลการด าเนินงาน ทัง้ทางการเงินและมิใชท่างการเงิน รวมถงึสารสนเทศที่ส าคญั
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งถกูตอ้ง สม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 
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 2.1.5  จดัใหมี้ชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูหลากหลายชอ่งทาง รวมทัง้จดัท าเว็บไซตข์องบริษัท ให้
ผู้ถือหุน้สามารถเข้าถึงข้อมูลไดโ้ดยสะดวก และจดัท าข้อมูลที่ครบถว้นทนัเวลา ทัง้ในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2.1.6  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นในการแตง่ตัง้ หรือ
ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และร่วมพิจารณาตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญั
ต่างๆ รวมทัง้สิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในการเสนอเพิ่มวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อบคุคลเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยผ่านการพิจา รณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด 
2.1.7  มุง่บริหารบริษัทใหเ้จริญเติบโตมั่นคง สรา้งผลตอบแทนที่ดีอยา่งยั่งยืนแกผู่ถื้อหุน้ 

 

2.2  นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ ์
 

2.2.1  ประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต และมีจริยธรรมในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบั
ลูกคา้ หรือประชาชน และบริษัทอื่น 
2.2.2  ให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้า และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณแ์ก่ลูกคา้
เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทัง้ในการ
โฆษณา หรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด
เก่ียวกบัคณุภาพ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้ หรือบริการ 
2.2.3  รกัษาความลบัของลูกคา้ และไมน่  าขอ้มลูของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง หรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
2.2.4  ปฏิบติัตามขอ้ตกลง สญัญา หรือเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีตอ่ลูกคา้อยา่งเครง่ครดั 
2.2.5  ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว จดัใหมี้ระบบ และชอ่งทางใหลู้กคา้
รอ้งเรียนเก่ียวกบัคณุภาพของสินคา้ และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.2.6  ไมเ่รียกรอ้ง ไมร่บั หรือไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ดๆ ที่ไมสุ่จริตกบัลูกคา้ 
 

2.3 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี 
2.3.1  ปฏิบัติต่อเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บั
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 
2.3.2  ปฏิบติัตามสญัญา หรือเง่ือนไขตา่งๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบติั
ตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแกไ้ข 
2.3.3  ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจพึงละเว้นการเรียก รับ หรือยอมรับค่านายหน้า หรือ
ผลประโยชนใ์ดๆที่ไมสุ่จริตในการคา้กบัเจา้หนี ้
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 2.3.4  หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รบั หรือ จ่ายผลประโยชนใ์ดๆที่ไม่สุจริตเกิดขึน้ พึงเปิดเผย
รายละเอียดตอ่เจา้หนี ้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
2.3.5  รายงานขอ้มลูทางการเงินที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหแ้กเ่จา้หนา้ที่อยา่งสม ่าเสมอ
2.3.6 บริษัทใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสรา้งที่เหมาะสมเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรกัษาความเชื่อมั่นตอ่เจา้หนี ้
 

2.4  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า  
 

2.4.1  ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพืน้ฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 
2.4.2  ก าหนดระเบียบในการจดัซือ้จดัจา้งและการด าเนินการตา่งๆ ที่ชดัเจน ตรวจสอบได ้
2.4.3  ปฏิบติัตามสญัญา หรือเง่ือนไขตา่งๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบติั
ตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึง่ ตอ้งรีบแจง้ใหคู้ค่า้ทราบล่วงหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 
2.4.4  ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจพึงละเว้นการเรียก รับ หรือยอมรับค่านายหน้า หรือ
ผลประโยชนใ์ดๆที่ไมสุ่จริตในการคา้กบัคูค่า้ 
2.4.5 หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือ จ่ายผลประโยชนใ์ดๆที่ไม่สุจริตเกิดขึน้ พึงเปิดเผย
รายละเอียดตอ่คูค่า้ และ/หรือเจา้หนี ้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
2.4.6  ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของคูค่า้กบัผูอ้ื่น  เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมจากคูค่า้ 
2.4.7  ไมท่  าธุรกิจกบัคูค่า้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย หรือขดัตอ่ความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรม
อนัดี 

 

2.5  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 

2.5.1  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี  เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอารัด           
เอาเปรียบ 
2.5.2  ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือ                
ไมเ่หมาะสม เชน่ การจา่ยสินจา้งใหแ้กพ่นกังานของคูแ่ข่ง เป็นตน้ 
2.5.3  ไมท่  าลายชื่อเสียงของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยการใส่รา้ยปา้ยสี การสรา้งข่าวที่เป็นเท็จ หรือ
การโจมตีคูแ่ข่ง 
 

2.6  นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานก ากับดูแล 
 

2.6.1  ปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบ และขอ้บงัคบัของทกุองคก์รที่เก่ียวขอ้งไดแ้ก ่กฎระเบียบของ
บริษัท กฎระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หนว่ยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง ที่ออกโดยหนว่ยงานที่ก  ากบัดแูลบริษัทอยา่งเครง่ครดั 
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 2.6.2  งดเวน้การกระท าใดๆ อนัจะเป็นการชว่ยเหลือ สนบัสนนุ หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะท าให้
เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตา่งๆ  
2.6.3  ใหค้วามรว่มมือกบัหนว่ยงานที่ก  ากบัดูแลบริษัท และรายงานขอ้มูลที่เก่ียวกบัการฝ่าฝืน
หรือการไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบตา่งๆ ตอ่หนว่ยงานนัน้ 
 

2.7  นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 
 

2.7.1  ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัพนกังาน และหลักการเก่ียวกบัสิทธิ
มนุษยชนขั้นพืน้ฐาน โดยไม่แบ่งแยก เชื ้อชาติ ศาสนา เพศ  อายุ สีผิว ความพิการ ฐานะ 
สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน และใหค้วามเคารพตอ่
ความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย ์
2.7.2  ใหผ้ลตอบแทน และโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพที่เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ 
ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบติังานโดยการประเมินจากคณุภาพและผลส าเร็จของงานอยา่ง
เป็นธรรม 
2.7.3  การแต่งตัง้ และโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการใหร้างวลั และการลงโทษตอ้งกระท าดว้ย
ความสุจริตใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
2.7.4  ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหถ้กูสขุอนามยั เสริมสรา้งสุขภาพทีดี่ เพื่อปอ้งกนั
อนัตราย มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรพัยสิ์นของพนกังาน 
2.7.5  ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะของพนกังานโดยใหโ้อกาส
อยา่งทั่วถงึ และสม ่าเสมอ 
2.7.6  ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 
2.7.7  จดัใหมี้สวสัดิการตา่งๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และจดัใหมี้สวสัดิการตา่งๆ เพิ่มเติม เชน่ 
การประกนัชีวิตและอบุติัเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ าปี กองทุนส ารองเลีย้งชีพ สวสัดิการ
กูยื้มเงิน  สวสัดิการเงินชว่ยเหลือ เชน่ เงินชว่ยเหลืองานศพ กรณีพนกังาน บิดา มารดา บตุร หรือ
คูส่มรสที่ชอบดว้ยกฎหมายของพนกังานเสียชีวิต  เป็นตน้  
2.7.8  ยอมรบั และรบัรองคณะกรรมการสวสัดิการที่พนกังานจดัตัง้ขึน้ 
2.7.9  รบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเทา่เทียม และเสมอภาค  
โดยมีช่องทางใหพ้นกังานสามารถชีแ้จง หรือรอ้งเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิด  หรือเรื่องที่ส่อไป
ในทางที่มีการกระท าผิด หรือขัดกบัขอ้บงัคบัของการท างาน ระบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง ประกาศ
หรือกฎหมาย  

 

2.8  นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอ่ืน 
 

        2.8.1  พงึปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความมุง่มั่น ซื่อตรง โปรง่ใส   
        2.8.2  พงึงดเวน้การใหข้องขวญัแกผู่บ้งัคบับญัชา หรือรบัของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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 2.8.3  เคารพในสิทธิของพนกังานอื่น รวมทัง้ฝ่ายจดัการ ไมว่ิพากษว์ิจารณใ์นลกัษณะทีก่อ่ใหเ้กิด
ความเสียหาย และไมน่  าผลงานของผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตนเอง 
2.8.4  ผูบ้งัคบับญัชาพงึปฏิบติัตนใหเ้ป็นที่เคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไมพ่งึกระท า
การใดๆอนัเป็นการไมเ่คารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 
2.8.5  พึงเป็นผู้มีวินยั และประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ร และประเพณีอนัดีงาม    
ไมว่า่จะระบไุวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไมก็่ตาม 
2.8.6  ร่วมสรา้งและรกัษาบรรยากาศแหง่ความสามคัคี และความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนัในหมู่
พนกังาน  
2.8.7  พึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัอาจกระทบต่อชื่อเสียง และภาพลกัษณข์องบริษัท หรือ
เป็นปัญหาแกบ่ริษัทในภายหลงัได ้

 

2.9 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม 
 

2.9.1  รบัผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถ่ินที่องคก์รตัง้อยู ่    
2.9.2  ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้
ชมุชนที่บริษัทตัง้อยูมี่คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด  าเนินการเอง และรว่มมือกบัรฐั และชมุชน 
2.9.3  ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต ่ากว่าค่ามาตรฐานที่
ยอมรบัได ้
2.9.4  ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่ มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และชมุชนอนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยใหค้วามรว่มมืออยา่งเต็มที่
กบัเจา้หนา้ที่ภาครฐั และหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง 

 

3.0  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

3.0.1  บริษัทปฏิบติัตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบักฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
อยา่งเครง่ครดั รวมทัง้ขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่องคก์รน ามาประยกุตใ์ช ้ 
3.0.2  บริษัทใหค้วามร่วมมือ และสนบัสนุนทรพัยากร ทัง้ในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ 
รวมทั้งการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัย       
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งตอ่เนื่อง 
3.0.3  บริษัทมุ่งมั่นใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของพนกังานที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมขององคก์รในการ
ด าเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
3.0.4  บริษัทพฒันาทรพัยากรบุคคลในองคก์ร ใหมี้ความรู ้และความตระหนกั ในดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
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 3.0.5  บริษัทส่งเสริม และสนบัสนุนใหมี้การปรบัปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบติังานที่
ปลอดภยัตลอดจนการตรวจสอบอปุกรณแ์ละระบบความปลอดภยัเก่ียวกบัอาคารสูงที่เหมาะสม 
รวมถงึการรกัษาไวซ้ึง่สุขภาพอนามยัที่ดีของพนกังานทกุคน 
3.0.6  บริษัทถือวา่พนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรที่มีคณุคา่ของบริษัทฯ ดงันัน้ดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังาน จงึถือเป็นนโยบายส าคญัของบริษัท 

 

4.  นโยบายด้านต่างๆ   
 

บริษัทฯ ไดก้  าหนดนโยบายดา้นตา่งๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัดงันี ้
 

4.1  นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 

4.1.1  บริษัทมีขอ้ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานพงึหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัเป็นการ
ขดัตอ่ผลประโยชนข์องบริษัท ไมว่า่จะเกิดจากการติดตอ่กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษัท เชน่ คูค่า้ 
ลูกคา้ คู่แข่งขัน  หรือจากการใชโ้อกาส หรือข้อมูลที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการ หรือพนกังานในการหา
ประโยชนส์่วนตน  และในเรื่องการท าธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัท  หรือการท างานอื่นนอกเหนือจากงาน
ของบริษัท ซึง่ส่งผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหนา้ที่ 
4.1.2  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พึงละเวน้การถือหุน้ในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากท าให้
พนกังานกระท าการ   หรือละเวน้กระท าการที่ควรท าตามหนา้ที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนตอ่งานใน
หนา้ที่ ในกรณีที่พนกังานไดหุ้น้นัน้มากอ่นการเป็นพนกังาน หรือกอ่นที่บริษัทจะเขา้ไปท าธุรกิจนัน้ หรือ
ไดม้าโดยทางมรดก   พนกังานตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ทราบ 
4.1.3  ในการท าธุรกรรมของบริษัทที่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีส่วนได้เสีย บริษัทจะ
ก าหนดใหก้รรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตน และผูเ้ก่ียวขอ้ง
เพื่อใหค้ณะกรรมการ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน ์และ
สามารถตดัสินใจเพื่อประโยชนข์องบริษัทโดยรวม ทัง้นีผู้ท้ี่มีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมไมค่วรมีส่วนรว่มใน
การตดัสินใจท าธุรกรรมดงักล่าว 
4.1.4  ในการท ารายการที่มีความขัดแยง้ของผลประโยชน ์ตอ้งมีการก าหนดราคาและเง่ือนไขตา่งๆ
ตามการคา้ปกติของบริษัท และปฏิบติัเสมือนลูกคา้ทั่วไป และจะก าหนดใหมี้ขั้นตอนการสอบทาน
ประเภทของรายการ การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ การมีอ  านาจอนมุติัของคณะกรรมการ 
และการเปิดเผยขอ้มลูที่ชดัเจน ครบถว้นตามประกาศของ กลต.และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
4.1.5  ในการรายงานการมีสว่นไดเ้สีย หรือรายงานธุรกรรมที่อาจมีความขดัแยง้กบับริษัท หรือรายงาน
การ ถือครองหลักทรัพย ์หรือการเปล่ียนแปลงข้อมูลกรรมการและพนักงาน พึงส่งข้อมูลไปยัง
เลขานุการบริษัทภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่มีรายการ และเลขานุการบริษัทจะจดัส่งส าเนา
รายงานใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัที่บริษัท
ไดร้บัรายงานนัน้ 
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     4.2  นโยบายในการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน 
 

4.2.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานพงึหลีกเล่ียงการใชข้อ้มลูภายใน เพื่อประโยชนข์องตนในการ
ซือ้ หรือขายหุน้ของบริษัท หรือใหข้้อมูลภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชนใ์นการซือ้หรือขายหุน้ของ
บริษัท ควรละเวน้การซือ้หรือขายหุน้ของบริษัทในชว่งเวลา 1 เดือน กอ่นที่บริษัทจะเผยแพรง่บการเงิน 
หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลส าคัญอื่นๆ และควรคอยอย่างน้อย 24 -48 ชั่วโมง  
ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้กส่าธารณชนแลว้ กอ่นที่จะซือ้หรือขายหุน้ของบริษัท 

4.2.2  กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผย/รายงานการซือ้ขายหุน้/การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท
เป็นประจ า โดยกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ด  ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจาก
ผู้บริหารสูงสุดลงมา/ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่ 4 ทุกราย 
รวมถึงผู้ด  ารงต าแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ    
นิติภาวะ จะตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนั นบัจาก
วนัที่ด  ารงต าแหน่ง และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการ นบัจาก
วนัที่มีการเปล่ียนแปลง นอกจากนี ้บริษัทจะจดัใหมี้การรายงานจ านวนการถือครองหลักทรพัยข์อง
กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล บรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการ          
ทกุไตรมาส 
 

      4.3  นโยบายเร่ืองระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน 
 

4.3.1  ฝ่ายบญัชีของบริษัทรบัผิดชอบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินที่มีความถกูตอ้ง ครบถว้นและ
ทนัตอ่เวลาทัง้งบรายปี และรายไตรมาส ซึง่จดัท าตามมาตรฐานบญัชีที่เป็นที่ยอมรบั 
4.3.2  คณะกรรมการจดัใหมี้ระบบการควบคมุ และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหม้ั่นใจได้
วา่  บริษัทไดป้ฏิบติัตามมาตรฐาน และกฎหมายตา่งๆที่เก่ียวขอ้งภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบ
ภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ 
4.3.3  จดัใหมี้การเก็บรกัษาขอ้มลูภายใน ใหรู้ไ้ดเ้ฉพาะผูมี้หนา้ที่ปฏิบติังานเทา่นัน้ 
4.3.4  พนกังานทุกระดบัจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัตามมาตรการการควบคุมภายในทุก
มาตรการที่บริษัทก าหนดขึน้อยา่งเครง่ครดัและตอ่เนื่อง 
4.3.5  พนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการท างาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อ
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอก 

 

    4.4  นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพยส์ินของบริษัท 
 

4.4.1  พนกังานมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการดแูลทรพัยสิ์นของบริษัทมิใหเ้ส่ือมเสีย สูญหายและ
ใชท้รพัยสิ์นอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทอยา่งเต็มที่ และไม่น  าทรพัยสิ์นของบริษัท
ไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง หรือผูอ้ื่น 
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 4.4.2  ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ 
อสงัหาริมทรพัย ์คอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ และอปุกรณก์ารส่ือสาร ความรูท้างวิชาการ 
เอกสารสิทธ์ิ  สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิตลอดจนขอ้มลูท่ีเป็นความลบัท่ีไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน ไดแ้ก ่แผน
ธุรกิจ  ประมาณการทางการเงิน ขอ้มลูดา้นทรพัยากรบคุคล 
4.4.3  หา้มพนกังานเปิดเผย  หรือการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูที่เป็นความลบัอยา่งเด็ดขาด 
4.4.4  หา้มปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท 
4.4.5  ด าเนินการใหมี้การประกนัภยัในวงเงินที่เพียงพอตอ่ความเสียหายที่จะเกิดขึน้กบัทรพัยสิ์นของ
บริษัท 

 

    4.5  นโยบายการใช้คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4.5.1  พนกังานควรใชค้อมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรบัผิดชอบ และค านงึถงึประโยชน์
ของบริษัท ควรใชแ้ตใ่นการปฏิบติังานของบริษัทและแสวงหาขอ้มลูและความรูท้ี่เป็นประโยชนต์อ่การ
ปฏิบติังานเทา่นัน้ และตอ้งหลีกเล่ียงเวบ็ไซตท์ี่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม หรือละเมิดตอ่ 
พรบ.วา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2560 หรือกฎหมายอื่นๆ  
4.5.2  หา้มเปิดเผยรหสัผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัประจ าตวั (password) ที่ใชใ้นการเขา้ถงึระบบ
ขอ้มลูของบริษัทแกผู่อ้ื่น หา้มเผยแพร ่แจกจา่ย หรือท าใหผู้อ้ื่นล่วงรู ้
4.5.3  หา้มพนกังานน าซอฟแวรท์ี่ผิดกฎหมายมาใช ้และหา้มคดัลอกซอฟตแ์วรลิ์ขสิทธ์ิดว้ยเหตผุลใดๆ 
โดยมิไดร้บัอนญุาตจากบริษัทผูผ้ลิตซอฟตแ์วรน์ัน้ๆ   
4.5.4  หา้มพนกังานปรบัแตง่อปุกรณฮ์ารด์แวร ์หรือติดตัง้อปุกรณใ์ดๆ นอกเหนือจากที่บริษัทติดตัง้ให ้
4.5.5  หา้มเปล่ียนแปลง หรือท าลายขอ้มลู หรือเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทที่กอ่ใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์หรือระบบคอมพิวเตอร ์
4.5.6  หา้มพนกังานใชอ้ีเมลของบริษัทในการส่งตอ่ขอ้ความที่กล่าวรา้ย ท าใหเ้ส่ือมเสีย หรือขอ้ความ
ที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ กอ่กวน หรือสรา้งความเสียหายใหก้บัผูอ้ื่น 

 

    4.6  นโยบายการใหห้รือรับของขวัญ การเลีย้งรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
 

4.6.1  ไมเ่รียกรอ้ง ไมใ่ห ้– ไมร่บัของขวญัในรูปแบบใดๆ กบัลูกคา้ คูค่า้ หรือผูท้ี่ท  าธุรกิจกบับริษัท หรือ    
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งที่ไดเ้ขา้ไปประสานงานทัง้หนว่ยงานราชการและเอกชน  ในลกัษณะที่แสดงใหเ้ห็นว่า
เป็นการรบัสินบน หรือติดสินบน โดยมุ่งหวงัที่จะไดร้บัการบริการส่ิงตอบแทน สิทธิพิเศษที่ไมถู่กตอ้ง
ตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ เวน้แตเ่ป็นการให ้หรือรบัของขวญั และการเลีย้งรบัรองตามประเพณี เพื่อ
รกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งบริษัท และหน่วยงานที่เขา้ไปเกี่ยวขอ้ง   
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 4.6.2  ไม่เรียกรอ้ง ไม่ให ้– ไม่รบัของขวญั ของก านลั หรือประโยชนอ์ื่นใด เพื่อจูงใจในการตดัสินใจ 
หรือมีผลใหล้ะเลยในการปฏิบติัหนา้ที่ที่พึงกระท า และการด าเนิน ตามขอ้บงัคบั จรรยาบรรณธุรกิจ 
กฎระเบียบ วิธีการท างานและกฎหมาย 
4.6.3  บริษัทไมมี่นโยบายในการเสนอเงิน ส่ิงจงูใจ ของก านลั สิทธิประโยชนใ์นรูปแบบใดๆ กบัลูกคา้ 
หรือคู่คา้ของบริษัท หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ธุรกิจ เวน้แต่การใหก้ารเลีย้ง
รบัรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการคา้ และการส่งเสริมการขายของบริษัท 
4.6.4  การให ้หรือรบัของขวญั และการเลีย้งรบัรอง จะตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยมซึง่มีธรรมเนียม
ปฎิบัติอยู่ เหมาะสมกับโอกาส โดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ขัดต่อข้อบงัคบั 
จรรยาบรรณธุรกิจ กฎระเบียบ คูมื่อการท างาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

       4.7  นโยบายการช่วยเหลือทางการเมือง 
 

4.7.1  บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรือพรรค
การเมืองใดๆ  บริษัทเป็นองคก์รที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตาม
กฎหมาย และการปกครองตามระบบประชาธิปไตย  บริษัทไม่มีนโยบายสนบัสนุนช่วยเหลือกิจกรรม
ของพรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใด เวน้แต่จะไดร้บัการอนุมติัจากที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร
และตอ้งเป็นไปตามบทกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเทา่นัน้ 
4.7.2  ไม่สนบัสนุนทางการเงิน หรือส่ิงของใหแ้ก่พรรคการเมือง นกัการเมือง เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษ
หรือผลประโยชนอ์นัมิชอบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
4.7.3  คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั  สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
ตามสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคล  แตไ่มมี่สิทธิในการแอบอา้งความเป็นพนกังานบริษัท หรือการใชต้  าแหนง่
ในบริษัท ชื่อ หรือตราบริษัท ชักจูงผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ทางการเมืองแก่
นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  รวมถึงการน าทรพัยสิ์น อุปกรณ ์เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชนใ์นการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 
 

    4.8  นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
 

4.8.1  ปฏิบติัตอ่พนกังานบนพืน้ฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย ์สนบัสนนุใหพ้นกังานใชสิ้ทธิของ
ตนโดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนูญ และตามกฎหมาย ใหค้วามรู ้ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย สิทธิ
หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของตนเอง รวมถึงการเคารพในสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลอื่น และการสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกนั เพื่อใหพ้นกังานใชเ้ป็นแนวปฏิบติั 
4.8.2  ใหค้วามเสมอภาค และเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติัตอ่ผูห้นึง่ผูใ้ด และไม่ละเมิดสิทธิของ
บุคคลอื่นทัง้ทางวาจาและการกระท า อนัเนื่องจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ 
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 อายุ ศาสนา ถ่ินก าเนิด ภาษา วฒันธรรม การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ความพิการของรา่งกาย
และจิตใจ   ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ 
4.8.3  บริษัทจะรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังาน เชน่ ชีวประวติั ประวติัการท างาน ประวติัสุขภาพ 
ฯลฯ ไมก่ระท าการละเมิดขอ้มลูความเป็นส่วนตวั หรือแสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบจากขอ้มลู การ
เปิดเผยหรือถา่ยโอนขอ้มลูจะกระท าไดต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากพนกังานผูน้ัน้ เวน้แตจ่ะกระท าไป
ตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย 
4.8.4  สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทมีนโยบาย ไม่กระท าและไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกบัการล่วงละเมิด เช่น ไม่กระท าและไม่สนบัสนนุการบงัคบัใชแ้รงงานที่ผิดกฎหมาย หรือ
การใชแ้รงงานเด็ก 
4.8.5 บริษัทมีนโนบายเรื่องการป้องกนัการคุกคามทางเพศ การกระท าต่างๆ ที่ถือว่าเป็นการคุกคาม
ทางเพศ เช่น การแสดงออกโดยวาจา การวิพากษ์วิจารณเ์ก่ียวกบัรสนิยมทางเพศของผูอ้ื่น หรือการ
แสดงออกทางกายภาพเก่ียวกบัเรื่องเพศอยา่งไมพ่งึประสงค ์ การแสดงออกถงึความเป็นปรปักษ ์ข่มขู่
ในที่ท  างาน หรือการกระท าใดๆ ที่เข้าข่ายไม่พึงประสงคใ์นเรื่องเพศ การเผยแพรเ่รื่องข าขนัเชิงลามก
ในที่ท  างาน ประกาศ แจกจ่าย ส่งกระจายข้อมูลเนือ้หาหรือภาพที่แสดงถงึการคกุคามทางเพศ ทัง้นี ้
บริษัทไดก้  าหนดบทลงโทษส าหรบัผูท้ี่กระท าผิดในเรื่องดงักล่าว ซึ่งจะผ่านขั้นตอนการสืบสวน การ
คุม้ครองปกปอ้ง และการพิจารณาลงโทษ  

 

    4.9  นโยบายทรัพยส์ินทางปัญญา 
4.9.1  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน มีหนา้ที่ปกป้องรกัษาทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัท 
เชน่ เครื่องหมายการคา้ และความลบัทางการคา้ ซึง่เป็นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของบริษัท ตอ้ง
ปกปอ้งมิใหข้อ้มลูเหล่านัน้รั่วไหล หรือน าไปใชป้ระโยชนส์ว่นตวั หรือเพื่อบคุคลอื่น โดยมิไดร้บัอนญุาต  
4.9.2  กรรมการและพนกังานทุกคน ตอ้งไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น เช่น สิทธิบตัร 
เครื่องหมายการคา้ ซอฟแวร ์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผูอ้ื่น ไมน่  าผลงานของผูอ้ื่นไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต          
จากเจา้ของ 
4.9.3  บริษัทก าหนดให้มีข้อบังคับในการใช้งานคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ตภายในบริษัทให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์โดยบริษัทถือปฏิบติั
ตามเรื่องดงักล่าวอยา่งเครง่ครดั 
 

4.10  นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

 

 4.10.1  บริษัทยึดถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการฟอกเงิน โดย
บริษัทจะไม่รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสิ์น หรือสนับสนุนใหมี้การรับโอน หรือเปล่ียนสภาพ
ทรพัยสิ์นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด  เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดใชบ้ริษัทเป็นช่องทาง
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 หรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหล่งที่มาของทรพัยสิ์นที่ไดม้าโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 
4.10.2  บริษัทจะใหค้วามร่วมมือ และสนบัสนนุมาตรการของรฐัในการป้องกนั และปราบปรามการ
ฟอกเงิน และปอ้งกนัปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารกอ่การรา้ย บริษัทจะเผยแพรค่วามรู้
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
การปอ้งกนัและปราบปรามสองฉบบัดงักล่าว 
4.10.3  บริษัทจะก าหนดให้แต่ละฝ่ายงานซึ่งมีหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า ในส่วนงานของตน 
รบัผิดชอบจดัท าระเบียบวิธีปฏิบติังาน แบบฟอรม์การท างานใหเ้ป็นคูมื่อปฏิบติังานของแตล่ะฝ่ายเป็น
ลายลักษณอ์กัษรใหส้อดคล้องกบักฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน 
และการสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารกอ่การรา้ย 
4.10.4  ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัตอ้งควบคุมดแูล และยดึถือปฏิบติัตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
เป็นประจ าวันอย่างเคร่งครัด เพราะการละเว้นปฏิบัติอาจมีความเส่ียงซึ่งมีผลให้ได้รับโทษทาง
กฎหมาย เชน่ ตอ้งจดัท าขอ้มลูในการแสดงตนของลกูคา้และการตรวจสอบ และเก็บรกัษาขอ้มลูไวเ้ป็น
ระยะเวลา 5 ปี ต้องตรวจสอบประเมิน และจัดระดับความเส่ียงในการฟอกเงินของลูกค้าก่อน
ด าเนินการจดัท าสญัญา หรือเบิกใชว้งเงินมีการทบทวนขอ้มูลระดบัความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ และ
ติดตามความเคล่ือนไหวการท าธุรกรรมของลูกคา้ รายงานการพบเห็นธุรกรรมที่มีเหตอุนัควรสงสยัฯ
ภายใน 3 วนัท าการ เป็นตน้ ฯลฯ 
4.10.5  แตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ปอ้งการการฟอกเงินจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน เป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ดัการเพื่อท าหนา้ที่ก  ากบัดแูลการปฏิบติัตามนโยบาย ใหค้ าปรกึษาแก่
พนักงานในการปฏิบัติเป็นศูนยก์ลางในการส่งรายงานการท าธุรกรรมที่มีเหตุอนัควรสงสัย ไปยัง
ส านกังาน ป.ป.ง.และประสานงาน และใหค้วามรว่มมือกบัส านกังาน ป.ป.ง. และหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง
ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท อนัเก่ียวกบัการปฏิบติัของบริษัทตามมาตรการปอ้งกนัการฟอกเงิน และ
การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารกอ่การรา้ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล 
 

4.11 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้ในอตัรา ประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงิน หลังหกัภาษีนิติบคุคล และหกัส ารองตามก าหมายแตล่ะปี ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตดว้ย โดยการอนุมติัจา่ยเงินปันผลขึน้อยู่กบัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ส่วนการจา่ยเงิน
ปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษัทมีอ  านาจอนมุติัใหจ้า่ยเงินปันผลไดเ้ม่ือเห็นวา่บริษัทมีก าไรเพียงพอ 
แลว้รายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวถดัไป 
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 5.  นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน 
 

5.1  ประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา มุ่งหวงัใหธุ้รกิจเติบโต ยั่งยืนใน
ระยะยาว 
5.2  บริหารงานอย่างมีจริยธรรม ธรรมาภิบาล โดยปฏิบติัตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง บริษัทต่อตา้น
ทจุริตทกุรูปแบบ ยดึหลกัไมท่จุริต ไมติ่ดสินบน ไมเ่รียก ไมร่บั ไมใ่ห ้ไมท่  าธุรกิจกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการ
คอรร์ปัชนั และมีการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือ เพื่อมิใหเ้กิดการคอรร์ปัชนัในองคก์ร 
5.3  บริษัทมุง่มั่นที่จะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยดึมั่นวา่การทจุริต คอรร์ปัชนั และการใหห้รอื
รบัสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรบัไม่ไดไ้มว่่าจะเป็นการกระท ากบับุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรม
กบัภาครฐัหรือภาคเอกชน โดยปลูกฝังพนกังานใหท้  างานดว้ยความขยนัหมั่นเพียร ซื่อสตัยส์ุจริต เนน้
การนึกถึงประโยชนส์่วนรวม ขจดัวิสัยทศัน ์ค่านิยมผิดๆ ที่เห็นแก่ประโยชนส์่วนตน อย่างไม่เ คารพ
กติกา และขาดจริยธรรม ศีลธรรม 
5.4  หลีกเล่ียงที่จะเขา้ไปมีส่วนรว่มกบักิจกรรมที่จะน าไปสู่ปัญหาคอรร์ปัชนั ของภาครฐั หรือเอกชน 
5.5  นโยบายตอ่ตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนันี ้ ครอบคลุมไปถงึกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่
การสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหนง่ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน
พนกังาน และการใหผ้ลตอบแทน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารและท าความเขา้ใจกบั
พนกังานเพื่อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเ้ป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.6  จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการทจุริตภายในบริษัท รวมถึงการน านโยบายการ
ตอ่ตา้นการทจุริตและแผนการก ากบัการปฏิบติังานไปปฏิบติั และจดัใหมี้คูมื่อ/แนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจแกผู่บ้ริหารและพนกังาน  

5.6.1 หา้มการใหสิ้นบนในทกุรูปแบบ ในทกุกิจกรรมที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมและตอ้งแน่ใจว่า
การบริจาคเพื่อการกุศล และการบริจาคใหแ้ก่พรรคการเมือง การใหข้องขวญัทางธุรกิจ การ
สปอนเซอร ์กิจกรรมใดๆ ตอ้งโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโนม้นา้วใหเ้จา้หนา้ที่ภาครฐั/เอกชน
ด าเนินการที่ไมเ่หมาะสม 
5.6.2 จะประกาศและเผยแพร่นโยบายในรูปของ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้บริหารและพนกังานในการปฏิบติัตนอย่างมีจริยธรรมและรบัผิดชอบในทุกโอกาส พรอ้ม
ก าหนดบทลงโทษหากไมป่ฏิบติัตาม 
5.6.3  จดัใหมี้การอบรมแก่พนกังานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย ์สุจริต และรบัผิดชอบในการ
ปฏิบติัตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบ รวมถงึส่ือใหเ้ห็นถงึความมุง่มั่นขององคก์รในการปฏิบติั
ตามแนวปฏิบติัที่ดีของธุรกิจ 
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 5.6.4  จดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสม เพื่อปอ้งกนัไมใ่หพ้นกังานมีการปฏิบติัที่ไม่
เหมาะสม รบัประกนัใหมี้การก ากบัดูแลกิจการที่ดี และยกระดบัค่านิยมความซื่อสตัย ์สุจริต 
และความรบัผิดชอบใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์ร 
5.6.5  จดัใหมี้กลไลการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรง่ใสและถกูตอ้งแมน่ย า  
5.6.6  จดัใหมี้ชอ่งทางในการส่ือสารเพื่อใหพ้นกังาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนั
ควรสงสัย  โดยมั่นใจไดว้่าจะไดร้บัความคุม้ครอง และตอ้งมีการแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ท  าหนา้ที่
ตรวจสอบทกุเบาะแสที่มีการแจง้เขา้มา 

5.7  เปิดเผยและแลกเปล่ียนนโยบายภายใน ประสบการณ ์แนวปฏิบติัที่ดีและแนวทางความส าเร็จใน
การสนบัสนนุใหเ้กิดการท ารายการทางธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม ถกูตอ้งและโปรง่ใสในประเทศไทย 
            5.7.1  บริษัทจะสนบัสนนุใหมี้การริเริ่มโครงการระดบัประเทศ เพื่อสรา้งเง่ือนไขในการแข่งขนั

ที่เป็นธรรม โปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ รวมถงึใหค้วามมั่นใจวา่มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
5.7.2  บริษัทจะมีส่วนรว่มในการเสวนา และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชมุ
ต่างๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจในขอ้กงัวลและปัญหาที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัที่มีผลต่อธุรกิจเอกชน
เก่ียวกบัความซื่อสตัย ์สุจริต และความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ 

5.8  รว่มมือกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั คูค่า้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอื่นๆ โดยการสรา้งแนวรว่ม
ปฏิบติั และการเขา้รว่มในกิจกรรมตอ่ตา้นทจุริต 

5.8.1  บริษัทจะรว่มแบ่งปันแนวปฏิบติัที่ดีและกรอบความคิดเพื่อมุง่หวงัใหทุ้กองคก์รที่เป็น
แนวรว่มปฏิบติัไดน้  าไปใชเ้พื่อชว่ยกนับรรลุเปา้หมายตามโครงการ 
5.8.2  บริษัทจะเข้าร่วม Integrity Pacts กบัองคก์รอื่น และหนว่ยงานภาครฐัในการประมลู
และจดัซือ้ส่ิงของวตัถดิุบอปุกรณแ์ละการกอ่สรา้ง 
5.8.3  บริษัทจะรว่มมือและรว่มคิดเพื่อพฒันาจรรยาบรรณธุรกิจที่สามารถใชไ้ดก้บัทกุองคก์ร 
และเป็นที่ยอมรบัจากทกุองคก์รที่เขา้รว่มโครงการ 
5.8.4  บริษัทจะร่วมในการสรา้งมาตรการ และระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 
ซื่อสตัย ์สุจริตในการประกอบธุรกิจ 
5.8.5  บริษัทจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม และส่ือในการสร้างจิตส านึกและการให้
การศึกษาแก่สาธารณะ เพื่อเปล่ียนค่านิยมไปสู่การต่อต้านและประณามการทุจริตใน         
ทกุรูปแบบ 
5.8.6  บริษัทจะสนบัสนนุการพฒันาโครงการตรวจสอบ และรบัรองการปฏิบติัตามโครงการ 
พร้อมทั้งมีการจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ ให้ค าปรึกษา และผู้ตรวจสอบเพื่อ              
เป็นแนวทางให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในการด าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และ
ยกระดบักระบวนการนีใ้หอ้ยู่ในวฒันธรรมองคก์ร เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโครงการแนว
รว่มปฏิบติันี ้
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 5.8.7  บริษัทจะยินดีใหมี้การตรวจสอบและรบัรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัในการ
ตอ่ตา้นการทจุริตในภาคเอกชนไทย ทกุ 3 ปี  

 

6.  นโยบายก ากับดูแลกิจการ 
 

 คณะกรรมการตระหนกัถงึความรบัผิดชอบที่มีต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆทุกฝ่าย และเชื่อมั่น
วา่การด าเนินธุรกิจโดยมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีระบบบริหารจดัการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบ
ได ้และมีคณะกรรมการที่บริหารงานอยา่งมีความรบัผิดชอบ จะเป็นการสรา้งความนา่เชื่อถือ และความมั่นคง
ใหก้บับริษัท  

บริษัทมีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการโดยแบง่เป็นหมวด ดงันี ้
 

1.  สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2.  การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั 
3.  การค านงึถงึผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4.  ควรเปิดเผยขอ้มลู และความโปรง่ใส 
5.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

1. สิทธิของผู้ถือหุน้ 
 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อสิทธิผู้ถือหุน้ บริษัทจะด าเนินการในเรื่องที่เป็นการส่งเสริม และอ านวยความ
สะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิ และใชสิ้ทธิของตน ดงันี  ้

1.1. สิทธิในการซือ้ขาย หรือโอนหุน้ และไดร้บัใบหุน้ ซึ่งบริษัทศนูยฝ์ากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) 
จ ากดั ท าหนา้ที่เป็นนายทะเบียน อ านวยความสะดวกแกผู่ถื้อหุน้แทนบริษัท 
1.2. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการด าเนินงาน นโยบายบริหารงานอย่างสม ่าเสมอ และ
ทนัเวลา โดยบริษัทจะเผยแพรข่อ้มลูผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย ์และเว็บไซตข์องบริษัทให้
ทนัเวลา บริษัทจะส่งเอกสารเชิญประชมุผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์่วงหนา้กอ่นวนัประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 
14 วัน และเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพย ์และเว็บไซตข์องบริษัททัง้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
1.3. สิทธิในการรบัส่วนแบ่งก าไร บริษัทจะจดัสรรปันผลตามกฎหมาย และตามนโยบายการจา่ย
ปันผลของบริษัท ทัง้นีย้อ่มขึน้อยูก่บัความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆดว้ย 
1.4. สิทธิในการเสนอวาระประชมุ เสนอบคุคลเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ หรือเสนอค าถาม
เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม บริษัทประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท ใหเ้วลาเสนอล่วงหนา้เป็น
เวลา ประมาณ 3 เดือน 
1.5. สิทธิในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแสดงความคิดเห็น และอนุมติัการปันผล แต่งตัง้ หรือ   
ถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และคา่สอบบญัชี อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ พิจารณา และ
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 ตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัต่างๆ เช่น การแกไ้ข หรือเพิ่มเติมบริคณหส์นธิ และขอ้บงัคบั
การออกหุน้กู ้การเพิ่มทนุ การลดทนุ เป็นตน้ 
1.6. สิทธิในการรบัทราบขอ้มูล การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั เนื่องจากรายการที่เก่ียวโยงมกัเป็น
รายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัทกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูบ้ริหาร บริษัทจงึควร
เปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบทนัทีตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน 
 

บริษัทจะก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัอย่างเป็นธรรม และเทา่เทียมกนัทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหาร ไม่เป็น
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ตา่งชาติ ผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยใหผู้ถื้อหุน้ทกุกลุม่ทกุราย ตา่งไดร้บัประโยชน ์และ
ใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหุน้ของตนอยา่งเทา่เทียมกนั ดงันี ้

 

2.1. ใหสิ้ทธิแกผู่ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชมุ เสนอชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการอิสระ หรือส่งค าถามล่วงหนา้กอ่นวนัประชมุผูถื้อหุน้ เป็นเวลา 3 เดือน 
2.2. บริษัทอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยจดัท าเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุ
เป็นภาษาองักฤษ 
2.3. อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถื้อหุน้ที่ไมส่ามารถมาประชุมดว้ยตนเอง โดยการส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชมุ และออกเสียงลงมติแทน และบริษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 – 3 ทา่น เป็น
ทางเลือกในการรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ดว้ย 
2.4. ส่งข่าวสารประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมประมาณ 30 วนั บนเว็บไซดข์องบริษัท และส่ง
เอกสารทางไปรษณียล์่วงหนา้เป็นเวลา 14 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศกึษาข้อมลูประกอบการ
ตดัสินใจอยา่งเพียงพอกอ่นวนัประชมุ 
2.5. การพิจารณา และลงมติในทุกเรื่องใชก้ารลงคะแนนนบั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง เท่าเทียมกนัทกุ
ราย และปกติจะถือเสียงขา้งมากเป็นมติในการนบัคะแนนเสียง โดยบริษัทไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนจากผู้
ถือหุน้ที่ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียงค านวณหกัออกจากจ านวนผูมี้สิทธิออกเสียงทัง้หมด แลว้แถลง
ใหท้ี่ประชมุทราบในแตล่ะวาระ เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส และเก็บบตัรลงคะแนนไวเ้พื่อตรวจสอบได้
ในภายหลงั 
2.6. บริษัทจะไม่เพิ่มวาระเรื่องอื่นที่มิไดก้  าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม อนัเป็นการไม่เป็นธรรม
ตอ่ผูถื้อหุน้ที่ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ และมิไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
2.7. ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหเ้วลาแก่ผู้ถือหุน้ทุกท่าน มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแสดง
ความคิดเห็น และสอบถามการด าเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างเต็มที่ และเปิดโอกาสใหน้กัลงทุน
สถาบนัเขา้รว่มประชมุได ้
2.8. บริษัทปอ้งกนักรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน ์อนัเป็นความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยขอ้มลูที่ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนไดเ้สีย ใน
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 ธุรกรรมและกิจการตา่งๆที่อาจมีความขดัแยง้ผลประโยชนก์บับริษัท กรรมการผูมี้ส่วนเก่ียวโยงตอ้ง
ไมมี่ส่วนในการอนมุติัในธุรกรรมนัน้ 
2.9. บริษัทมีนโยบายเก็บรกัษา และปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานน าข้อมูลภายในไปใชป้ระโยชนส์่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ กรรมการและผู้บริหารมี
หนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัย ์ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงอนัเนื่องมาจากการซือ้ -ขาย โอน 
หรือรบัโอนหลักทรพัยข์องบริษัท ภายใน 3 วนั ท าการนบัแต่วนัที่เกิดรายการ และหา้มซือ้ -ขาย 
หลักทรพัยข์องบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่สู่สาธารณะ นอกจากนี ้
บริษัทจะก าหนดใหมี้การรายงานการถือครองหลักทรพัยข์องกรรมการ และผูบ้ริหาร ในการประชุม
คณะกรรมการทกุครัง้ 

 

3. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
 

3.1.บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึความรบัผิดชอบตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย โดยตระหนกัถงึการ 
คุม้ครอง และดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม ทัง้สิทธิที่มีตามกฎหมาย และสิทธิตาม
ขอ้ตกลงกบับริษัท บริษัทจะปฏิบติัตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียตา่งๆ สรุปได ้ดงันี  ้

 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุน้  :  จะด าเนินธุรกิจใหมี้ผลก าไร สามารถปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 
จะรกัษาสิทธิขัน้พืน้ฐานตา่งๆของผูถื้อหุน้ และสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของตนอยา่งเทา่เทียมกนั 
(ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขอ้ 1.และ 2.) 
 

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี  :  ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูยื้มเงินที่ไดต้กลงไวก้บัเจา้หนีธ้นาคาร และเจา้หนี ้
อื่น ๆ โดยเครง่ครดั เพื่อรกัษาชื่อเสียง และเครดิต 
 

การปฏิบัติต่อคู่ค้า  : สรา้งความสัมพนัธ์ที่ดีกบัเต็นทร์ถยนตท์ี่เป็นคู่คา้ ปฏิบติัดว้ยเง่ือนไขทาง
การคา้ที่เหมาะสม ใหค้วามส าคญัตอ่การพิจารณาสินเชื่อ และช าระราคารถรวดเร็ว  
 

การปฏิบัติต่อลูกค้า  :  เอาใจใส่ ใหบ้ริการที่ดี มุง่ใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน ์และความพงึพอใจสงูสดุ 
ใชส้ัญญาที่เป็นธรรมต่อลูกคา้ รกัษาสิทธิของลูกคา้ในการไดใ้ชร้ถ และไดร้บัทะเบียนรถที่เช่าซือ้ 
และใหข้อ้มลูเก่ียวกบัคณุสมบติั คณุภาพของรถท่ีเป็นจริง และครบถว้นแกผู่ซ้ือ้ 
 

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง  : เนน้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรมที่ดี ดว้ยความเป็นมืออาชีพ ไมบ่ิดเบือน
ขอ้เท็จจริง หรือใส่รา้ยคูแ่ข่ง หลีกเล่ียงการปฏิบติัซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่การแข่งขนั 
 

การปฏิบัติต่อภาครัฐ  :  ปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎเกณฑต์่าง ๆ ของหน่วยงานที่ก  ากบัดแูล 
พรอ้มกบัใหค้วามรว่มมือสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ของหนว่ยงานภาครฐั เม่ือมีโอกาส 
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 การปฏิบัติต่อพนักงาน  :  ปฏิบัติต่อพนักงานโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า ให้
ความส าคญัต่อสิทธิพืน้ฐานมนษุยชน ใหค้วามเป็นธรรมกบัการบริหารเงินเดือนคา่ตอบแทน และ
สวสัดิการต่าง ๆ  บริษัทจดัสถานที่ท  างานใหเ้อือ้อ  านวยต่อการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยั 
และสุขอนามยั และส่งเสริมใหพ้นกังานเพิ่มพนูความรู ้พฒันาความสามารถ ปฏิบติัตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และอ านวยความสะดวก ดูแลให้
พนกังานไดร้บัสิทธิตา่ง ๆ อยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค ตลอดจนจดัใหมี้ชอ่งทางการรอ้งเรียน และ
กระบวนการจดัการในเรื่องที่พนกังานรอ้งเรียนว่าอาจมีการกระท าผิด โดยคณะกรรมการบริหาร    
จะมอบหมายและสั่งการใหค้ณะท างานด าเนินการแกไ้ข เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นเสียหาย 
 

การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : ด าเนินธุรกิจดว้ยความดแูลเอาใจใส่ ชว่ยเหลือสงัคม และ
รักษาส่ิงแวดล้อม ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสรรคส์ังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการดูแลอนุรกัษ์พลังงาน ให้ความรู้และฝึกอบรม
พนกังานในเรื่องส่ิงแวดลอ้ม ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัท านโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ เพิ่ม
ไวอ้ีกหนึง่ฉบบั 
 

3.2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อบริษัท แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือ 
รอ้งเรียนทางจดหมายถึงกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่
ของบริษัท หรือโทรสาร 02-6415995 และเว็บไซตข์องบริษัท http://www.ecl.co.th ทัง้นีบ้ริษัทให้
ความเชื่อมั่นว่า จะปกป้อง คุ้มครองผู้ที่รายงานร้องเรียน ดังกล่าว โดยจะปิดชื่อและเรื่องเป็น
ความลบั และจะไมล่งโทษใด ๆ ตอ่ผูท้ี่รอ้งเรียน 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

4.1 บริษัทจะด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลที่ถูกตอ้งครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา ตามข้อก าหนด
ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้มลูที่เปิดเผยตอ้งผ่านการกลั่นกรองจากผูร้บัผิดชอบ 
และไดร้บัความเห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ข้อมูลที่เปิดเผย ไดแ้ก่              งบการเงิน
รายไตรมาส รายปี แบบแสดงข้อมูลประจ าปี (56-1) รายงานประจ าปี (56-2) และการเปิดเผย
สารสนเทศตามเหตกุารณ ์เชน่ รายการที่เก่ียวโยง หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้มติที่ประชมุกรรมการ 
คา่สอบบญัชี คา่ตอบแทนกรรมการ ฯลฯ 

4.2 การเผยแพร่ขอ้มูลทางข่าวสาร บริษัทไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีหนา้ที่ติดตอ่กบั   
ผูล้งทนุสถาบนัผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์ภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง และส่ือมวลชน 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1 พิจารณาการจดัโครงสรา้งของคณะกรรมการ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 และไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

http://www.ecl.co.th/
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 พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่นๆตามความเหมาะสม โดยจะมีกฎบตัรปรากฏเป็น
เอกสาร ระบถุงึอ  านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัจากคณะกรรมการบริษัท 

5.2 คณะกรรมการมีหนา้ที่ก  าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการด าเนินงานของ
บริษัทร่วมกบัฝ่ายจดัการ และก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการ หรือคณะกรรมการบริหาร ด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก  าหนดไว ้โดยคณะกรรมการบริษัทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ใหมี้หนา้ที่
รบัผิดชอบ น ากลยทุธไปปฏิบติั และบริหารงานประจ าวนั ซึง่เป็นปกติธุรกิจของบริษัท 

5.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก  ากับดูแลงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษัท มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และก ากบัดแูลใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม เป็นไป
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 

5.4 จดัใหมี้งบบญัชี รายงานการเงิน และการสอบบญัชีที่เชื่อถือได ้รวมทัง้ดูแลจดัใหมี้กระบวนการ
ควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ จดัใหมี้การบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม 
โดยคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบใหท้  าหนา้ที่สอบทานการปฏิบติังาน 
และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูท้ี่
มีความรูแ้ละประสบการณด์า้นการบญัชี และการเงินอยา่งนอ้ย 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบ
มีบทบาทหนา้ที่ในการเสนอ แตง่ตัง้ และเลิกจา้ง ผูส้อบบญัชีภายนอก และผูส้อบบญัชีภายในได ้

5.5 คณะกรรมการประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และจดัใหมี้การประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 
ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 

5.6 กรรมการควรร่วมเข้าประชุมทุกครัง้ บริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ 
ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชมุ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด บริษัทจะรายงานจ านวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ าปี 
คณะกรรมการมีนโยบายมุ่งหวังให้กรรมการร่วมเข้าประชุมทุกครั้ง จึงจ  ากัดจ านวนบริษัท                
จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเวน้ กรรมการ       
ทกุคนควรมีสดัส่วนของการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการอยา่งนอ้ย รอ้ยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี 

5.7 บริษัทก าหนดใหก้รรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกนัเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารเขา้รว่มประชมุ 

5.8 พิจารณา และอนมุติัการซือ้หรือขายทรพัยสิ์นที่ส  าคญั การลงทนุโครงการใหม ่รายการที่มีการเก่ียว
โยงของบริษัท ฯลฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง         
ประเทศไทย 

5.9 ดูแลและรบัผิดชอบมิใหเ้กิดปัญหาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัท ไดแ้ก่ ไม่ประกอบ
กิจการอนัมีสภาพเดียวกนั ซึง่เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ และ  ภายใน 3 วนั 
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 นับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง ไม่น  าข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชนส์่วนตนหรือผู้อื่น และ
กรรมการพงึระวงัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ในชว่ง 1 เดือนกอ่นที่บริษัทจะมีประกาศผลการ
ด าเนินงาน หรือเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณชน ฯลฯ (บริษัทไดก้  าหนดไวโ้ดยละเอียดในกฎ
บตัรของคณะกรรมการ หวัขอ้ หนา้ที่ของคณะกรรมการ) 

      5.10.  บงัคบัใชค้วบคมุและกลไกการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ที่เขา้ไปลงทนุในบริษัทยอ่ย หรือ        
       บริษัทรว่ม  ดงันี ้

 5.10.1  ปฏิบติัหนา้ที่ตามขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ซึง่ไดก้  าหนดไวส้ าหรบักรรมการที่ไดร้บัมติ
เห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ใหเ้ข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย หรือ
บริษัทรว่มตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัท ในบริษัทยอ่ย หรือบริษัทรว่มนัน้ๆ  

 5.10.2  ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย หรือบริษัทรว่มใหเ้ป็นไปตามแผนและงบประมาณ
อยา่งตอ่เนื่อง 

 5.10.3  ติดตามดแูลใหบ้ริษัทยอ่ย หรือบริษัทรว่มเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน  การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่มีนยัส าคญัแก่
บริษัทใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

 5.10.4  หากเป็นกรณีบริษัทย่อย ท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยง  มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น หรือท ารายการส าคญัอื่นใดนัน้  คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอยา่งย่ิง  กรรมการหรือ
บุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือ
ผูบ้ริหารในบริษัทยอ่ย  มีหนา้ที่ก  ากบัดแูลใหบ้ริษัทยอ่ยปฏิบติัตามกลไกก ากบัดแูลเก่ียวกบัรายการ
ที่เก่ียวโยงกนั  รายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น  รวมทัง้ รายการที่ส  าคญัตามบริษัทก าหนด  
ทั้งนี ้ ให้พิจารณาการท ารายการดังกล่าวของบริษัทย่อยท านองเดียวกับการท ารายการ ใน
หลักเกณฑล์ักษณะและขนาดเดียวกนักบัที่บริษัทตอ้งไดร้ับมติจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท แลว้แตก่รณี 

5.11. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนดค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร ประเมินผลงานของกรรมการ          
ทัง้คณะและรายบคุคล ประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุยอ่ย เป็นการทบทวนการปฏิบติังานใน
หนา้ที่ของกรรมการ วา่ไดด้  าเนินการไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการหรือไม ่ เพื่อปรบัปรุงการ
ปฏิบติังานใหดี้ย่ิงขึน้ 

5.12. รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั 
รายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี ซึง่ครอบคลุมในเรื่องส าคญัๆ ตามนโยบายตามขอ้พงึ
ปฏิบติัที่ดี ส าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

5.13. คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ร่วมก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยก าหนดเป็น 2 ส่วน คือ 
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ที่เข้าร่วมประชุม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่น ที่มีขนาดใกลเ้คียงกนัทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั และค านงึถงึ
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 ผลประกอบการของบริษัท คา่ตอบแทนดงักล่าวจดัสรรใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบ
ของกรรมการแตล่ะคน และอยูใ่นระดบัที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรกัษากรรมการที่มีคณุภาพไว ้

5.14. กรรมการที่ไดร้บัการเลือกตัง้รายใหมจ่ะไดร้บัการปฐมนิเทศ จะไดร้บัมอบเอกสาร และขอ้มลูทีส่  าคญั 
และจ าเป็นอย่างเพียงพอเพื่อเตรียมความพรอ้มและสามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ คณะกรรมการจะ
สนบัสนนุใหก้รรมการบริษัททกุทา่นเขา้อบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษัท
ไทย (IOD) เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณม์าพฒันาบริษัท และจะพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง   
ทกุปี โดยสนบัสนนุใหก้รรมการอยา่งนอ้ย 1 คน เขา้รว่มหลกัสูตร หรือเขา้รว่มกิจกรรมสมัมนาที่เป็น
การเพิ่มพนูความรู ้ใหส้ามารถท าหนา้ที่ก  ากบัดแูลกิจการของบริษัทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 

7.  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility) 
 

 บริษัทตระหนกัถงึความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ กิจการควรด าเนินธุรกิจดว้ยความดแูล ใส่ใจตอ่
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก ่ลูกคา้ คูค่า้ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม โดยมีธรรมาภิบาลเป็นเครือ่ง
ก ากบัในการด าเนินกิจการต่างๆ เป็นไปดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม มีความตระหนกัถึง
ผลกระทบทางลบ พร้อมกับสร้างสรรคใ์นทางบวกเพื่อให้เกิดความส าเร็จและประโยชนส์ุข อีกทั้งเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกิจการ และผู้มีส่วนไดเ้สีย สังคม และส่ิงแวดล้อมใหพ้ฒันา
เติบโตไปพรอ้มกบับริษัท 
 

 บริษัทมีนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ โดยแบง่เป็น 9 เรื่อง ดงันี ้ 
1. การก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
2. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
3. การตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั 
4. การเคารพสิทธิมนษุยชน 
5. การปฏิบติัตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม 
6. ความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 
7.  การดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 
8. การรว่มมือพฒันาชมุชนและสงัคม 
9. นวตักรรมซึง่ไดจ้ากการด าเนินงาน 

 

7.1   การก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
 

-  ประกอบกิจการตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มีระบบการด าเนินงาน และการควบคุมที่ดี       
มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องดว้ยความรบัผิดชอบ และระมดัระวงั มีการดูแลผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่าง  
เป็นธรรม ไดแ้ก ่ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คูค่า้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 
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 7.2   การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 

 -  ประกอบกิจการดว้ยความสามารถทางธุรกิจ ปฏิบติัตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี อย่างมี
จริยธรรมและสมัพนัธภาพที่ดีต่อบุคคล และกิจการที่บริษัทเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผู้ถือหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ 
คูแ่ข่ง เจา้หนี ้พนกังาน หนว่ยงานของรฐั สงัคม ชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม  

- ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต     
บริษัทตอ่ตา้นการผูกขาด และการทุม่ตลาด ธุรกรรมที่ท  ากบัลูกคา้ คูค่า้ เป็นไปอยา่งเสรี ปราศจาก
การถกูบีบบงัคบั มีขอ้มลูเพียงพอ ไมป่กปิดหรือบิดเบือนขอ้มลู 
- บริษัทส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรพัยสิ์น หลีกเล่ียงกิจกรรมใดๆอนัเป็นการล่วงละเมิดทรพัยสิ์น 
ทางปัญญา เชน่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เครื่องหมายการคา้ ซอฟตแ์วร ์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผูอ้ื่น 
- ส่งเสริมการเคารพตอ่สิทธิในทรพัยสิ์นของลูกคา้  บริษัทจดัท าสญัญาเชา่ซือ้ที่มีเง่ือนไขที่เหมาะสม 
และเป็นธรรมต่อลูกค้า  เคารพสิทธิในการครอบครองรถของลูกค้า ให้ลูกค้ามีสิทธิได้ใช้รถ 
ครอบครองรถ และไดร้บัทะเบียนรถที่เชา่ซือ้ 
- ตระหนกัถงึการเก่ียวขอ้งทางการเมืองอยา่งมีความรบัผิดชอบ พรอ้มใหค้วามรว่มมือสนบัสนนุการ
พฒันานโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นประโยชนต์่อสงัคม และตระหนกัถึงการเก่ียวขอ้ง และใหค้วาม
ชว่ยเหลือกบัฝ่ายการเมืองอยา่งมีความรบัผิดชอบ จะไมช่ว่ยเหลือ สนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง
ที่เป็นการกระท าที่มิชอบดว้ยกฎหมาย  

 

7.3   การต่อต้านทจุริตคอรรั์ปชัน 
 

- บริษัทประกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วมกบัโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการตอ่ตา้น 
ทจุริต 
- จะประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา มุ่งหวงัใหธุ้รกิจเติบโต ยั่งยืนใน
ระยะยาว 
- บริหารงานอยา่งมีจริยธรรม ธรรมาภิบาล โดยปฏิบติัตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั
ทุกรูปแบบ ยึดหลัก ไม่รบั ไม่จ่าย ไม่ทุจริต และมีการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือ เพื่อมิใหเ้กิด
การคอรร์ปัชนัในองคก์ร 
- มุ่งมั่นที่จะสรา้ง และรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นว่า การทุจริตคอรร์ปัชนั และการให ้หรือรบั
สินบน เป็นการกระท าที่ยอมรบัไม่ได ้ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากบับคุคลใด หรือ การประท าธุรกรรม
กับภาครัฐ หรือภาคเอกชนใดก็ตาม  โดยปลูกฝังพนักงานใหท้  างานด้วยความขยันหมั่นเพียร 
ซื่อสตัยส์ุจริต  เนน้การนกึถงึประโยชนส์่วนรวม  ขจดัวิสยัทศัน ์คา่นิยมผิดๆ ที่เห็นแกป่ระโยชนส์่วน
ตน อยา่งไมเ่คารพกติกา และขาดจริยธรรม ศีลธรรม 
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 - ก าหนดกลไก การปฏิบติังานของฝ่ายบญัชี และการเงิน ใหมี้การรายงานสถานะการเงินที่ถกูตอ้ง 
โปร่งใส เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีประสิทธิภาพในการปอ้งกนัการทุจริต และสามารถต่อตา้นการใหสิ้นบน 
และคอรร์ปัชนั 
- จะจัดให้มีการประเมินความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการทุจริตคอรร์ัปชัน และมีการรายงานไปยงั
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัททุกไตรมาส  รวมถึงการน านโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริต และแผนการก ากบังานไปปฏิบติั และจดัใหมี้คู่มือ พรอ้มทัง้ใหก้ารอบรมแก่ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุระดบั 
- หลีกเล่ียงที่จะเขา้ไปมีส่วนรว่มกบักิจกรรมที่จะน าไปสู่ปัญหาคอรร์ปัชนัของภาครฐัหรือเอกชน 
- ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจ
ระหวา่งองคก์รในภาคธุรกิจ ภาคประชาสงัคม ส่ือมวลชนและองคก์รระหวา่งประเทศ  เพื่อขบัเคล่ือน
การใชม้าตรการต่อตา้นการทุจริต  การเปิดเผยข้อมูล และก าหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่
สะอาด  เนน้การแข่งขนัดว้ยระบบกลไกตลาด 
- ส่ือสารใหลู้กคา้ หรือบุคคลภายนอกที่มาติดตอ่กบับริษัท ทัง้ในส านกังานใหญ่และสาขาต่างๆ ได้
ทราบถงึนโยบาย และเจตนารมณใ์นการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชนัของบริษัท 
- จดัใหมี้ช่องทางการรบัแจง้ขอ้มูล แจง้เบาะแส การกระท าที่เข้าข่ายผิดกฎเกณฑ์ ระเบียบ บงัคบั 
หรือผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท  หรือมีข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุม
ภายใน หรือมีขอ้สงสยัวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปชนั  โดยใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรือ
แจง้ผ่านอีเมล ์หรือส่งจดหมายมาที่เลขานกุารบริษัท หรือผูจ้ดัการแผนกบคุคล หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
- มีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู หรือเบาะแสแกบ่ริษัท (Whistle Blowing Policy) โดยบริษัทให้
ความเชื่อมั่นวา่จะเก็บรกัษาขอ้มลูของผูใ้หเ้บาะแสหรือรอ้งเรียนเป็นความลบั และจะไมด่ าเนินการ
ลงโทษใดๆ กบัพนกังานที่ใหข้อ้มลูดว้ยเจตนาสุจริต 

 

7.4   การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

- สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทมีนโยบาย ไม่กระท าและไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิด เชน่ ไมก่ระท าและไมส่นบัสนนุการบงัคบัใชแ้รงงานที่ผิดกฎหมาย หรือ
การใชแ้รงงานเด็ก 
-  การปฏิบติัตอ่พนกังาน  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ชมุชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคณุคา่ของ
มนุษย ์ใหค้วามส าคญัในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม เอาใจใส่ดูแลทกุขส์ุขความเป็นอยูก่าร
ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัเม่ือประสบเหตเุภทภยั  
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 - บริษัทมีการบริหารจดัการความเส่ียง โดยมีการประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ท  าการประเมินไว้ในรายงานการบริหารความเส่ียงที่ได้รับการ
ตรวจสอบและประเมินอยา่งสม ่าเสมอ 
  - บริษัทส่งเสริมและเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอกทกุกลุ่ม ทัง้พนกังานทกุคน 
ผูถื้อหุน้ ชมุชน สงัคม มีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น เม่ือมีการกระท าของกิจการหรือบคุลากร
ที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน เพื่อประโยชนใ์นการสะทอ้นปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั 
โดยเปิดชอ่งทางการติดตอ่เพื่อแสดงความคิดเหน็ เสนอแนะ หรือรอ้งเรียน ตามที่อยูข่องบริษัททีร่ะบุ
ในเว็บไซตข์องบริษัท  
- บริษัทมีนโยบายในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกหนีทุ้กราย จึงไดก้  าหนดผู้รบัผิดชอบใน
การควบคุมดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยใหค้วามใส่ใจและระมดัระวงัในการควบคุมดูแลข้อมลูส่วน
บคุคล อีกทัง้ บริษัทยงัหา้มมิใหพ้นกังานหรือผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง น าขอ้มลูลกูคา้ไปเปิดเผยหรือใชป้ระโยชน์
ส่วนตวั 
- เปิดโอกาสดา้นการจา้งงานบุคคล รวมไปถึงการจา้งงานคนพิการอย่างเท่าเทียม  ส าหรบัการจา้ง
งานคนพิการนัน้ บริษัทไดส้มทบเงินเขา้กองทนุสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวติคนพิการถกูตอ้งตาม
กฎหมายมาโดยตลอด  
- บริษัทมีนโนบายเรื่องการปอ้งกนัการคุกคามทางเพศ การกระท าตา่งๆ ที่ถือวา่เป็นการคกุคามทาง
เพศ เช่น การแสดงออกโดยวาจา การวิพากษ์วิจารณเ์ก่ียวกบัรสนิยมทางเพศของผู้อื่น หรือการ
แสดงออกทางกายภาพเก่ียวกบัเรื่องเพศอย่างไม่พึงประสงค ์ การแสดงออกถึงความเป็นปรปักษ์ 
ข่มขู่ในที่ท  างาน หรือการกระท าใดๆ ที่เขา้ข่ายไมพ่งึประสงคใ์นเรื่องเพศ การเผยแพรเ่รื่องข าขนัเชิง
ลามกในที่ท  างาน ประกาศ แจกจา่ย ส่งกระจายขอ้มลูเนือ้หาหรือภาพที่แสดงถงึการคกุคามทางเพศ 
ทัง้นี ้บริษัทไดก้  าหนดบทลงโทษส าหรบัผูท้ี่กระท าผิดในเรื่องดงักล่าว ซึง่จะผ่านขัน้ตอนการสืบสวน 
การคุม้ครองปกปอ้ง และการพิจารณาลงโทษ  

 

7.5 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
 

-    ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเสมอภาค มีการประเมินวิธีการด าเนินงาน และประเมินผลงานอยา่ง
สม ่าเสมอ ไม่ปลด หรือเลิกจา้งพนกังาน อนัเป็นการตดัสินใจของผูแ้ทนฝ่ายบริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว 
หรือตดัสินใจอยูบ่นพืน้ฐานของการเลือกปฏิบติั 

-    เปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุระดบัมีการเรียนรู ้พฒันา เพิ่มพนูศกัยภาพ และเล่ือนต าแหนง่ เม่ือมีโอกาส
เหมาะสม 

-    ให้ความเป็นธรรมต่อการพิจารณาแต่งตั้ง การโยกย้าย หรือเล่ือนต าแหน่ง โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานเป็นเกณฑ ์
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 -    จดัใหมี้เง่ือนไขการจา้งงานที่เป็นธรรม พนกังานไดร้บัค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศกัยภาพ การจา่ย
ค่าจา้ง การท างานค่าล่วงเวลา สมเหตสุมผล มีวนัพกัผ่อนประจ าสปัดาห ์และวนัลาพกัผ่อนประจ าปี 
ตลอดจนการลาคลอด   

-    ไม่สนบัสนุนการใชแ้รงงานบงัคบั ไม่บงัคบัใหท้  างานล่วงเวลา เพื่อแลกกบัการไม่ถูกลงโทษ หรือหกั
คา่จา้ง  

-    จดัใหมี้สวสัดิการ และสภาพแวดลอ้มการท างานที่ดี ดูแลใหพ้นกังานไดร้บัสิทธิตา่งๆ อย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค 

-    ปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัสวสัดิการอย่างเคร่งครดั และอ านวยความ
สะดวก จดัใหมี้คณะกรรมการสวสัดิการพนกังานที่มาจากการเลือกตัง้  ซึง่มีวาระครบทกุ 2 ปี 

-    มีการจดัตัง้ “คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถาน
ประกอบการ” ท าหนา้ที่เสนอแนวทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ที่เอือ้ตอ่
การท างาน โดยบริษัทมีหนว่ยงานดา้นความปลอดภยัในการท างานหรือ จป.วิชาชีพประจ าบริษัท ที่จะ
ท าหนา้ที่วิเคราะหห์รือคน้หาความเส่ียงเบือ้งตน้ที่อาจเกิดขึน้ และมีการจดัท าการประเมินความเส่ียง
ของบริษัททบทวนทุกปี  นอกจากนี ้ มีการส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังหาย และกิจกรรมสรา้ง
สุขภาพแข็งแรง และจิตใจดี 

-    ใหข้้อมูลส าคญัแก่พนกังาน เพื่อใหท้ราบผลการด าเนินงาน สถานะ แผนงานและกลยทุธ์ของบริษัท 
จากการประชมุหนว่ยงานทกุสปัดาห ์ประชมุประจ าเดือนของบริษัท และประชมุพนกังานประจ าปี   

-    จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสาร เพื่อรบัฟังความคิดเห็นรอ้งเรียน รอ้งทุกข ์หรือ แจง้เบาะแสของพนกังาน  
โดยไมจ่  าเป็นตอ้งเปิดเผยชื่อของผูร้อ้งเรียน  โดยจดัใหมี้กล่องใส่จดหมายภายในบริษัท อีเมล ์หรือส่ง
ทางไปรษณียถ์ึงคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่
ของบริษัทและอีเมลท์ี่ระบใุนประกาศและเว็บไซต ์

-    ใหค้วามอิสระในการแสดงความคิดเห็น ยอมรบั และรบัรองคณะกรรมการสวสัดิการพนกังานที่มาจาก
การเลือกตัง้ ซึง่มีวาระครบทกุ 2 ปี เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการเจรจาตอ่รองรว่มกนัระหวา่ง
บริษัทและพนกังานในทุกดา้น ทัง้ดา้นผลตอบแทนและการก าหนดความกา้วหนา้ในสายงานใหก้บั
พนกังาน   

-    บริษัทมีการด าเนินการและรบัผิดชอบกระบวนการจดัการ เม่ือมีพนกังานรอ้งเรียนการกระท าใดวา่อาจ
เข้าข่ายการกระท าผิดตอ่นโยบาย หลักเกณฑ ์ข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมาย โดยคณะกรรมการ
บริหารจะแต่งตัง้หรือมอบหมายคณะท างานใหด้ าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่พนกังานรายบคุคล 
หรือเป็นกลุ่ม ไดก้ระท าเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือการละเลยไมป่ฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัดงักล่าว เม่ือไดร้บั
รายงานสิน้สุด คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาสั่งด าเนินการและรบัผิดชอบ เพื่อบรรเทาความ
เสียหายใหก้บัผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ  โดยค านงึถงึความเดือดรอ้นเสียหายของส่วนรวมดว้ย 
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 7.6  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 

- บริษัทมีความตระหนกัถึงความรบัผิดชอบที่มีต่อผูบ้ริโภค จึงด าเนินงานตามนโยบายการปฏิบติัตอ่
ลูกคา้ และคุณภาพผลิตภัณฑอ์ย่างเคร่งครดั ไดแ้ก่ ประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต และมี
จริยธรรม  

- การใหสิ้นเชื่อและบริการหลังการขาย มุ่งใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชนแ์ละความพึงพอใจสูงสุด บริการ
ลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ     

- การขายรถที่เป็นทรพัยสิ์นของบริษัท บริษัทมีการก าหนดราคารถอย่างสมเหตุสมผล โดยใหข้้อมูล
เก่ียวกบัคณุสมบติั และคณุภาพของรถท่ีเป็นจริง และครบถว้นแกผู่ซ้ือ้อยา่งเพียงพอ เพื่อการตดัสินใจ 
ไมบ่ิดเบือน หรือละเวน้ขอ้มลูที่ส  าคญั อนัเป็นเหตใุหลู้กคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ หรือเง่ือนไขใดๆ 
ของรถ หรือทะเบียนรถ   

- รกัษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าข้อมูลของลูกคา้ไปใช้เพื่อประโยชนข์องตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวขอ้ง
โดยมิชอบ หากเวน้แตไ่ดร้บัความยินยอมจากลกูคา้รายนัน้ๆ หรือการเปิดเผยขอ้มลูนัน้ๆ ไดร้บัอนญุาต
อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง 

- บริษัทใหค้วามรว่มมือ และสนบัสนนุมาตรการของรฐัในการปอ้งกนั และปราบปรามการฟอกเงิน และ
ปอ้งกนัปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารกอ่การรา้ย โดยบริษัทไดจ้ดัท านโยบายการปอ้งกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน และปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารกอ่การรา้ย 
เพื่อใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัตอ้งควบคมุดแูล และรายงานเม่ือพบชื่อบคุคลที่ถกูก าหนด ตาม
ระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นประจ าวนัอยา่งเครง่ครดั  

- บริษัทปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์กฎระบียบที่ประกาศจากหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวข้อง เช่น ส านกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค รวมทัง้ การปฏิบติัตามกฎข้อบงัคบัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
บริษัทไดจ้ดัท าเป็นนโยบาย คูมื่อและระเบียบปฏิบติั เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้บัลูกคา้อยา่งเท่าเทียม 
และไมมี่การเอารดัเอาเปรียบ 

- บริษัทจดัใหมี้ระบบชอ่งทางใหลู้กคา้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ รอ้งเรียน แจง้เบาะแสเก่ียวกบัการ
พิจารณาสินเชื่อ คุณภาพของสินคา้และบริการ โดยสามารถติดต่อกบับริษัท โดยการส่งจดหมายถงึ
กรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท หรือโทรสาร 0 -
2641-5995 และเว็บไซตข์องบริษัท  

 

7.7  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
- ปลูกฝังใหพ้นกังานใชอุ้ปกรณส์ านกังาน พลังงาน และทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดั และ

คุม้คา่ 
- ส่งเสริมการใชผ้ลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ละเวน้ผลิตภณัฑท์ี่กอ่ใหเ้กิดมลภาวะ และกระทบ

เป็นผลเสียตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
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 - รับผิดชอบ และยึดมั่นในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การควบคุมการปล่อยของเสีย และป้องกนั
อบุติัเหตใุนชมุชนที่บริษัทตัง้อยู ่

- ส่งเสริมกิจกรรมการดแูลอนรุกัษพ์ลงังาน และส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

- ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรื่องส่ิงแวดลอ้ม 
 

7.8  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

- ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม 
- รบัผิดชอบ และยดึมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินที่บริษัทตัง้อยู่ 
- บริษัทจะไมก่ระท าหรือสนบัสนนุการกระท าใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และอาจกอ่ใหเ้กิดผลเสียตอ่ชมุชนและ

สงัคม  
- รว่มกิจกรรมเพื่อสรา้งสรรคส์งัคม ชมุชน อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหช้มุชนที่บริษัทตัง้อยูมี่คณุภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ ทัง้ที่บริษัทด าเนินการเอง และรว่มมือกบัรฐั และชมุชน 
- ส่งเสริมใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมสาธารณะประโยชนเ์พื่อรว่มพฒันาชมุชน และทอ้งถ่ิน 

- ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว และอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่เหตกุารณท์ี่มีผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม และชมุชน 
โดยใหค้วามรว่มมืออยา่งเต็มที่กบัเจา้หนา้ที่ภาครฐั และหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง 

 

7.9  นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงาน 
 

- บริษัทจะส่งเสริมการพฒันางานที่กอ่ใหเ้กิดนวตักรรม จะสนบัสนนุพนกังานใหมี้ความคิดสรา้งสรรค ์
ปรบัปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน ผนวกกบัการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่ส่งผลใหเ้กิดเป็นระบบงาน
ที่สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบง่าย ลดการใชท้รพัยากร ลดคา่ใชจ้า่ย และชว่ยอนรุกัษส์ภาพแวดลอ้ม 

 

8.  นโยบายเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 
 

 คณะกรรมการจะดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มลู  และความโปรง่ใสอยา่งเครง่ครดั 
 

 บริษัทจะเปิดเผยขอ้มลู และรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  และผลการด าเนินงาน  ที่มีความ
ถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา ทัง้งบรายไตรมาส รายปี และแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี  ซึง่จดัท าตามมาตรฐาน
บญัชีที่เป็นที่ยอมรบัรวมทัง้จะจดัใหมี้การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซตเ์พื่อใหผู้ถื้อหุน้ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้
ทราบอยา่งทั่วถงึ และตรงเวลา 
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 9.  นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
 

 บริษัทมีนโยบายที่จะจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลคณะกรรมการ
บริษัทและผูบ้ริหารมีหนา้ที่ และความรบัผิดชอบโดยตรงในการจดัใหมี้ และรกัษาไวซ้ึง่ระบบการควบคมุภายใน  
รวมทัง้ด าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อปกป้องเงิน
ลงทุนของผู้ถือหุน้ และทรัพยสิ์นของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน  
กระบวนการ แผนการจดัองคก์ร ระบบงาน วิธีการซึง่มีอยูภ่ายในองคก์ร และการบริหารความเส่ียงระบบการ
ควบคมุภายในที่บริษัทจดัไว ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้กิดความมั่นใจอยา่งสมเหตสุมผลในเรื่องดงันี  ้

1. ทรพัยสิ์นของบริษัทมีอยูจ่ริง และไดมี้การควบคมุดแูล จดัเก็บรกัษาเป็นอยา่งดี 
2. ระบบขอ้มลู และรายงานทางการเงินมีคณุภาพสมบรูณ ์ถกูตอ้ง และเชื่อถือได้ 
3. การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการใชท้รพัยากรอยา่งประหยดั 
4. วตัถปุระสงค ์กลยทุธข์องบริษัทไดมี้การบรรลุและด าเนินการอยา่งมีประสิทธิผล 
5. ไดมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท างานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

 

องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน จ าแนกเป็น 5 องคป์ระกอบที่เก่ียวเนื่องสัมพนัธ์กนัซึ่งมาจาก
วิถีทางที่ผูบ้ริหารด าเนินธุรกิจ และเชื่องโยงเขา้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนักบักระบวนทางการบริหาร  ซึง่ไดแ้ก่ 

 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) ไดแ้ก ่ความซื่อสตัย ์และจรรยาบรรณ
ของผู้บริหาร ปรัชญา และรูปแบบการท างานของผู้บริหาร บทบาทของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ความรูค้วามสามารถของบุคลากรที่เหมาะสม (ความขยนัมุ่งมั่น ความมีศกัยภาพ) มีผังการจดั
องคก์ร มีการมอบหมายอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ มีนโยบายและวิธีบริหารงานดา้นบคุลากรและการ
ปฏิบติั มีการตรวจสอบภายใน 

2.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ไดแ้ก ่การระบปัุจจยัที่ท  าใหเ้กิดความเส่ียง ประเมิน
ความส าคญั และโอกาสของความเส่ียงที่จะเกิดการก าหนดกิจกรรมควบคุมที่ จ  าเป็นตอ้งใช้ในการบริหาร    
ความเส่ียง 

3.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ไดแ้ก ่การที่บริษัทไดจ้ดัใหอ้งคก์ร และบคุลากร มีการ
แบง่แยกหนา้ที่อยา่งเพียงพอ ก าหนดระเบียบการปฏิบติังานอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร มีการมอบอ านาจโดย
ก าหนดล าดบัขั้นของอ านาจอนุมติั มีเอกสาร และบนัทึกทางการบญัชีอย่างถูกตอ้งเหมาะสม มีการควบคุม
ทรพัยสิ์น และบญัชีใหป้ลอดภยัจากธรรมชาติ และการน าขอ้มูลไปใชใ้นทางไม่ถกูตอ้ง มีการตรวจสอบที่เป็น
อิสระ เป็นตน้ 

4.  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองคก์ร (Information and Communication) ไดแ้ก ่การที่
บริษัทมีการออกแบบระบบสารสนเทศทางบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ รายการที่จะบนัทกึบญัชีตอ้ง
เป็นรายการที่เกิดขึน้จริง และรายการที่เกิดขึน้จริงตอ้งบนัทกึใหค้รบถว้นสมบูรณ ์มีการวดัมูลค่าของรายการ
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 อยา่งถกูตอ้งแมน่ย า มีการผ่านบญัชี และการสรุปยอดอยา่งถกูตอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  ผูบ้ริหาร
ของบริษัท มีการรบัรองความถูกตอ้งต่องบการเงิน ซึ่งเนน้ทางดา้นเนือ้หามากกว่ารูปแบบ ไดแ้ก่ การแสดง
รายการ และการเปิดเผยขอ้มลู ความมีอยูจ่ริง สิทธิ และภาระผูกพนั การเกิดขึน้จริง ความครบถว้น การแสดง
มลูคา่ และการวดัมลูคา่ได ้

5.  การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evalution) ไดแ้ก ่การที่ฝ่ายจดัการมีการติดตาม
เพื่อประเมินคุณภาพ การปฏิบติัตามการควบคมุภายในอยา่งต่อเนื่อง และเป็นครัง้คราว เพื่อดูว่าการควบคมุ
ด าเนินไปตามที่ตอ้งการ และท าการดดัแปลงเม่ือเห็นวา่จ  าเป็น 

 

 การตรวจสอบภายใน 
 

 บริษัทไดแ้ตง่ตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือวา่จา้งส านกังานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการ
ท างานในดา้นต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ที่ในการใหค้ าปรึกษา และ
ตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในระบบบริหารความเส่ียง เพื่อใหแ้น่ใจว่าระบบการควบคุมภายใน แล ะ
ระบบการบริหารความเส่ียง และกระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดให้มีขึน้อย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่วางไว ้
 

 การบริหารความเสี่ยง 
 

 บริษัทไดก้  าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์รขึน้อยา่งเป็นระบบ ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 
2550 โดยจดัตัง้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหนา้ที่ในการจดัท านโยบาย วางระบบ ก าหนด
วัตถุประสงค ์และประเมินความเส่ียงต่างๆทัง้ที่เกิดจากปัจจยัภายนอก และจากการบริหารงาน และการ
ปฏิบติังานภายในองคก์รรวมทัง้ก าหนดแนวทางในการบริหาร และจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัที่ยอมรบัได ้ 
มีการส่ือสาร จัดฝึกอมรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร         
ความเส่ียง 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  มีดงันี ้
 

1. การก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค ์
 

เป็นการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงคข์องกิจกรรมที่แน่ชดั สอดคล้องกบักลยุทธเ์ปา้หมายแผน และ
ทิศทางการด าเนินธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนเข้าใจตรงกนั สามารถท าให้บรรลุผลได้ วัดผลได้ทัง้เชิง
ปริมาณ และคณุภาพในระยะเวลาที่ก  าหนด ซึง่บริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี และจะด าเนินการจดัท า
พรอ้มกนักบัแผนธุรกิจเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 

 

2. การระบุความเสี่ยง 
 

เป็นการระบุความเส่ียงซึ่งหมายถึง โอกาส หรือเหตุการณท์ี่ไม่พึงประสงคท์ี่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวตัถปุระสงค ์และเปา้หมาย โดยพิจารณาจากความเส่ียงที่เกิดจากปัจจยัภายใน  และปัจจยัภายนอก เชน่ 
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 สภาพแวดลอ้ม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบขอ้มลูเพื่อการตดัสินใจ ความพงึพอใจของนกัลงทุน  
การบริหารเงินลงทนุ ทรพัยากรบคุคล ชื่อเสียง และภาพลกัษณ ์ระบบรกัษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

 

3. การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 
 

เป็นการวิเคราะหเ์พื่อประเมินระดบัความเส่ียง (ซึ่งมี 2 ระดบั คือความรุนแรง และโอกาสในการเกิด) 
และการจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง บริษัทจะบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาจดัล าดบัความเส่ียงกอ่น
การพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถา้อยูใ่นเกณฑรุ์นแรงมาก และโอกาสในการเกิดสูงจะน ามาเรง่จดัการกอ่น  
หากความเส่ียงอยูใ่นระดบัส าคญัมากจะตอ้งก าหนดมาตรการการจดัการความเส่ียงทนัที โดยผูบ้ริหารระดบัสงู
ที่รบัผิดชอบ หากความเส่ียงที่เหลืออยูใ่นระดบัปานกลางหรือต ่า ใหก้  าหนดมาตรการจดัการในระดบัฝ่าย หรือ
แกไ้ขในกระบวนการปฏิบติังาน 
 

4. การจัดการความเสี่ยง 
 

เป็นการก าหนดวิธีการที่เหมาะสมส าหรบัจดัการแตล่ะความเส่ียง ใหล้ดความรุนแรงลงหรือเกิดขึ ้นได้
นอ้ยลง หรือควบคมุไมใ่หเ้กินระดบัอนัตราย เป็นตน้ การจดัการความเส่ียงมีได ้4 วิธี เชน่ 

4.1. การยอมรบัความเส่ียงเนื่องจากค่าใชจ้า่ยในการจดัการ หรือสรา้งระบบควบคุม อาจมีมูลคา่สูง
กวา่ผลลพัธท์ี่ได ้แตจ่ะมีมาตรการติดตามดแูล และก าหนดระดบัของผลกระทบที่ยอมรบัได้ และ
เตรียมแผนการตัง้รบั/จดัการ เป็นตน้ 

4.2. การลด/ควบคมุความเส่ียง ไดแ้ก ่การออกแบบระบบควบคมุแกไ้ข ปรบัปรุงวิธีการท างาน เพื่อ  
ปอ้งกนัหรือ จ  ากดัผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหาย 

4.3. การหลีกเล่ียงความเส่ียง ได้แก่ การหยุดกิจกรรม หรืองดท าขั้นตอนที่จะมาซึ่งคว ามเส่ียง 
ปรบัเปล่ียนกิจกรรม หรือรูปแบบการท างาน ลดขอบเขตการด าเนินงาน หรือหลีกเล่ียงความเส่ียง
นัน้ 

4.4. การกระจาย/โอนความเส่ียง ไดแ้ก่ การกระจายทรพัยสิ์น หรือกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความ
เส่ียงจากการสูญเสีย เชน่ การประกนัทรพัยสิ์นเพื่อโอนความเส่ียงไปยงับริษัทประกนัภยั การจา้ง
บริษัทภายนอกใหท้  างานบางส่วนแทน การส าเนาเอกสารหลายๆชดุ การกระจายที่เก็บทรพัยสิ์น  
มีคา่ เป็นตน้ 

 

5. การติดตามผลและการสอบทาน 
 

เป็นขัน้ตอนของการติดตามผลหลงัด าเนินการบริหารความเส่ียงตามแผนที่ก  าหนดไว ้และท าการสอบ
ทานดูว่าแผนจดัการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดีใหค้งด าเนินการต่อไป หรือแผนใดควรปรบัเปล่ียน โดย
ก าหนดขอ้มลูที่ตอ้งติดตาม และความถ่ีเพื่อสอบทานเป็นรายวนั รายเดือน หรือทกุ 3 เดือน เป็นตน้ นอกจากนี้
จะก าหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงซ า้อีกอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ เพื่อดวูา่ความเส่ียงใด อยูใ่นระดบัที่ยอมรับ
ไดแ้ล้ว หรือมีความเส่ียงใหม่เพิ่มขึน้มาอีกหรือไม่ การบริหารความเส่ียงจะตอ้งจดัท าระบบบริหารความเส่ียง
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 อย่างต่อเนื่อง และสม ่าเสมอจงึจะเกิดประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงจะบริหาร
ติดตาม และรายงานตอ่ผูบ้ริหารระดบัสูง และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

10.  จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 
 บริษัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ  ากดั (มหาชน)  ไดก้  าหนดจรรยาบรรณ  และข้อพึงปฏิบติัส าหรบั
ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  เพื่อถือปฏิบติัดงันี ้
 

10.1  ข้อพงึปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร 
 

ผู้บริหาร หมายถึง พนกังานที่มีผู้ใตบ้งัคบับญัชา นอกจากผู้บริหารจะตอ้งพึงปฏิบติัในจรรยาบรรณ
ทุกๆข้อในฐานะที่เป็นพนกังานคนหนึง่ของบริษัทแลว้ ผู้บริหารตอ้งมีแนวทางปฏิบติัที่ดีเพื่อเสริมสรา้งการเป็น
ผูบ้ริหารที่ดี และในฐานะผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานจะตอ้งเป็นผูน้  าและเป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัที่
ดีใหแ้กพ่นกังานโดยทั่วไปดว้ย จงึก าหนดแนวทางปฏิบติัส าหรบัผูบ้ริหารไว ้ดงันี  ้

 

10.1.1  ผูบ้ริหารปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ 
           ผู้บริหารจะตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต ระมดัระวงั รอบคอบ เอาใจใส่ และมี
วิสยัทศันก์วา้งไกล ไมห่าผลประโยชนใ์หต้นเอง และพวกพอ้งจากขอ้มลูของบริษัทซึง่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผย
ตอ่สาธารณะ และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูความลบัของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก รวมทัง้ไมด่  าเนินการใดๆ อนั
เป็นลกัษณะที่อาจกอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
10.1.2  ผูบ้ริหารปฏิบติัตอ่พนกังาน 
          ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัตอ่พนกังานอยา่งยุติธรรม บริหารงานโดยความไมล่ าเอียง สนบัสนนุใน
การสรา้งศกัยภาพในความกา้วหนา้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน รวมทัง้ส่งเสริม
ใหพ้นกังานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนกังานตอ้งปฏิบติั จดัสวสัดิการใหพ้นกังานอยา่ง
เหมาะสม  และปฏิบติัตอ่พนกังานดว้ยความสุจริตใจรบัฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตผุล 
10.1.3  ผูบ้ริหารปฏิบติัตอ่ลูกคา้ 

            ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตอ่ลูกคา้ตามขอ้ปฏิบติัจริยธรรมธุรกิจที่กิจการก าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั 
10.1.4  ผูบ้ริหารตอ่คูค่า้ 
          ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัตอ่คูค่า้อยา่งเป็นธรรม ไมเ่รียกรอ้งหรือรบัผลประโยชนใ์ดๆที่ไมช่อบธรรม
จากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหา            
แนวทางแกไ้ข 
10.1.5  ผูบ้ริหารปฏิบติัตอ่คูแ่ข่งทางการคา้ 
          ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัตอ่คูแ่ข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัที่ดี และไมแ่สวงหา
ขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีที่ไมสุ่จริต 
10.1.6  ผูบ้ริหารปฏิบติัตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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           ผู้บริหารตอ้งปฏิบติัหรือควบคมุใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  และ
ใหค้วามรว่มมือ ชว่ยเหลือ สนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นประโยชนต์อ่ชมุชน และสงัคม 

 

10.2  ข้อพงึปฏิบัติส าหรับพนักงาน 
 

เพื่อเป็นการเสริมสรา้งการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนกังานควรมีแนวทางปฏิบติั ดงันี  ้
10.2.1  พนกังานพึงปฏิบติังานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต และดว้ยความอุตสาหะ ขยนัหมั่นเพียร และ
ปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานใหดี้ย่ิงขึน้ ทัง้นีเ้พื่อประโยชนต์อ่ตนเองและบริษัท 
10.2.2  พนกังานพงึประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษัทอยา่งเครง่ครดั 
10.2.3  พนักงานพึงอุทิศตน และอุทิศเวลาทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  และโดยเต็มก าลัง
ความสามารถเพื่อประโยชนแ์ก่บริษัท หลีกเล่ียงการประกอบธุรกิจอื่น การท างานส่วนตวั หรือท างาน
อื่นที่มิใช่งานของบริษัทในระหวา่งเวลาท างาน และพึงหลีกเล่ียงงานส่วนตวัอนัอาจท าใหบ้ริษัทตอ้ง
เสียหาย หรือเสียชื่อเสียง 
10.2.4  พนกังานพึงรกัษาดูแลสิทธิประโยชน ์และทรพัยสิ์นของบริษัทใหมี้สภาพดีใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์
อยา่งเต็มที่ ประหยดั มิใหสิ้น้เปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเส่ือมสลายกอ่นเวลาอนัสมควร 
10.2.5  พนกังานพงึปฏิบติัตอ่ลูกคา้ คูค่า้ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต และดว้ยความเสมอภาค 
10.2.6  พนกังานพงึรกัษาความลบัของลูกคา้ คูค่า้ และองคก์รอยา่งเครง่ครดั 
10.2.7  พนกังานตอ้งไมยุ่ง่เก่ียวในทางการเงิน หรือทรพัยสิ์นกบัลูกคา้ หรือผูท้ี่ท  าธุรกิจกบับริษัทไมว่า่
จะเป็นการให ้การรบั การยืม การกูยื้ม การท าธุรกิจรว่มกนั หรือการอื่นใดท านองเดียวกนั 
10.2.8  พนกังานตอ้งไม่เรียก รบั หรือยอมรบัค่านายหนา้ ค่าบริการ หรือผลประโยชนต์อบแทนใดๆ 
เพื่อตนเอง หรือผู้อื่นจากลูกค้า พึงเรียกรับ ค่ามัดจ า ค่านายหน้า ค่าบริการตามอัตราที่ บริษัทฯ 
ก าหนด หรือเพื่อประโยชนข์องบริษัท และในนามบริษัทเทา่นัน้ เงินดงักล่าวจะตอ้งส่งฝ่ายการเงินทนัที 
หรืออยา่งชา้ภายใน 12.00 น.ของวนัท าการถดัไป 
10.2.9  พนกังานพงึไมใ่ชต้  าแหนง่หนา้ที่ หรือประโยชนจ์ากหนา้ที่การงาน หรือขอ้มลูของบริษัท หรือ
ของลูกคา้แสวงหาผลประโยชนส์่วนตน หรือพรรคพวก หรือท าธุรกิจแข่งขันกบับริษัทไม่ว่าทางตรง 
หรือทางออ้ม 
10.2.10  พนกังานพงึหลีกเล่ียงการรบัของขวญัใดๆที่อาจท าใหต้นเองรูส้ึกอดึอดัในการปฏิบติัหนา้ที่ 
ในภายหนา้ หากหลีกเล่ียงไมไ่ดใ้หแ้จง้ตอ่ผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 
10.2.11  พนกังานพงึรายงานเรื่องที่ไดร้บัทราบใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยมิชกัชา้ เม่ือเรื่องที่รบัทราบอาจมี 
ผลกระทบตอ่การด าเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท 
10.2.12  พนกังานพงึละเวน้การกอ่หนีท้ี่เกินความจ าเป็น หรือเกินก าลงัความสามารถ 
10.2.13  พนกังานพึงใหค้วามเคารพ และเชื่อฟังผูบ้งัคบับญัชาที่สั่งการโดยชอบดว้ยนโยบาย และ 
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท 
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 10.2.14  พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื ้อเฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                
ไมก่อ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ซึง่จะน าไปสู่ความเสียหายตอ่บคุคลอื่น และบริษัท 
10.2.15  พนกังานพงึเคารพสิทธิและใหเ้กียรติซึง่กนัและกนั หลีกเล่ียงการน าขอ้มลูหรือเรื่องราวของ
ผูอ้ื่นทัง้ในเรื่องเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิพากษว์ิจารณใ์นลกัษณะที่จะ
กอ่ใหเ้กิดความเสียหายทัง้ตอ่พนกังาน และตอ่บริษัท 

 

11.  การตดิตามดแูลใหมี้การปฏบิัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
 

 จรรยาบรรณธุรกิจเป็นวินยัอีกฉบบัหนึง่ของการปฏิบติังาน บริษัทไดป้ระมวลจรรยาบรรณ และจดัการ
อบรมแก่กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน(รวมทั้งปฐมนิเทศบุคคลเข้าใหม่)โดยมีความมุ่งหวงัให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมีหนา้ที่ และความรบัผิดชอบรว่มกนัในการยดึถือ และปฏิบติัตาม
นโยบายที่ก  าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ จึงเป็นหนา้ที่ส  าคญัที่กรรมการและผูบ้ริหารพึงยดึมั่นและปฏิบติัตน
เป็นแบบอย่าง และดูแลด าเนินการใหพ้นกังานในสายบงัคบับญัชาของตนปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจโดย
เครง่ครดั เพราะการไมร่ว่มมือ ละเลย เพิกเฉย หรือฝ่าฝืนจะไดร้บัโทษตามลกัษณะความผิด ความควรแกก่รณี
จากการตกัเตือนจนถงึการเลิกจา้ง 
 บริษัทจะมีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจทุกๆ 2 ปี (หรือตามความเหมาะสม) เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
ภาวการณแ์ละสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป 
 

11.1  การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
 บริษัทเปิดโอกาสใหพ้นกังาน ผู้มีส่วนไดเ้สีย และผู้เก่ียวข้อง มีช่องทางในการรอ้งเรียน การแสดง
ความเห็นหรือซกัถามขอ้สงสยั และรายงานในกรณีที่สงสยัวา่จะมีการกระท าผิดจรรยาบรรณ หรือรอ้งเรียนการ
กระท าผิดจรรยาบรรณไดโ้ดยตรงตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั หรือ โดยจดัส่งค ารอ้งเรียนไปยงัแผนกทรพัยากร
บุคคล หรือ เลขานุการบริษัท เพื่อน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแจง้โดยตรงต่อกรรมการ
ตรวจสอบ ดงันี ้
  

     11.1.1 กรรมการตรวจสอบ 
 1) นางประภาศรี  เพิ่มทรพัย ์   Email : prapasrp@yahoo.com 
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2) นายไทยลกัษณ ์ ลีถ้าวร   Email : thailuck.l@gmail.com 
     กรรมการตรวจสอบ 
 3) นายสรภสั  สุตเธียรกลุ   Email : s.sorapas@gmail.com 
     กรรมการตรวจสอบ 
     11.1.2  เลขานกุารบริษัท 
 1) นางดวงรตัน ์ แจง้มงคล   Email : duangrat@ecl.co.th 

mailto:prapasrp@yahoo.com
mailto:thailuck.l@gmail.com
mailto:duangrat@ecl.co.th
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      11.1.3  แผนกทรพัยากรบคุคล 
 1) นางสาวนวรจ  บญุญานกุลู  Email : navaroch@ecl.co.th 
     รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
     11.1.4  โดยจดหมาย จดัส่งทางไปรษณีย ์หรือยื่นโดยตรง ตามที่อยู ่ดงันี ้
 1) นางประภาศรี  เพิ่มทรพัย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2) นายไทยลกัษณ ์ ลีถ้าวร  กรรมการตรวจสอบ 
 3) นายสรภสั  สุตเธียรกลุ  กรรมการตรวจสอบ 
 4) นางดวงรตัน ์ แจง้มงคล  กรรมการและเลขานกุารบริษัท 
 

บริษัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) เลขที่ 976/1 ซ.โรงพยาบาลพระราม 9  
ถ.ริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

11.2 การพิจารณาลงโทษ  
กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนกังาน ปฏิบติัตนในลกัษณะที่มีการกระท าผิดจรรยาบรรณ ใหแ้ตล่ะฝ่ายงาน

เป็นผูพ้ิจารณาเองในเบือ้งตน้ และสรุปเรื่องส่งตอ่ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสูง  และสายงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อตดัสิน
ความผิดพรอ้มทัง้ระบโุทษ โดยพิจารณาลงโทษไปตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน แต่หากความผิด  
มีลกัษณะเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้รุนแรง  และกอ่ใหเ้กิดความเสียหายเป็นอยา่งมากไม่อาจ
อยู่ในวินิจฉยัของตน้สงักดัไดก็้ใหน้  าเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาขอ้สรุปและก าหนดโทษ
ตอ่ไป และน าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 
 

11.3 นโยบายการปกป้องผู้ใหข้้อมูล (Whistle Blowing Policy) 
บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุใหพ้นกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการสามารถรายงานการพบเห็นทุจริต หรือ

การประพฤติที่ขัดต่อจรรยาบรรณ หรือข้อกฎหมาย ต่อผู้บังคับบัญชา หรือแผนกทรัพยากรบุคคล หรือ
เลขานกุารบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีบ้ริษัทใหค้วามเชื่อมั่นวา่ บริษัทจะปิดชื่อและเรื่องเป็นความลับ 
ผูท้ี่รายงานดงักล่าวจะไดร้บัการปกปอ้ง คุม้ครอง และจะไมถ่กูลงโทษใดๆ 

  
11.4 การปกป้องผู้ถูกร้องเรียน 
 

บริษัทตระหนกัในความรบัผิดชอบที่มีต่อผูถ้กูรอ้งเรียน  โดยจะเก็บรกัษาขอ้มูลเก่ียวกบัผูถู้กรอ้งเรียน
เป็นความลบัในชว่งการสืบสวนและพิจารณาผลการสืบสวนขอ้เท็จจริง  หากยงัไมมี่การตดัสินใจเรื่องดงักล่าว  
ทั้งนี ้คณะกรรมการสืบสวนจะให้โอกาสผู้ถูกร้องเรียนในการชีแ้จงข้อร้องเรียนก่อนที่จะพิจารณาตดัสิน            
ขอ้รอ้งเรียนนัน้  รวมทัง้รบัทราบผลการสืบสวนขอ้เท็จจริง 

 
 
 
 

mailto:navaroch@ecl.co.th
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 11.5 การลงโทษส าหรับผู้เจตนาใหข้้อมูลเป็นเทจ็ 
 

 กรณีพนกังานแจง้เรื่องรอ้งเรียนหรือใหข้อ้มลูการกระท าผิดดว้ยเจตนาสุจริต แมว้า่บริษัทจะไมพ่บการ
กระท าผิดตามที่ไดร้บัรอ้งเรียน  บริษัทจะไมด่ าเนินการลงโทษใดๆ กบัพนกังานที่ใหข้อ้มลู  อยา่งไรก็ตาม หาก
ผลการสอบสวนพบวา่ เรื่องรอ้งเรียนไมมี่มลูความจริงและไดท้  าดว้ยเจตนาหรอืจงใจใหเ้กิดผลเสียหายแกบ่คุคล
อื่นหรือใหข้อ้มลูเท็จ  บริษัทจะพิจารณาด าเนินการลงโทษพนกังานที่ใหข้อ้มลูตามขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 
รวมทัง้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 

12.  นโยบายสิทธิ และความเทา่เทยีมกันของผู้ถือหุน้ 
บริษัทมีนโยบายถือปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมาย และ

หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งก าหนด กระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ด าเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยผูถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิและความเทา่เทียมกนั ดงันี ้

12.1  สิทธิในการรบัทราบขอ้มลู ผลการด าเนินงาน นโยบายการบริหารงานอยา่งสม ่าเสมอ และทนัเวลา 
12.2  สิทธิในการรบัส่วนแบง่ก าไรอยา่งเทา่เทียมกนั 
12.3  สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นในการแตง่ตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชี และร่วมพิจารณาตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัต่างๆ รวมทัง้สิทธิของผูถื้อหุน้ส่วน
นอ้ยในการเสนอเพิ่มวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อบคุคลเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระล่วงหนา้ก่อน
วนัประชมุโดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ 
12.4  สิทธิในการรบัทราบขอ้มลู การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 

 

13. นโยบายการประชุมผู้ถือหุน้ 
 

13.1  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุน้ 
 

บริษัทมีนโยบายเปิดโอกาส และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยมีสว่นรว่มในการเสนอเพิม่
วาระการประชมุ เสนอบุคคลเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ หรือส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้
ในช่วง 3 เดือนสุดทา้ยก่อนวนัสิน้สุดรอบปีบญัชี เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลาพอในการพิจารณาในที่ประชมุ
คณะกรรมการว่า วาระที่ผู้ถือหุน้เสนอสมควรบรรจุเป็นวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ หาก
พิจารณาว่าเหมาะสมก็จะบรรจุเพิ่มเป็นวาระการประชุมในหนังสือนดัประชุมผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการ
พิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม ก็จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มเหตุผลผ่าน Website 
ของบริษัท 

คณะกรรมการจะดูแลใหบ้ริษัทก าหนด วนั เวลา สถานที่ประชุมที่สะดวก และจดัวาระในการประชมุ
ชดัเจน ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ตอ้งตดัสินใจในที่ประชมุแกผู่ถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้อยา่ง
เพียงพอและทนัเวลา ตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนดไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น และจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
กฎเกณฑต์่างๆที่ใชใ้นการประชุม รวมถึงขัน้ตอนออกเสียงลงมติ พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศกึษา
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 ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนไดร้ับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท โดยบริษัทจะจดัให้มีการ
เผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวไวใ้น Website ของบริษัทเป็นการล่วงหนา้ กอ่นที่จะจดัส่งเอกสารดว้ย 

ในหนงัสือนดัประชุม บริษัทจะก าหนดวาระการประชุมไวเ้ป็นเรื่องๆ จะแสดงเหตุผล และความเห็น
คณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชดัเจน บริษัทจะแนบเอกสาร ชื่อ ประวติักรรมการที่จะพิจารณารบั การ
เลือกตัง้ ชื่อ ส านกังาน และผูส้อบบญัชีที่จะรบัการพิจารณาแต่งตัง้ พรอ้มทัง้แนบหนงัสือมอบฉนัทะไปพรอ้ม
กบัหนงัสือนดัประชมุ 

13.2  การเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียน 
ผูถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  คณะกรรมการจดักระบวนการประชมุผู้

ถือหุน้ในลักษณะที่สนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัต่อผู้ถือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั  เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ที่ไม่
สามารถเขา้ประชมุดว้ยตนเอง  สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยวิธีอื่น เชน่ มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชมุ  และออก
เสียงลงมติแทน  โดยบริษัทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบที่ผูถื้อหุน้  สามารถก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงดว้ยตวัเองได ้และบริษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ทา่น เป็นทางเลือกในการ
รบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ดว้ย นอกจากนี ้คณะกรรมการจะสนบัสนนุใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่
ส  าคญั เชน่ การท ารายการเก่ียวโยง  การท ารายการไดม้า หรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยสิ์นเป็นตน้ เพื่อความโปรง่ใส 
และตรวจสอบไดใ้นกรณีที่มีขอ้โตแ้ยง้ ในภายหลงั 

ในการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  บริษัทเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุไดล้่วงหนา้กอ่นเวลา
ประชุม และไดจ้ดัระบบเพื่ออ  านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนไดค้รบถว้นทุกราย  ดว้ยความ
รวดเร็ว และบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสใหน้กัลงทนุสถาบนัเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ไดด้ว้ย 

13.3  ในการประชุมผู้ถือหุน้ 
บริษัทอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ที่จะเข้าร่วมประชมุ ด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างโปรง่ใส     

มีการก าหนดวาระการประชมุไวเ้ป็นเรื่องๆอยา่งชดัเจน คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุน้ทุกครัง้ผู้ถือหุน้สามารถ
สอบถาม แสดงความคิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆไดอ้ย่างเต็มที่ การพิจารณาและมติในทกุเรื่องเป็นไป
อยา่งอิสระ ในการลงคะแนนนบั1หุน้ เป็น1เสียง เทา่เทียมกนัทกุราย 

ในการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนทีละคน ทัง้นีเ้พื่อเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการที่ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

บริษัทจะไม่เพิ่มวาระเรื่องอื่นที่ไม่ไดก้  าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้
ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูกอ่นตดัสินใจ อนัเป็นการไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ที่ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ และมิได้
เป็นผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นหน้าที่ว่า
คณะกรรมการบริษัททกุคนตอ้งเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้  น  าเสนอขอ้มลูตา่งๆใหผู้ถื้อหุน้อยา่งครบถว้น รบั
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 ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผูถื้อหุน้ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามประธานกรรมการชุดยอ่ยต่างๆใน
เรื่องที่เก่ียวขอ้ง และกรรมการจะตอบขอ้ซกัถามนัน้ดว้ยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 
 

13.4  ภายหลังการประชุมผู้ถือหุน้ 
บริษัทจะบนัทกึรายชื่อ พรอ้มต าแหนง่ของกรรมการที่เขา้รว่มประชมุ ไวใ้นรายงานการประชมุพรอ้มทัง้

ขอ้ซกัถาม ขอ้เสนอแนะ มติของที่ประชมุ และจ านวนคะแนนเสียงทีเ่ห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่
ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้รวมทัง้มีการเผยแพรร่ายงานการ
ประชมุไวใ้น Website ของบริษัท 

 

14. นโยบายในการลงทนุและการก ากับดูแลการด าเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   
 14.1  นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทมีนโยบายที่จะลงทนุในบริษัทที่สอดคลอ้งกบัเปา้หมาย วิสยัทศันแ์ละแผนกลยทุธใ์นการเติบโต 
ซึง่จะท าใหบ้ริษัทมีผลประกอบการ หรือผลก าไรเพิ่มขึน้ในระยะยาว  หรือการลงทนุในธุรกิจที่เอือ้ประโยชนก์บั
ธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท  ทัง้นี ้ บริษัท  บริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพที่เสริมสร้างการเติบโต หรือ
สามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดีในการ
ลงทุน  โดยการพิจารณาการลงทุนของบริษัท  บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนัน้  บริษัทจะท าการวิเคราะห์
ความเป็นไปไดข้องการลงทนุ และพิจารณาศกัยภาพ และปัจจยัความเส่ียงจากการลงทนุ  โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะหก์ารลงทนุอยา่งเหมาะสม  ซึง่จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ และอนมุติัจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี)  ทัง้นี ้ ในการขอนมุติัการลงทนุของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่มดงักลา่ว  
จะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที่เก่ียวขอ้ง  
 14.2  นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม  โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้ม  เพื่อใหบ้ริษัทสามารถก ากบัดแูล บริหาร
จดัการกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม  รวมถึงการติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการและ
กลไกต่างๆ ที่ก  าหนดไว้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง  และเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน
จ ากดั  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลอดจนประกาศ  
ข้อบงัคบั หลักเกณฑต์่างๆ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง  ทัง้นี ้ เพื่อรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษัท 
บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่ม ดงักล่าว  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตวัแทนของบริษัท ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อก ากับ ดูแลและก าหนดนโยบาย
บริหารงาน เสมือนเป็นหน่วยงานหนึง่ของบริษัท โดยจ านวนบุคคลที่จะเข้ารว่มเป็นกรรมการใน
บริษัทยอ่ย เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทในบริษัทยอ่ย หรือเป็นไปตามขอ้ตกลงรว่มกนั
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 เป็นส าคญั   ส าหรบัการลงทุนในบริษัทร่วม  บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนกั การส่ง
ตวัแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วม จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัท หรือจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม  และขึน้กบัขอ้ตกลงรว่มกนัเป็นส าคญั  โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งมี
คณุสมบติัและประสบการณท์ี่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วม
นัน้ๆ  และบริษัทจะก าหนดใหบุ้คคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้นัน้ ใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื่องส าคญัตามที่
ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบริหาร กอ่นที่จะไปลงมติ  ทัง้นี ้ ทัง้บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่ม
จะตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย  นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้นโยบาย
อื่นๆ ของบริษัท 

2. ขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่ม 
-  ปฏิบติัหนา้ที่และติดตามการด าเนินงานของบรษิัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่มอยา่งใกลช้ิด เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทไดก้  าหนดไว้  โดยมีหนา้ที่ด  าเนินการ เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของ
บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม (ไมใ่ชต่อ่บริษัท) 
-  ปฏิบติัหนา้ที่ตามแต่ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม  และ/หรือที่ประชมุ     
ผูถื้อหุน้ของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่มนัน้ก าหนด 
-  พิจารณาและออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการของบรษิัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่ม ในเรื่อง
ที่เก่ียวกบัการด าเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ ตามแต่ที่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควร และ/หรือตามที่ไดร้บั
อนุมติัจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติแลว้แต่กรณี  เพื่อประโยชนส์ูงสุด
ของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่ม  ยกเวน้ การพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้จะตอ้ง
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท แล้วแต่กรณี
กอ่นด าเนินการ 
(ก)  การท ารายการของบริษัทยอ่ย ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศการไดม้าและ
จ าหนา่ยไป 
(ข)  การท ารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทยอ่ย  ไดแ้ก ่
-  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมด หรือบางส่วนที่เป็นสาระส าคญัใหแ้กบ่คุคลอื่น 
-  การซือ้ หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทยอ่ย 
-  การเลิกกิจการของบริษัทยอ่ย 
-  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์  สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระส าคัญต่อความเสียหายของ         
บริษัทยอ่ย 
-  การกูยื้มเงิน การใหกู้ยื้มเงิน การค า้ประกนั การกอ่ภาระผูกพนั หรือการใหค้วามช่วยเหลือทาง
การเงินแกบ่ริษัทอื่นที่มีผลตอ่ฐานะการเงินของบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 
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 -  การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทยอ่ย 
-  การเพิ่มทุน  การจดัสรรหุน้เพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการ
ด าเนินการอื่นใดที่เป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทยอ่ย    
ไมว่า่ทอดใดๆ ลดลงตัง้แตร่อ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ของบริษัทยอ่ยนัน้ หรือลดลงจนถือหุน้นอ้ย
กวา่รอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้ของบริษัทยอ่ยนัน้ 

นอกจากนี ้ หากในการเข้าท ารายการหรือการเกิดเหตุการณบ์างกรณีของบริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทร่วม  อนัท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด  กรรมการของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่มดงักล่าว มีหนา้ที่ตอ้งแจง้มายงั
เลขานกุารบริษัทของบริษัทในทนัทีที่ทราบว่าบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมจะมีแผนเขา้ท ารายการ
หรือเกิดเหตกุารณด์งักล่าว 
3.  กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่ม  รวมถงึบคุคลที่เก่ียวขอ้งของกรรมการ

และผูบ้ริหารดงักล่าว มีหนา้ที่แจง้ใหค้ณะกรรมการของบริษัทยอ่ย และ / หรือบริษัทรว่มทราบถึง
ความสัมพนัธ ์และการท าธุรกรรมกบับริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในลกัษณะที่อาจกอ่ใหเ้กิด
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และหลีกเล่ียงการท ารายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนก์บับริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่มดงักล่าว  โดยคณะกรรมการบริษัทยอ่ย และ/หรือ
บริษัทรว่มมีหนา้ที่แจง้เรื่องดงักลา่วใหแ้กบ่ริษัททราบ  ทัง้นี ้ กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทยอ่ย 
และ/หรือบริษัทร่วมตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนมุติัในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

4. ใหบ้ริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่ม ตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทนุ การเขา้รว่ม
ลงทุนกบัผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัท  ผ่านการรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนของ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม  รวมทัง้ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตอ้งน าส่งข้อมูลหรือ
เอกสารที่เก่ียวดว้ยการด าเนินงานใหก้บับริษัท  เม่ือไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม  ในกรณี
ที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนยัส าคญัใดๆ อาจแจง้ใหบ้ริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่มชีแ้จง และ/
หรือน าส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท 

5. บริษัทมีนโยบายใหบ้ริษัทย่อย และ/หรือบริษัทรว่ม มีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและรดักมุ
เพียงพอ  เป็นช่องทางใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทสามารถไดร้ับข้อมูล  ในการติดตาม
ดูแลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  การท ารายการระหว่างบริษัทย่อย และ/หรือบริษัท
ร่วมกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม  และการท ารายการที่มี
นัยส าคัญ  เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี ้ ตอ้งจดัใหบ้ริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีกลไกในการตรวจสอบ
ระบบงานดงักล่าวในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม  โดยใหท้ีมงานผู้ตรวจสอบภายใน และ
กรรมการอิสระของบริษัท สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยตรง  และใหมี้การรายงานผลการตรวจสอบ



  
  
       บริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

               EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

41 

 

 ใหก้รรมการ และผู้บริหารของบริษัท  เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีการ
ปฏิบติัตามระบบงานที่จดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

6. บริษัทก าหนดนโยบายควบคุมดา้นการเงินของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทรว่ม  โดยก าหนดใหมี้
หนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้
-  น าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทาน โดยผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาตรายไตรมาส  ตลอดจนข้อมูลประกอบการจดัท างบการเงินดงักล่าวใหก้บับริษัท เพื่อ
ประกอบการจดัท างบการเงิน หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจ าไตรมาส หรือประจ าปี
นัน้แลว้แตก่รณี 
-  จดัท าประมาณการผลการด าเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนกบัการ
ด าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส  รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่ได้
ก  าหนดไว ้เพื่อรายงานตอ่บริษัท 
-  รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนยัส าคญัต่อบริษัทเม่ือตรวจพบ  หรือไดร้บัการรอ้งขอ
จากบริษัทใหด้ าเนินการตรวจสอบและรายงาน 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------  
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นโยบายและระเบยีบปฏบิัติ 
การท ารายการทีเ่กีย่วโยง 
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 15. นโยบายและระเบียบปฏบิัตกิารท ารายการทีเ่กี่ยวโยง 
 

 บริษัทตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถงึความส าคญัในการด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความโปรง่ใส และค านงึถงึผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 24 
กมุภาพนัธ ์2564 ไดก้  าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัการท ารายการระหวา่งกนั เพื่อใหเ้กิดแนวทางปฏิบติัที่
ชัดเจนในการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท และบริษัทย่อย  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์เป็นไปดว้ยความโปรง่ใส  เป็นประโยชนส์ูงสุดตอ่บริษัท  และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุราย 
 

ข้อ 1  ขอบเขตการใช้งาน 
 นโยบายและระเบียบปฏิบติัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัฉบบันี ้ใชส้  าหรบับริษัทตะวนัออกพาณิชยลี์
สซิ่ง จ  ากดั (มหาชน)  และบริษัทยอ่ย 
 

ข้อ 2  วัตถุประสงคข์องการจัดท า 
 บริษัทก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัเพื่อเป็นเครื่องมือ และกลไกส าคญัที่
ท  าใหบ้ริษัท มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่การท ารายการระหวา่งกนัทกุรายการของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยมีการผ่านกระบวนการอนมุติัที่โปรง่ใส  โดยไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร หรือ
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แล้วแต่กรณี) ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสัตยส์ุจริต โดยผู้มีส่วนไดเ้สียไม่ไดมี้
ส่วนรว่มในการตดัสินใจ  อีกทัง้ เป็นรายการที่กระท าโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องบริษทั เสมือนการท ารายการ
กบับคุคลภายนอก และมีระบบที่สามารถตรวจสอบได ้ และไดมี้การเปิดเผยไวอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น 
 

ข้อ 3  ค านิยาม 
บริษัท  หมายถงึ บริษัทตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) 
 

รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน  หมายถงึ  รายการระหวา่งบริษัท หรือบริษัทยอ่ย กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท 
 

การตกลงเข้าท ารายการ  หมายถงึ  การเขา้ไปหรือตกลงใจในการเขา้ท าสญัญา หรือ ท าความตกลงใดๆ ไม่
วา่โดยทางตรง หรือทางออ้ม เพื่อกอ่ใหเ้กิดการไดม้า หรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยสิ์น  การใหเ้ชา่หรือเชา่ทรพัยสิ์น 
การใหห้รือรบับริการ การใหห้รือรบัความชว่ยเหลือทางการเงิน และการออกหลกัทรพัยใ์หม ่ รวมทัง้ เพื่อกอ่ให้
เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระท าดงักล่าว  
 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Person: CP)  หมายถึง บุคคลที่อาจท าใหก้รรมการ หรือผู้บริหารของ
บริษัทจดทะเบียนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการตดัสินใจด าเนินงานวา่ จะค านงึถงึประโยชนข์องบคุคล
นัน้ หรือประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็นส าคญั  ไดแ้ก่  บุคคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย ์และใหร้วมถงึบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งตาม มาตรา 89/1 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(พรบ.หลกัทรพัยฯ์) 
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 1. บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ 
1.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทหรือบรษิัทยอ่ย  หรือผูท้ี่จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ  านาจควบคุม รวมทัง้ ผู้ที่เก่ียวข้องและญาติสนิทของ
บคุคลดงักล่าว 
1.2  นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมเป็นบุคคลดงัต่อไปนีข้องบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย 
 (ก)  กรรมการ 

(ข)  ผูบ้ริหาร 
 (ค)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 (ง)  ผูมี้อ  านาจควบคมุ 
 (จ)  บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคมุ 
 (ฉ)  ผูท้ี่เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบคุคลตาม (ก) ถงึ (จ) 
1.3  บคุคลใดๆ ที่โดยพฤติการณบ์ง่ชีไ้ดว้า่เป็นผูก้ระท าการแทน หรืออยูภ่ายใตอ้ิทธิพลของบคุคลตาม 
1.1      ถงึ 1.2  ตอ่การตดัสินใจ การก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั 
หรือบคุคลที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เห็นวา่มีพฤติการณท์ านองเดียวกนั 

2.  บคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งตามมาตรา 89/1 ของ พรบ.หลกัทรพัยฯ์ 
2.1  บุคคลที่มีอ  านาจควบคุมกิจการของบริษัท และในกรณีที่บุคคลนัน้เป็นนิติบุคคลใหห้มายความ
รวมถงึกรรมการของนิติบคุคลนัน้ดว้ย 
2.2  คูส่มรส บตุร หรือบตุรบญุธรรมที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลตาม 2.1  
2.3  นิติบคุคลที่บคุคลตาม 2.1 หรือ 2.2 มีอ  านาจควบคมุกิจการ 
2.4  บคุคลอื่นที่มีลกัษณะตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
เม่ือบุคคลใดที่กระท าดว้ยความเข้าใจ หรือความตกลงว่า หากบริษัทท าธรุกรรมที่ใหป้ระโยชนท์าง

การเงินแกบุ่คคลดงักล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม 2.1 หรือ 2.2 จะไดร้บัประโยชนท์างการเงินดว้ย 
ใหถื้อวา่บคุคลดงักล่าวเป็นบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งส าหรบัการท าธุรกรรมนัน้ 
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 แผนภาพ “บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน” (Connected Person : CP) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้จดัการ หรือผู้ด  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา  ผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเทียบเทา่กบัต าแหน่งระดบับริหารรายที่ส่ีทุกราย  และใหค้วามหมายรวมถงึผูด้  ารงต าแหน่งในระดบั
บริหารในสายงานบญัชี หรือการเงินที่เป็นระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเทา่ 
 

แผนภาพ “ผู้บริหาร” 
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 ผู้เกี่ยวข้อง  หมายถงึ  ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคลเก่ียวโยง คือ บคุคลหรือหา้งหุน้ส่วนตามมาตรา 258 (1) ถงึ (7) 
แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ไดแ้ก่ 
 (1)  คูส่มรส 
 (2)   บตุรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 (3)  หา้งหุน้ส่วนสามญั ซึง่บคุคลดงักล่าว รวมถงึบคุคลในขอ้ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 

(4)  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ซึง่บคุคลดงักล่าว รวมถงึบคุคลในขอ้ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วนจ าพวกไมจ่  ากดั
ความ     รบัผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากดัความรบัผิดที่มีหุน้รวมกนัเกินกวา่ 30% 
(5)  บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บคุคลดงักลา่ว รวมถงึ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้
รวมกนัเกินกวา่ 30% 
(6)  บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนที่บคุคลดงักล่าว รวมถงึ รวมถงึ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ 
(5)       ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ 30% 
(7)  นิติบคุคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ ที่มีอ  านาจจดัการ
ในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบคุคล 
 

แผนภาพ “ผู้เกีย่วข้อง” 

 
 

มาตรา 246 บคุคลใดกระท าการไมว่า่โดยตนเอง หรือรว่มกบับคุคลอื่นอนัเป็นผลใหต้นเอง หรือ
บคุคลอื่นเป็นผูถื้อหลกัทรพัยใ์นกิจการในจ านวนที่เพิ่มขึน้หรือลดลง  เม่ือรวมกนัแลว้ มีจ  านวนทกุ 5% 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการนัน้ ไมว่า่จะมีการลงทะเบียนการโอนหลกัทรพัยน์ัน้หรอืไม ่
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 และไม่วา่การเพิ่มขึน้หรือลดลงนัน้จะมีจ านวนเทา่ใดในแตล่ะครัง้  บุคคลนัน้ตอ้งรายงานการเพิ่มขึน้
หรือลดลงของจ านวนหลกัทรพัยใ์นทกุ 5% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการดงักล่าว ต่อ
ส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้  ทัง้นี ้การค านวณจ านวนสิทธิออกเสียง และ
การรายงานใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 
การเป็นผู้ถือหลักทรัพยต์ามวรรคหนึ่ง  ให้หมายรวมถึง การมีสิทธิที่จะซือ้หรือได้รับการส่งมอบ
หลกัทรพัยข์องกิจการ  อนัเนื่องมาจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยท์ี่กิจการมิไดเ้ป็นผูอ้อกหรือจากการเข้า
เป็นคูส่ญัญากบับคุคลอื่นใด  ทัง้นี ้ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
มาตรา 247 บคุคลใดเสนอซือ้หรือไดม้าไมว่า่โดยตนเองหรือรว่มกบับคุคลอื่นหรือกระท าการอื่น
ใดอนัเป็นผลหรือจะเป็นผลใหต้นหรือบคุคลอื่นเป็นผูถื้อหลกัทรพัยใ์นกิจการรวมกนัถงึ 25% ขึน้ไปของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการนัน้ ใหถื้อวา่เป็นการเขา้ถือหลกัทรพัย ์เพื่อครอบง ากิจการ เวน้
แต่การเป็นผู้ถือหลกัทรพัยน์ัน้เป็นผลจากการไดม้าโดยทางมรดก  ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง า
กิจการ  โดยอาจก าหนดใหบ้คุคลดงักล่าว หรือบคุคลที่รว่มกนัจดัท าค าเสนอซือ้หลกัรพัยก็์ได ้ ในกรณี
ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนดใหจ้ดัท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ามวรรคหนึง่ ค าเสนอดงักล่าว
ตอ้งย่ืนต่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และใหมี้ผลใชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดเวลา
ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   หมายถงึ ผูถื้อหุน้ทัง้ทางตรงหรือทางออ้มในนิติบุคคลใดเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของ
จ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนัน้  ทัง้นี ้การถือหุน้ดงักล่าว ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักล่าวดว้ย 
 



  
  
       บริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

               EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

48 

 

 แผนภาพ “ผู้ถือหุน้รายใหญ่” 

 

ผู้มีอ านาจควบคุม หมายถงึ บคุคลที่มีอ  านาจควบคมุกิจการ กล่าวคือ 
(1)  การถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบคุคลหนึง่เกินกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของ      นิติบคุคลนัน้ 
(2)  การมีอ  านาจควบคมุคะแนนเสียงสว่นใหญ่ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ของนิติบคุคลหนึง่ไมว่า่โดยตรงหรอื
ออ้ม หรือไมว่า่เพราะเหตอุื่นใด 
(3ป  การมีอ านาจควบคมุการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมดไมว่า่
โดยตรงหรือโดยออ้ม 
 

ญาติสนิท  หมายถึง  บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมาย ดงันี ้ บิดา มารดา คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุรตามกฎหมาย รวมทัง้คูส่มรสของบตุร 
 

บริษัทย่อย   หมายถงึ 
(1)  บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุน้เกินกว่า 50% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ      
บริษัทนัน้ 
(2)  บริษัทที่บริษัทตาม (1) ถือหุน้เกินกวา่ 50% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
(3) บริษัทที่ถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการถือหุน้ของบริษัทตาม (2) ในบริษัทที่ถูกถือหุน้ 
โดยการถือหุน้ของบริษัทดงักล่าวในแตล่ะทอดมีจ านวนเกินกวา่ 50% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทที่ถกูถือหุน้นัน้ 
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 (4)  บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
รวมกนัเกินกวา่ 50% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทที่ถกูถือหุน้ 
(5)  บริษัทที่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษทัตาม (1) (2) (3) หรือ (4) มีอ  านาจควบคมุในเรื่องการก าหนด
นโยบายทางการเงิน และการด าเนินงานของบริษัท  เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งประโยชนจ์ากกิจกรรมตา่งๆ ของ
บริษัทนัน้  การถือหุน้ของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดย
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
(6)  และบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/1 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535  
หมายความวา่ 
 1. บริษัทจ ากดั หรือ บริษัทมหาชนจ ากดั ที่บริษัทมีอ  านาจควบคมุกิจการ 
 2. บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดั ที่บริษัทยอ่ยตาม 1. มีอ  านาจควบคมุกิจการ 

3. บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่อยูภ่ายใตอ้  านาจควบคมุกิจการตอ่เป็นทอดๆ โดย
เริ่มจากการอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคมุกิจการของบริษัทยอ่ย ตามขอ้ (2) 

 

บริษัทร่วม  หมายถงึ   
(1)  บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนหรอืบริษทัยอ่ยถือหุน้รวมกนัตัง้แต ่20% แตไ่มเ่กินกวา่ 50% ของจ านวน
หุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทที่ถือหุน้นัน้ 
(2)  บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยมีอ านาจในการมีส่วนรว่มตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทาง
การเงินและการด าเนินงานของบริษัท  แต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคุมนโยบายดงักล่าว และไม่ถือ เป็น
บริษัทยอ่ยหรือกิจการรว่มคา้  การถือหุน้ของบริษัทจดทะเบียนหรอืบริษัทยอ่ย ใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผู้
ที่ก่ียวขอ้งดว้ย 
 

มูลค่าของรายการ  หมายถงึ   

 มลูคา่รวมทัง้หมดของสญัญาหรอืขอ้ตกลง เชน่ รายการซือ้ขายทรพัยสิ์นหรือบริการ  ใชม้ลูคา่
สูงสุดของส่ิงตอบแทน หรือมูลค่าตามบญัชี หรือมูลค่าตามราคาตลาด  รายการเช่าหรือให้
เช่าอสงัหาริมทรพัย ์ใชร้าคาค่าเช่าค านวณหามูลคา่ตามระยะเวลาของสญัญาเชา่  รายการ
ความชว่ยเหลือทางการเงิน  มลูคา่ของรายการ คือ เงินตน้และดอกเบีย้ ซึง่ตอ้งค านวณตลอด
ระยะเวลาใหกู้ยื้ม  หรือผลประโยชนท์ี่ตอ้งจ่าย ตลอดระยะเวลาที่รบัความช่วยเหลือทาง
การเงิน เป็นตน้ 

 อาจนบัรวมรายการที่เก่ียวโยงกนัหลายรายการ เป็นรายการเดียวกนั  หากปรากฎวา่ รายการ
ดังกล่าวท าขึน้แยกเป็นหลายรายการ หรือเกิดขึน้เป็นรายครั้ง  แต่เป็นรายการประเภท
เดียวกนั  และเกิดจากบุคคลที่เก่ียวโยงบุคคลเดียวกัน หรือผู้เก่ียวข้อง และญาติสนิทของ
บุคคลดงักล่าว และการนบัรวมใหร้วมถึงรายการที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัที่ที่มี
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 การตกลงเขา้ท ารายการ  ทัง้นี ้ยกเวน้เป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัที่ไดร้บัอนุมติัจากที่ประชมุ    
ผูถื้อหุน้แลว้ 

 

สินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset –NTA)  หมายถึง  สินทรพัยร์วมหกัสินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน เชน่ คา่ความนิยม  คา่ใชจ้า่ยรอตดับญัชีและหกัดว้ยหนีสิ้น และส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดย  
NTA ค านวณจากงบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถา้มี) ฉบบัล่าสุดของบริษัทจดทะเบียนที่ไดผ้่านการ
ตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี 
 

เงื่อนไขการค้าทั่วไป  หมายถึง  เง่ือนไขการคา้ที่มีราคาและเง่ือนไขเป็นธรรม และไม่กอ่ใหเ้กิดการ
ถา่ยเทผลประโยชน ์ซึง่รวมถงึเง่ือนไขการคา้ที่มีราคาและเง่ือนไข ดงันี  ้
(1)  ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยไดร้บั หรือ ใหก้บับคุคลทั่วไป 
(2)  ราคาและเง่ือนไขที่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัใหก้บับคุคลทั่วไป 
(3)  ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อย แสดงไดว้่าเป็นราคาและเง่ือนไขที่ผูป้ระกอบธรุกิจใน
ลกัษณะท านองเดียวกนัใหก้บับคุคลทั่วไป 
 

ค่าตอบแทนสามารถค านวณได้จากทรัพยส์ินหรือมูลค่าอ้างอิง  หมายถึง  ค่าตอบแทนของ
รายการที่มีฐานในการค านวณ  โดยฐานดังกล่าวเป็นทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอ้างอิงที่ลักษณะธุรกิจ
เดียวกนัใชเ้ป็นฐานในการค านวณคา่ตอบแทน เชน่ คา่ Agency Fee ที่จา่ยใหบ้ริษัทโฆษณาค านวณ
สัดส่วนของค่าใชจ้่ายในการซือ้ส่ือโฆษณา หรือการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคที่ค่า ตอบแทนที่
อา้งอิงจากยอดขาย  เป็นตน้ 
 

ค่าตอบแทนไม่สามารถค านวณได้จากทรัพยส์ินหรือมูลค่าอ้างอิง  หมายถึง  ค่าตอบแทนของ
รายการที่ไมมี่ฐานในการค านวณ แต่ค านวณจากคุณภาพ หรือลักษณะเฉพาะของสินคา้หรือบริการ
นัน้ๆ เชน่ คา่จา้งจดังานแสดงสินคา้  จดัท ากิจกรรมการตลาด หรือค่าจา้งที่ปรกึษา เป็นตน้ 
 

ขออนุมัติหลักการ  หมายถึง  การขออนมุติัหลกัการกอ่นการท าธุรกรรม กรณีพิจารณาเป็นเง่ือนไข
ทางการคา้ทั่วไป และไมมี่เง่ือนไขทางการคา้ทั่วไปที่เกี่ยวกบัเรื่องมลูคา่ของรายการ 
 

ข้อ 4  นโยบายการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
 4.1  กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท และบริษัทยอ่ยจะตอ้งท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
ตนและบุคคลที่เก่ียวข้อง และแจง้ใหบ้ริษัททราบ เพื่อใหบ้ริษัทมีข้อมูลส าหรบัใชป้ระโยชนใ์นการ
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
 4.2  หลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่อาจกอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 4.3  ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งท ารายการที่เก่ียวโยงกัน  รายการที่เก่ียวโยงกนัทุกรายการของ
บริษัทและบริษัทย่อย ต้องน าเสนอการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหค้วามเห็น กอ่นที่จะน าเสนอตอ่ผู้มีอ  านาจอนมุติั คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุ
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 ผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี)  เพื่อขออนมุติัการท ารายการ  ยกเวน้รายการที่มีขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเง่ือนไข
ทางการคา้ทั่วไป  ซึง่ไดร้บัอนมุติัหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทใหส้ามารถท าได ้
 4.4  ปฏิบติัตามขัน้ตอนการด าเนินการของบริษทั เม่ือมีรายการที่เก่ียวโยงกนั และปฏิบติัตาม
หลักเกณฑท์ี่ส  านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ก าหนด 
 4.5  ก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการที่เก่ียวโยงกนัเสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก  
ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่บริษัท  กรณีที่ไม่มีราคาดงักล่าว 
บริษัทและบริษัทยอ่ยจะเปรียบเทียบราคาสินคา้ หรือบริการกบัราคาภายนอก ภายใตเ้ง่ือนไขที่เหมือน
หรือคลา้ยคลึงกนั 
 4.6  ผู้มีส่วนไดเ้สียกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ไม่สามารถเป็นผูอ้นมุติัหรือออกเสียงลง
มติในเรื่องดงักล่าว 
 4.7  ในการพิจารณาการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  บริษัทหรือบริษัทยอ่ยอาจแตง่ตัง้ผูป้ระเมิน
อิสระ เพื่อท าการประเมินและเปรียบเทียบราคาส าหรบัรายการที่เก่ียวโยงกนัที่ส  าคญั  ทัง้นี ้เพื่อให้
มั่นใจวา่รายการที่เก่ียวโยงดงักล่าว สมเหตสุมผลและเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัท 

 

ข้อ 5  ประเภทของรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน     จดัแบง่ไดเ้ป็น 5 ประเภท  ดงันี ้
5.1  รายการธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ย  คือ รายการทางการคา้ที่บริษัท หรือบริษัท
ยอ่ยท าเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจ 

 เง่ือนไขการคา้ทั่วไป 

 ไมมี่เง่ือนไขการคา้ทั่วไป 
5.2  รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ย  คือ รายการทางการคา้ ซึง่บริษัท
ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกนักบับริษัท หรือบริษัทย่อย มกักระท า เพื่อสนบัสนนุรายการธุรกิจปกติ
ของตน 

 เง่ือนไขการคา้ทั่วไป 

 ไมมี่เง่ือนไขการคา้ทั่วไป 
5.3  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3ปี ของบริษัทและ      

บริษัทยอ่ย 

 ไมมี่เง่ือนไขการคา้ทั่วไป (ไมส่ามารถแสดงไดว้า่ มีเง่ือนไขการคา้ทั่วไป) 
5.4  รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการของบริษัทและบริษัทย่อย คือ รายการไดม้า หรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยสิ์น สิทธิ การใหห้รือรบับริการ  การไดร้บัสมัปทาน ฯลฯ 
5.5  รายการความชว่ยเหลือทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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 5.5.1  ใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลที่เก่ียวโยง หรือบริษัทที่บุคคลที่เก่ียวโยง
ถือหุน้มากกวา่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยถือหุน้ 
5.5.2  ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุน้มากกว่า
บคุคล      เก่ียวโยง 
5.5.3  รบัความชว่ยเหลือทางการเงิน จากบคุคลที่เก่ียวโยง 

 

ข้อ 6  การค านวณ มูลค่ารายการ ค่า NTA การหาขนาดรายการ ดังน้ี 
มูลค่ารายการ  ค านวณจากมูลค่าตอบแทนตามสญัญาของรายการเก่ียวโยงแตล่ะประเภท 
เช่น ราคาซือ้ขาย ค่าเช่า หรือ ดอกเบีย้ เป็นต้น (ดูรายละเอียดที่ข้อ 3 “ค านิยาม” ค าว่า 
“มลูคา่รายการ” หนา้ 6) 
คา่ NTA  คือ Net Tangible Asset หมายถงึ สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิ 
NTA =  สินทรพัยร์วม – สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน – หนีสิ้นรวม – ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
(ดรูายละเอียด ที่ขอ้ 3 “ค านิยาม” ค าวา่ “สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิ” หนา้ 6) 
ขนาดรายการ  เม่ือบริษัท หรือบริษัทยอ่ย จะท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  จะตอ้งค านวณมลูคา่
รายการที่เก่ียวโยงกนั  แล้วน ามาเปรียบเทียบกบั NTA ของบริษัท  เพื่อพิจารณาหาขนาด
รายการตามแตล่ะประเภทของรายการเก่ียวโยง ซึง่สรุปไดเ้ป็น 2 กลุ่ม  และจดัเป็น 2 ตาราง 
โดยให ้X เป็นมลูคา่รายการ แลว้เปรียบเทียบมลูคา่รายการ X กบัคา่จ านวนอา้งอิง 2 จ านวน 
แลว้เลือกใชค้า่ที่สงูกวา่ หรือต ่ากวา่ตามที่ตารางก าหนด ก็จะไดท้ราบขนาดของรายการ  และ
สาระส าคญัที่บริษัทจะตอ้งด าเนินการเป็นล าดบัขัน้ตอนตอ่ไป ตามหลกัเกณฑท์ี่ก.ล.ต. และ 
ตลท. ก าหนด 
 

ตารางที่ 1  ใชว้ดัขนาดรายการ ส าหรบัประเภทรายการเก่ียวโยง  ดงันี ้
รายการธุรกิจปกติ  รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  รายการเช่า หรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 
รายการเก่ียวกบัสินทรพัย ์หรือบริการ  รายการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน  รายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแกบ่ริษัท ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุน้มากกวา่บุคคลเก่ียวโยง 
(คือประเภท 5.5.2) 
 

เลือกใชค้า่ที่สงูกวา่ระหวา่ง ขนาดรายการ 

X ≤ 1 ลา้นบาท X ≤ 0.03%NTA   เล็ก           (ไมมี่สาระส าคญั) 

1 ลา้นบาท < X < 20 ลา้นบาท 0.03%NTA < X < 3%NTA   กลาง        (มีสาระส าคญั) 

X ≥ 20 ลา้นบาท X ≥ 3%NTA   ใหญ่         (มีสาระส าคญัมาก) 
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 ตารางที่ 2  ใชว้ดัขนาดรายการส าหรบัรายการเก่ียวโยงประเภท การใหค้วามช่วยเหลือทาง
การเงิน     แกบ่คุคลที่เก่ียวโยง หรือบริษัทที่บคุคลเก่ียวโยงถือหุน้ มากกวา่บริษัท หรือบริษัท
ยอ่ยถือหุน้ (คือประเภท 5.5.1) 

  
เลือกใชค้า่ที่ต  ่ากวา่ ขนาดรายการ 

X < 100 ลบ. หรือ < 3% NTA แลว้แตจ่  านวนใดจะต ่ากวา่   กลาง     (มีสาระส าคญั) 

X ≥  100 ลบ. หรือ ≥ 3% NTA  แล้วแต่จ  านวนใดจะต ่า
กวา่ 

  ใหญ่    (มีสาระส าคญัมาก) 

 
 
 
 

(เวน้วา่ง โดยตัง้ใจ) 
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 ข้อ 7  การด าเนินการของบริษัท ตามประเภทรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
(1)  รายการธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย 
ลกัษณะของรายการ รายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อย กระท าเป็นปกติ เพื่อการ

ประกอบกิจการ ไดแ้ก่  การซือ้หรือขายวตัถุดิบ / สินคา้  การขายรถยนต ์ 
การใหบ้ริการ การซอ่มแซมและบ ารุงรกัษา เป็นตน้ 

มลูคา่ของรายการ ราคาตลาด มลูคา่ส่ิงตอบแทนหรือมลูคา่ตามบญัชี (Book Value) แลว้แต่
จ  านวนใดจะสูงกวา่ 

เงื่อนไขทางการค้า เงื่อนไขการค้าทัว่ไป ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
ขนาดของรายการ 
 

ไม่จ  ากัดมูลค่าของ
รายการ 

ไมมี่สาระส าคญั 
(X ≤ 1 ลบ.หรือ 

X ≤ 0.03%NTA  
แลว้แต่จ านวนใดจะ

สงูกวา่) 

มีสาระส าคญั 
(1 ลบ. < X < 20 ลบ. 
หรือ 0.03%NTA < X < 
3%NTA แลว้แต่จ านวน

ใดจะสงูกวา่) 

มีสาระส าคญัมาก 
(X ≥ 20 ลบ. หรือ 

X ≥ 3%NTA  
แลว้แต่จ านวนใดจะสงู

กวา่) 

การด าเนินการ ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ 
เปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์ -  -  แจง้ตลาดฯ แจง้ตลาดฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ รบัทราบ รบัทราบ ขอความเห็นชอบ ขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการบริษัท รบัทราบ รบัทราบ ขออนมุติั ขอความเห็นชอบ

เพื่อเสนอที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้เพื่ออนมุติั 

ที่ประชมุผูถื้อหุน้ - - - * ข อ อ นุ มั ติ แ ล ะ
แต่งตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ 

งบการเงิน เปิดเผยขอ้มลูพรอ้มเง่ือนไขทางการคา้ 
 

*กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องจะกระท าธุรกรรมกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น   หากธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกบัที่วิญญูชนจะพึงกระท ากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั  ดว้ยอ านาจต่อรองการคา้
ที่ปราสจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง แลว้แต่
กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่
คณะกรรมการอนมุติัไวแ้ลว้ 
(อา้งอิง มาตรา 89/2(1) พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่4) พ.ศ.2551) 
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 (2)  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย 
ลกัษณะของรายการ รายการทางการคา้ซี่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

มักจะกระท าเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติ  เช่น ค่าจ้างขนส่งสินคา้  
ค่าจา้งท าโฆษณา สัญญาว่าจา้งบริหาร หรือความช่วยเหลือทางเทคนิค  
วา่จา้งที่ปรกึษา เป็นตน้ 

มลูคา่ของรายการ ราคาตลาด มลูคา่ส่ิงตอบแทนหรือมลูคา่ตามบญัชี (Book Value) แลว้แต่
จ  านวนใดจะสูงกวา่ 

 

เง่ือนไขทาง 
การคา้ 

เง่ือนไขทางการคา้โดยทั่วไป ไมมี่เง่ือนไขทางการคา้โดยทั่วไป 

ที่มาของ
คา่ตอบแทน 

ค านวณไดจ้าก
ทรพัยสิ์นหรือ
มลูคา่อา้งองิ 

ไมส่ามารถค านวณไดจ้ากทรพัยสิ์นหรือ
มลูคา่อา้งองิ 

- 

ขนาดของ
รายการ  

ไมจ่  ากดัมลูคา่
ของรายการ 

ไม่มีสาระส าคญั 

(X ≤ 1 ลบ.
หรือ 

X ≤ 
0.03%NTA  
แลว้แต่จ านวน
ใดจะสงูกวา่) 

มีสาระส าคญั 

(1 ลบ. < X < 

20 ลบ. หรือ 

0.03%NTA 

< X < 
3%NTA 

แลว้แต่จ านวน
ใดจะสงูกวา่) 

มี
สาระส าคญั

มาก 

(X ≥ 20 
ลบ. หรือ 

X ≥ 
3%NTA  
แลว้แต่

จ านวนใดจะ
สงูกวา่) 

ไม่มี
สาระส าคญั 

(X ≤ 1 ลบ.
หรือ 

X ≤ 
0.03%NTA  
แลว้แต่จ านวน
ใดจะสงูกวา่) 

มีสาระส าคญั 

(1 ลบ. < X < 

20 ลบ. หรือ 

0.03%NTA < 

X < 3%NTA 
แลว้แต่จ านวน
ใดจะสงูกวา่) 

มีสาระส าคญั
มาก 

(X ≥ 20 ลบ. 
หรือ 

X ≥ 
3%NTA  

แลว้แต่จ านวน
ใดจะสงูกวา่) 

การ
ด าเนินการ 

ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ ฝ่าย
จดัการ 

ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ 

เปิดเผยตอ่
ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

- - แจง้ตลาดฯ แจง้ตลาด
ฯ 

- แจง้ตลาดฯ แจง้ตลาดฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รบัทราบ รบัทราบ รบัทราบ ขอความ
เห็นชอบ 

รบัทราบ ขอความ
เห็นชอบ 

ขอความ
เห็นชอบ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

รบัทราบ รบัทราบ รบัทราบ ขออนมุติั รบัทราบ ขออนมุติั ขอความ
เหน็ชอบเพ่ือ
เสนอท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เพ่ือ
อนมุตัิ 
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 ที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ 

- - - - - - *ขออนมุตัิและ
แต่งตัง้ท่ี
ปรกึษา
การเงินอิสระ 

งบการเงิน เปิดเผยขอ้มลูพรอ้มเง่ือนไขทางการคา้ 
 

*กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องจะกระท าธุรกรรมกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  หากธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกบัที่วิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั  ดว้ยอ านาจตอ่รองการคา้ที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง แล้วแต่
กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่
คณะกรรมการอนมุติัไวแ้ลว้ 
(อา้งอิง มาตรา 89/2(1) พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที4่) พ.ศ.2551) 
 

(3)  รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยส์ัญญาไม่เกิน 3 ปี ของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

ลกัษณะของรายการ เป็นการเช่าหรือใหเ้ชา่อสงัหาริมทรพัยท์ี่มีอายุสญัญาไม่เกิน 3 ปี  ซึ่งโดย
ปกติบริษัทหรือบริษัทย่อยอาจมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการดงักล่าว  ซึ่ง
รายการประเภทนีม้กัมีลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถแสดงไดว้่ามีเง่ือนไข
ทางการคา้ทั่วไป 

มลูคา่ของรายการ คือ คา่เชา่ที่มีมลูคา่ตามระยะเวลาของสญัญาเชา่ 
 

เง่ือนไขทางการคา้ ไมมี่เง่ือนไขทางการคา้โดยทั่วไป 
ที่มาของคา่ตอบแทน - 
ขนาดของรายการ  
 

ไมมี่สาระส าคญั 
(X ≤ 1 ลบ.หรือ 

X ≤ 0.03%NTA  
แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกวา่) 

มีสาระส าคญั 
(1 ลบ. < X < 20 ลบ. หรือ 
0.03%NTA < X < 3%NTA 
แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกวา่) 

มีสาระส าคญัมาก 
(X ≥ 20 ลบ. หรือ 

X ≥ 3%NTA  
แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกวา่) 

การด าเนนิการ ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ 
เปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์ - แจง้ตลาดฯ แจง้ตลาดฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ รบัทราบ รบัทราบ ขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการบริษัท รบัทราบ รบัทราบ ขออนมุติั 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ - - - 
งบการเงิน เปิดเผยขอ้มลู และเง่ือนไขทางการคา้ 
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 (4)  รายการเกี่ยวกับทรัพยส์ินหรือบริการของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

ลกัษณะของรายการ รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และ/หรือสิทธิในการไดม้าหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สินทรพัย ์การเชา่/ใหเ้ชา่สินทรพัย ์การให/้รบับริการ  การท า
รายการดงักล่าว เชน่ การซือ้ขายเงินกองทนุ การซือ้เครื่องจกัร ขายอาคาร 
ขายสิทธิการเชา่ที่ดิน การไดร้บัสมัปทาน  เป็นตน้  

มลูคา่ของรายการ ราคาตลาด มลูคา่ส่ิงตอบแทนหรือมลูคา่ตามบญัชี (Book Value) แลว้แต่
จ  านวนใดจะสูงกว่า  หากจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทอื่น ท าใหบ้ริษัทอื่น
นัน้สิน้สภาพจากการเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ยใหร้วมมลูคา่เงินใหกู้ยื้ม ภาระค า้ประกนัหรือภาระอื่นๆ ที่บริษัทนัน้ยงั
คา้งกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยเป็นมลูคา่รายการดว้ย 

เง่ือนไขทางการคา้ - 
ที่มาของคา่ตอบแทน - 
ขนาดของรายการ  
 

ไมมี่สาระส าคญั 
(X ≤ 1 ลบ.หรือ 
X ≤ 0.03%NTA  

แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกวา่) 

มีสาระส าคญั 
(1 ลบ. < X < 20 ลบ. หรือ 
0.03%NTA < X < 3%NTA 
แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกวา่) 

มีสาระส าคญัมาก 
(X ≥ 20 ลบ. หรือ 

X ≥ 3%NTA  
แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกวา่) 

การด าเนนิการ ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ 
เปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์ - แจง้ตลาดฯ แจง้ตลาดฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ รบัทราบ ขอความเห็นชอบ ขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการบริษัท รบัทราบ ขออนมุติั ขอความเห็นชอบเพือ่เสนอที่

ประชมุผูถื้อหุน้ เพือ่อนมุติั 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ - - *ขออนมุติัและแตง่ตัง้ที่

ปรกึษาทางการเงินอสิระ 
งบการเงิน เปิดเผยขอ้มลู และเง่ือนไขทางการคา้ 

 

*กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องจะกระท าธุรกรรมกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น   หากธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกบัที่วิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั  ดว้ยอ านาจต่อรองการคา้ที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง แล้วแต่
กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่
คณะกรรมการอนมุติัไวแ้ลว้ 
(อา้งอิง มาตรา 89/2(1) พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที4่) พ.ศ.2551) 
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 (5)  รายการความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
(5.1)  รายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

ลกัษณะของรายการ รายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่
เก่ียวโยง หรือบริษัท  ที่บุคคลที่เก่ียวโยงถือหุน้มากกว่าบริษัทหรือบริษัท
ย่อยถือหุน้ เช่น ช่วยเหลือใหกู้ยื้มเงิน  ใหก้ารค า้ประกนั  ใหสิ้นทรพัยเ์ป็น
หลกัประกนัหนีสิ้น  เป็นตน้ 

มลูคา่ของรายการ เงินตน้และดอกเบีย้  หรือมลูคา่ภาระค า้ประกนั หรือมลูคา่ความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ 

เง่ือนไขทางการคา้ - 
ที่มาของคา่ตอบแทน - 
ขนาดของรายการ  
 

มีสาระส าคญั 
(<100 ลบ. หรือ <  3% ของ NTA  
 แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่) 

มีสาระส าคญัมาก 
( ≥100 ลบ.หรือ ≥ 3% ของ NTA  
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่) 

การด าเนนิการ ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ 
เปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์ แจง้ตลาดฯ แจง้ตลาดฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ขอความเห็นชอบ ขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการบริษัท ขออนมุติั ขอความเห็นชอบเพือ่เสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 

เพื่ออนมุติั 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ - *ขออนมุติัและแตง่ตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน

อิสระ 
งบการเงิน เปิดเผยขอ้มลู และเง่ือนไขทางการคา้ 

 

*กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อย และบุคคลที่เก่ียวโยงกนัร่วมกนัใหค้วามช่วยเหลือทาง
การเงินแก ่  นิติบคุคล ซึง่บริษัทหรือบริษัทยอ่ย และบคุคลที่เก่ียวโยงกนั เป็นผูถื้อหุน้ ตามสดัส่วนที่ตน
มีส่วนไดเ้สียในนิติบคุคลนัน้ตามเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปหรือดีกว่า  บริษัทจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้ง
ขออนุมติัที่ประชุมผุ้ถือหุน้ในรายการดงักล่าว  และกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวขอ้งจะกระท าธุรกรรมกบับริษัทหรอืบริษัทยอ่ย โดยไมต่อ้งไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  หาก
ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกบัที่วิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณเ์ดียวกนั  ดว้ยอ านาจตอ่รองการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการคา้ที่ไดร้บัอนุมติัจาก
คณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการอนมุติัไวแ้ลว้ 
(อา้งอิง มาตรา 89/2(1) พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที4่) พ.ศ.2551) 
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 (5.2)  รายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทีไ่ม่เข้าประเภท (5.1)  
 

ลกัษณะของรายการ คือ รายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัท ที่บริษัทหรือบริษัท
ยอ่ยถือหุน้มากกวา่บคุคลที่เก่ียวโยงอื่นๆ ถือหุน้ เชน่ ใหเ้งินกูยื้ม ใหก้ารค า้
ประกนั  การจา่ยคา่ธรรมเนียมใหก้บับคุคลที่เก่ียวโยงที่ค  า้ประกนัการกูยื้ม 

มลูคา่ของรายการ ดอกเบีย้  หรือส่ิงตอบแทนที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยจ่ายใหบ้คุคลที่เก่ียวโยง
กนั 

 

(5.3)  รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน จากบุคคลทีเ่กี่ยวโยง 

ลกัษณะของรายการ คือ รบัเงินกูยื้ม  การจ่ายดอกเบีย้  การจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้ับบุคคลที่
เก่ียวโยงที่ค  า้ประกนัการกูยื้ม  การรบัค า้ประกนัจากบคุคลที่เก่ียวโยง 

มลูคา่ของรายการ ดอกเบีย้  หรือส่ิงตอบแทนที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยจ่ายใหบ้คุคลที่เก่ียวโยง
กนั 

 

เง่ือนไขทางการคา้ - 
ที่มาของคา่ตอบแทน - 
ขนาดของรายการ  
 

ไมมี่สาระส าคญั 
(X ≤ 1 ลบ.หรือ 

X ≤ 0.03%NTA  
แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกวา่) 

มีสาระส าคญั 
(1 ลบ. < X < 20 ลบ. หรือ 
0.03%NTA < X < 3%NTA 
แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกวา่) 

มีสาระส าคญัมาก 
(X ≥ 20 ลบ. หรือ 

X ≥ 3%NTA  
แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกวา่) 

การด าเนนิการ ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ 
เปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์ - แจง้ตลาดฯ แจง้ตลาดฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ รบัทราบ ขอความเห็นชอบ ขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการบริษัท รบัทราบ ขออนมุติั ขอความเห็นชอบเพือ่เสนอที่

ประชมุผูถื้อหุน้ เพือ่อนมุติั 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ - - *ขออนมุติัและแตง่ตัง้ที่

ปรกึษาทางการเงินอสิระ 
งบการเงิน เปิดเผยขอ้มลู และเง่ือนไขทางการคา้ 

*กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อย และบุคคลที่เก่ียวโยงกนัร่วมกนัใหค้วามช่วยเหลือทาง
การเงินแก ่  นิติบคุคล ซึง่บริษัทหรือบริษัทยอ่ย และบคุคลที่เก่ียวโยงกนั เป็นผูถื้อหุน้ ตามสดัส่วนที่ตน
มีส่วนไดเ้สียในนิติบคุคลนัน้ตามเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปหรือดีกว่า  บริษัทจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้ง
ขออนุมติัที่ประชุมผุ้ถือหุน้ในรายการดงักล่าว  และกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวขอ้งจะกระท าธุรกรรมกบับริษัทหรอืบริษัทยอ่ย โดยไมต่อ้งไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  หาก
ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกบัที่วิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทั่วไปใน
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 สถานการณเ์ดียวกนั  ดว้ยอ านาจตอ่รองการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการคา้ที่ไดร้บัอนุมติัจาก
คณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการอนมุติัไวแ้ลว้ 
(อา้งอิง มาตรา 89/2(1) พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที4่) พ.ศ.2551) 
 

ข้อ 8  รายการทีไ่ด้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตามเกณฑร์ายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
8.1  การใหกู้ยื้มเงินตามระเบียบสงเคราะหพ์นกังานลูกจา้ง 
8.2 ธุรกรรมที่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ของบริษทั หรือคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมีฐานะเป็น 

o บริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 90% 
o บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งถือหุน้ หรือมีส่วนไดเ้สียไมว่า่

โดยตรงหรือโดยออ้ม ไม่เกินอตัราหรือมีลกัษณะตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุก าหนด 

8.3  บริษัทท ารายการกบับริษัทย่อยที่มีบุคคลเก่ียวโยงกนั ถือหุน้ไม่เกินกว่า 10% และไม่แป็นผู้มี
อ  านาจควบคมุในบริษัทยอ่ย 
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 8.4 รายการระหวา่งกนัของบริษัทยอ่ยของบริษัทที่มีบคุคลเก่ียวโยงกนัถือหุน้ในบริษัทยอ่ยดงักล่าวไม่
เกิน 10% และไมไ่ดเ้ป็นผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5 บริษัทหรือบริษัทยอ่ยออกหลกัทรพัยใ์หมใ่หก้บับคุคลที่เก่ียวโยงกนัในลกัษณะ ดงันี  ้
o เพื่อโอนไปยงับุคคลอื่น โดยราคาของหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ไม่ต ่ากว่าราคาตลาด 

และไมไ่ดเ้ป็นการเพิ่มสดัส่วนของบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
o บคุคลที่เก่ียวโยงกนัไดร้บัหลกัทรพัยต์ามสิทธิและสดัส่วนที่ถือหุน้ (Right Offering) 
o บคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นผู้จดัจ  าหนา่ยหรือผู้จ  าหน่ายช่วงของบริษัทจดทะเบียนหรือ

บริษัทยอ่ย โดยรบัประกนัผลการจ าหนา่ย 
o จดัสรรใหต้ามโครงการออกหลกัทรพัยใ์หก้บัพนกังานหรือผูบ้ริหาร (ESOP) 
o รายการที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยท ารายการกบันิติบคุคล ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยได้

ส่งคนเขา้ไปดแูลควบคมุในนิติบคุคลดงักล่าว 
8.6  รายการที่พสิูจนไ์ดว้า่เป็นธรรมและไมก่อ่ใหเ้กิดการถา่ยเทผลประโยชน ์

 

ข้อ 9  การอนุมัติการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
 9.1  รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธรุกิจปกติที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 เนื่องจากการท ารายการที่เก่ียวโยงกันดงักล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
อนมุติัในหลกัการใหบ้ริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถท าธุรกรรมดงักล่าวได ้  หากธุรกรรมเหล่านัน้มีขอ้ตกลงทาง
การคา้ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รอง
ทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง  ดงันัน้ 
รายการที่เก่ียวโยงกนัที่มีลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้  สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่อ้งผ่านการขออนมุติัการเขา้ท า
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 รายการจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ ซึง่เป็นไปตามการอนมุติัในหลกัการจากที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท 
 9.2  การขอความเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในกรณีที่บริษัทมีการท ารายการเก่ียวโยงกนั  ซึง่มีความจ าเป็น หรือมีขนาดที่ตอ้งขออนมุติัการเข้าท า
รายการจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  บริษัทก าหนดใหร้ายการนัน้ตอ้งผ่านการพิจารณา
อย่างถ่ีถว้น จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมาก่อน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ พิจารณา 
กลั่นกรอง และใหค้วามเห็นที่เหมาะสม ส าหรบัรายการที่เกิดขึน้  คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบใหแ้นใ่จ
ว่าข้อก าหนด  เง่ือนไข  และราคา ของรายการนัน้  ไดก้ระท าอย่างยุติธรรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
เสมือนบริษัทท ารายการกบับคุคลภายนอก และราคาของรายการเป็นราคาที่ผ่านการประเมิน และเปรียบเทียบ
กบัราคาตลาดแลว้  ในกรณีที่ไม่สามารถเทียบราคาตลาดได ้ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งแน่ใจวา่ราคานัน้
สมเหตุสมผล  และรายการดงักล่าวสรา้งประโยชนส์ูงสุดแก่ผู้มีส่วนไดเ้สีย  หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่
สามารถประเมินรายการที่เก่ียวโยง   ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความช านาญในการประเมินราคา
รายการที่เก่ียวโยงกนั  บริษัทจะวา่จา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกบริษัทมาเป็นผูป้ระเมิน และใหค้วามเห็นเก่ียวกบั
รายการที่เก่ียวโยงกนััน้  เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุน้ น าความเห็นจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกมาประกอบการพิจารณาเพื่อการตดัสินใจ 
 

 9.3  รายการทีเ่กี่ยวโยงกันทีต่้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
 ในกรณีที่เป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่ตอ้งขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทกอ่นเขา้ท ารายการ  
ผูบ้ริหารของฝ่ายงานตน้เรื่องที่เก่ียวขอ้ง เชน่ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบญัชี ฝ่ายเรง่รดัและติดตาม หรือฝ่ายอื่นที่เป็น
ตน้เรื่อง จะตอ้งน าเสนอรายละเอียด ลกัษณะรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุติั
การเขา้ท ารายการ โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้
 9.3.1  ฝ่ายงานตน้เรื่องที่เก่ียวข้อง น าเสนอรายละเอียด ลักษณะรายการ ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ และจดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน และข้อมูลที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดน าเสนอต่อประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ 
 9.3.2  ประธานเจา้หน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จดัการ มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจดัเตรียมวาระการประชมุ 
 9.3.3  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดเตรียม
เอกสารประกอบวาระการประชมุ โดยสรุปขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญั เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 9.3.4  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบจดัท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานกบัเลขานุการบริษัทในการจดัเตรียมวาระการประชมุ เพื่อน าเสนอ
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 ความเห็นจากที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุติัการตกลงเขา้ท า
รายการตอ่ไป 
 9.3.5  เลขานกุารบริษัทรว่มกบัหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง จดัเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม โดย
สรุปขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
 9.3.6  ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนไดเ้สียไม่สามารถเข้ารว่มพิจารณา
อนมุติัรายการนัน้ และเลขานกุารบริษัทจดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท  พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลู
ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

 9.4  รายการทีเ่กี่ยวโยงกันทีต่้องขออนุมัติจากผู้ถือหุน้ 
 ในกรณีที่เป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่ตอ้งขออนมุติัจากผูถื้อหุน้กอ่นเขา้ท ารายการ ผูบ้ริหารของ
ฝ่ายงานตน้เรื่องที่เก่ียวขอ้ง เชน่ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายเรง่รดัและติดตาม หรือฝ่ายอื่นที่เป็น
ตน้เรื่อง จะตอ้งน าเสนอรายละเอียด ลักษณะรายการ ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ  เพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อ
พิจารณาอนมุติัการเขา้ท ารายการ โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้
 9.4.1  ฝ่ายงานตน้เรื่องที่เก่ียวข้อง น าเสนอรายละเอียด ลักษณะรายการ ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ และจดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน และข้อมูลที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดน าเสนอต่อประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ 
 9.4.2  ประธานเจา้หน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จดัการ มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจดัเตรียมวาระการประชมุ 
 9.4.3  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดเตรียม
เอกสารประกอบวาระการประชมุ โดยสรุปขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญั เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 9.4.4  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบจดัท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานกบัเลขานุการบริษัทในการจดัเตรียมวาระการประชมุ เพื่อน าเสนอ
ความเห็นจากที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุติัการตกลงเขา้ท า
รายการตอ่ไป 
 9.4.5  เลขานกุารบริษัทรว่มกบัหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง จดัเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม โดย
สรุปขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
 9.4.6  ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนไดเ้สียไม่สามารถเข้ารว่มพิจารณา
อนมุติัรายการนัน้ และเลขานกุารบริษัทจดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท  พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลู
ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 9.4.7  เลขานกุารบริษัทรว่มกบัหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง จดัเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือ
หุน้ พรอ้มทัง้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  เพื่อขออนุมติัการเขา้ท ารายการจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 



  
  
       บริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

               EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

64 

 

 โดยตอ้งมีขอ้มลูประกอบการตดัสินใจที่เพียงพอ พรอ้มแสดงรายชื่อ และจ านวนหุน้ของบคุคลที่เก่ียวโยงกนัที่ไม่
มีสิทธิออกเสียง 
 9.4.8  การขออนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  ตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที่
เขา้ประชมุ และมีสิทธิออกเสียง  โดยไมน่บัรวมผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ  ทัง้นี ้ในการขออนมุติัจากผูถื้อ
หุน้จะตอ้งแต่งตัง้ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ใหค้วามเห็นต่อการท ารายการดงักล่าว โดย IFA จะตอ้งแสดง
ความเห็นในเรื่องตา่งๆ เชน่ ความสมเหตสุมผล และประโยชนข์องรายการตอ่บริษัท  ความเป็นธรรมของราคา 
และเง่ือนไขรายการ และความเส่ียง เป็นตน้ 
 9.4.9  ประชมุผูถื้อหุน้ และเลขานกุารบริษัทจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ข้อ 10  การตรวจสอบภายใน 
 บริษัทมีการว่าจา้งบริษัท เพื่อท าการตรวจสอบภายใน  โดยในทุกไตรมาสผู้ตรวจสอบภายในจะ
ตรวจสอบรายการที่เก่ียวโยงทัง้รายการ ที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายการใหม่ เพื่อติดตามการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารอนมุติัของรายการ  ผูต้รวจสอบภายในจะรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  โดย
ประสานงานกบัเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ข้อ 11  การเปิดเผยข้อมูล 
 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เ ก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนต์ามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด  โดยตอ้งแจง้มติคณะกรรมการ
เก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกนัทนัทีที่บริษัทตกลงเขา้ท ารายการ คือ ภายในวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ 
หรืออย่างชา้ภายในเวลา 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป ผ่านระบบ SET PORTAL หรือตามหลกัเกณฑท์ี่ตลอด
หลักทรพัยฯ์ ก าหนด  อีกทัง้ เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี  รายงานประจ าปีของบริษัท หรือ
แบบรายงานอื่นใด  ตลอดจนเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่วในงบการเงินของบรษิัทตามที่มาตรฐานการ
บญัชีประกาศก าหนด 
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 กฎบัตรของคณะกรมการบริษัท 
 

บริษัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกั และใหค้วามส าคญัอยา่งย่ิงต่อการก ากบั
ดูแลกิจการ นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งเคร่งครดัในการปฏิบติัหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัย ์และตาม        
ข้อกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวขอ้งแลว้ บริษัทยงัไดก้  าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อที่จะเนน้ถึงบทบาท
หนา้ที่ของคณะกรรมการ เพื่อใหส้อดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีที่ก  าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ดงันี ้
 

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 

1.1 คณุสมบติัของกรรมการตามหลกักฎหมายมหาชน 
1.เป็นบุคคลธรรมดา 2.บรรลุนิติภาวะ 3.ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถหรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ 4.ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ  าคุกใน
ความผิด เก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทุจริต 5.ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจาก
ราชการ หรือองคก์ร หรือหนว่ยงานรฐั  ฐานทจุริตตอ่หนา้ที่ 

1.2 เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ และประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจ 
1.3 มีความสนใจในกิจการของบริษัทอยา่งแทจ้ริง สามารถอทุิศเวลาปฏิบติัหนา้ที่แกบ่ริษัทได ้
1.4 มีความเป็นอิสระเพียงพอ ที่จะท าหนา้ที่ตรวจสอบถว่งดลุการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ 

 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
 

2.1 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทคณะกรรมการของบริษัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไมน่อ้ยกวา่        
5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินอยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

2.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร และ
กรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 และไม่นอ้ยกว่า 3 คน และเป็นผูมี้
ความรูด้า้นบญัชี และการเงินอยา่งนอ้ย 1 คน 

2.3 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่ง จากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธาน
กรรมการ 

2.4 คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่ง ท าหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไมก็่ได ้
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 3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดดังน้ี 
 

3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

3.2  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทยอ่ยล าดบั
เดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นไดร้บัการแตง่ตัง้ 

3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผูบ้ริหาร ผู้ถือ
หุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

3.4   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติ 
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือ 

  ผูบ้ริหารของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสอง
ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่
กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับ
สินทรพัย ์หรือบริการ หรือการให ้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรบั หรือใหกู้ยื้ม 
ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถงึพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็น
ผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แตย่ี่สิบลา้นบาทขึน้ไปแลว้แตจ่  านวนใดจะต ่ากว่า  
ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยง
กนั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยข้อมลู 
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการ
พิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี ้ที่ เ กิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ และไม่เป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่       
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 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ    
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นไดร้บัการแตง่ตัง้. 

3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมาย 
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพี
เป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 
หรือหุน้ส่วนผู้จดัการ ของผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นไดร้บัการแตง่ตัง้ 

3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

3.8 ไมมี่ลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน 
 ของบริษัท 
 

4. อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
4.1  แตง่ตัง้ ถอดถอน มอบอ านาจหนา้ที่ใหแ้กท่ี่ปรกึษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย

ตา่งๆ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการไปปฏิบติั 
4.2   ปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญ หรือที่ปรกึษาของบริษัท (ถา้มี) หรือจา้งที่ปรกึษา หรือผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก  

ในกรณีจ าเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบริษัท 
4.3  อนุมติัการกูยื้มเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะ

กรรมการบริหาร 
4.4  อนมุติัการไดร้บัหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
4.5  อนุมัติการใหกู้้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุน้ หรือ

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

4.6  อนมุติัการเขา้ค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อแกบ่ริษัทที่มีความสัมพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้
ถือหุน้ หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษัทอื่น  ในวงเงินส่วนที่เกิน
อ านาจคณะกรรมการบริหาร 

4.7  อนมุติัการกอ่ตัง้ ควบรวม หรือเลิกบริษัทยอ่ย 
4.8  อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้สามญั และ/หรือหลักทรพัยอ์ื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกิน

อ านาจคณะกรรมการบริหาร 
4.9  อนมุติัการจดัหาและลงทนุในสินทรพัยถ์าวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
4.10 อนมุติัการจ าหนา่ย จา่ยโอนในสินทรพัยถ์าวร ในวงเงินที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
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 4.11 อนุมติัการปรบัสภาพ การท าลาย การตดับญัชี ซึ่งสินทรพัยถ์าวร และ/หรือ สินทรพัยท์ี่ไมมี่
ตวัตนที่เลิกใช ้ช  ารุด สูญหาย ถูกท าลาย เส่ือมสภาพ ล้าสมยั หรือไม่สามารถใชง้านได ้ มี
มลูคา่ทางบญัชี (ราคาทนุ) ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

4.12 อนมุติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การรอ้งทกุช ์การฟอ้งรอ้ง
คดี และ/หรือ การด าเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท  ส าหรบัเรื่องที่
มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรพัย ์ในวงเงินที่เกิน
อ านาจคณะกรรมการบริหาร 

4.13 อนุมัติการเข้าท าธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่ เกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

4.14 เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ การแกไ้ข เปล่ียนแปลงหนงัสือ
บริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และ/หรือวตัถปุระสงคข์องบริษัทตอ่ผูถื้อหุน้ 

4.15 อนมุติัใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูก้  าหนดคูมื้ออ  านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติังานอื่นใด
ตามที่เห็นสมควร 

4.16 มอบอ านาจใหฝ่้ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานระดบับริหารของบริษัท หรือบคุคลอื่นใดท า
การแทนได ้

4.17 มีอาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานที่เก่ียวขอ้งของบริษัท มาชีแ้จง ใหค้วามเห็น รว่ม
ประชมุ ตลอดจนส่งเอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

4.18 แตง่ตัง้ และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 
4.19 บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทดงักลา่วขา้งตน้ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องการไดม้า                 

หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 

5. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

5.1 คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมีอ านาจหนา้ที่
ด  าเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท และตามมติของที่
ประชมุผูถื้อหุน้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่ หรือหลายคนปฏิบติังานอยา่งใด
อยา่งหนึง่แทนกรรมการก็ได ้

5.2 คณะกรรมการบริษัทตอ้งประชมุอยา่งนอ้ย สาม (3) เดือน ตอ่ครัง้ 
5.3 จดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัที่สิน้สุด

รอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 
5.4 จดัใหมี้ระบบบญัชีรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที่เชื่อถือได ้รวมทัง้ดูแลจดัให้มี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน พิจาณารบัรองงบการเงิน
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 ที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบ และไดผ้่านการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
งบการเงิน ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท จดัใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้  
เพื่อพิจารณาอนุมติั และดูแลจดัใหมี้การส่งงบการเงิน รายงานฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานไปยงัตลาดหลกัทรพัยต์ามก าหนด 

5.5 มีหนา้ที่ก  าหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน งบประมาณ และการด าเนินงานของบริษัท  
ร่วมกับฝ่ายจัดการ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริหาร  
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก  าหนดไว ้และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจน
ก ากบัดแูลใหบ้ริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

5.6 พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงานแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร  
และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

5.7 ทบทวนนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษทั และประเมินผลงานปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่ว 
เป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5.8 ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ก ากบัดแูล
ใหมี้การบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และจดัใหมี้
ระบบบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม  เพื่อใหฝ่้ายจดัการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้กผู่ถื้อหุน้  และบริษัทเติบโตอยา่งยั่งยืน 

5.9 ประเมินผลการปฏิบติังาน และก าหนดคา่ตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
5.10 ตอ้งมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนส์ูงสุดของ

ผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้งครบถว้นมีมาตรฐาน และโปรง่ใส 
5.11 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดง

ควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคญัๆตาม
นโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง   
ประเทศไทย 

5.12 กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษัทหรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไมจ่  ากดัความรบัผิดใน
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเขา้เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชนต์น หรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบกอ่นที่จะมี
มติแตง่ตัง้ 

5.13กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ถึงการถือครองหลักทรัพย์ และการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท ทัง้นีต้อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารรายงาน
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 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) คือ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บั
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการ และภายใน 3 วนั นบัแตว่นัที่มีการเปล่ียนแปลง 

5.14 ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความระมดัระวงั และซื่อสัตยส์ุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
ปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์่วนตวั และไมน่  าขอ้มลู หรือโอกาสของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชนข์องตน หรือบคุคลอื่น 

5.15 เพื่อเป็นการปกปอ้งขอ้มูลภายในที่อาจมีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรพัย ์กรรมการพึงตอ้งระงับการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัทในช่วง 1 เดือน 
กอ่นที่บริษัทจะมีการประกาศผลการด าเนินงาน หรือเปิดเผยขอ้มลูภายในตอ่สาธารณะชน 

5.16 กรรมการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตน และผูเ้ก่ียวขอ้งที่อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนก์บับริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการไดพ้ิจารณาธุรกรรมที่มีความเก่ียวโยง และ
ตดัสินใจเพื่อประโยชนโ์ดยรวมของบริษัท โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือผูท้ี่เก่ียวโยงตอ้ง
ไมมี่ส่วนรว่มในการตดัสินใจในธุรกรรมดงักล่าว ทัง้นีจ้ะมีขัน้ตอนปฏิบติัหรือมาตรการอนมุติั  
และการเปิดเผยข้อมูลการรายงานตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

5.17  เพื่อใหก้รรมการมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบติัหนา้ที่กรรมการบริษัทไดดี้ และการเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบติัหนา้ทีก่รรมการของบริษัท   บริษัทได้
มีนโยบายในการก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงจะไป
ด ารงต าแหน่ง  โดยไม่ควรด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัทใน
เวลาเดียวกนั 

 

6. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และการด ารงต าแหน่ง 
 

 การเลือกตัง้กรรมการของบริษัท ใหก้ระท าโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นีใ้หก้ระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงันี  ้
 

6.1 ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จ านวนหุน้ที่ตนถือ 
6.2 ในการเลือกตัง้กรรมการอาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละ

คน หรือคราวละหลายๆคนตามแตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแตล่ะครัง้ 
ผู้ถือหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได ้ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้
กรรมการ เพื่อใหผู้ใ้ดมากนอ้ยตามมาตรา 70 วรรคหนึง่แหง่พ.ร.บ.มหาชนฯ ได ้(ลงคะแนน
แบบ NON-CUMULATIVE VOTING เทา่นัน้) 

6.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเทา่กนั  ให้
ผูเ้ป็นประธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
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 6.4 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ส่วน ถา้จ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้กับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการที่จะออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชน ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นาน
ที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะไดร้บัเลือกตัง้ให้
เขา้รบัต าแหนง่อีกก็ได ้ ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตอ้งด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องได ้ไมเ่กิน 9 ปี 

6.5 นอกจากพน้จากต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหนง่เม่ือ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎบตัรวา่ดว้ยบริษัทมหาชน 

 ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก 

 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
6.6 กรรมการคนใดลาออกจากต าแหนง่ใหย่ื้นใบลาออกตอ่บริษัท และจะแจง้การลาออกของตน

ใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
6.7 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

คณะกรรมการอาจเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบติั และไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ย
บริษัทมหาชนจ ากดั เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรรมการดังกล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการที่ยงัเหลืออยู ่

 

7.  การประชุมคณะกรรมการ 
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท  มีดงันี ้

7.1 คณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหมี้การประชมุเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท อยา่ง  
นอ้ยทุก 3 เดือน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะก าหนดตารางการประชมุล่วงหนา้แจง้ใหท้ราบทัง้ปี 
ในการประชุมกรรมการตอ้งแสดงความเห็น และใชด้ลุยพินิจอย่างเป็นอิสระ  กรรมการควร
เขา้ประชมุทกุครัง้ นอกเหนือจากมีเหตสุุดวิสยัซึง่ตอ้งแจง้ตอ่เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหนา้  บริษัทตอ้งรายงานจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไวใ้น
รายงานประจ าปี กรรมการทุกคนควรมีสดัส่วนของการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ อย่าง
นอ้ย รอ้ยละ 75 ของการประชุมทัง้ปี  ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้  เลขานุการ
คณะกรรมการ  จะตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมแกก่รรมการทกุท่าน  เพื่อใหท้ราบเป็นการ
ล่วงหนา้ถึง  วนัเวลา สถานที่ และวาระการประชุม  พรอ้มทัง้รวบรวมเอกสารประกอบการ
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 ประชมุจากกรรมการ  และฝ่ายจดัการ  จดัส่งใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั  และ
เอกสารดงักล่าวตอ้งใหข้อ้มลูที่เพียงพอตอ่การตดัสินใจ  และใชด้ลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระของ
คณะกรรมการ  เลขานุการคณะกรรมการจะตอ้งเป็นผู้บนัทึกประเด็นในการประชุม  เพื่อ
จดัท าเป็นรายงานการประชมุซึง่ตอ้งมีเนือ้หาสาระครบถว้น  และเสร็จสมบรูณภ์ายใน 15 วนั  
นบัตัง้แต่วนัประชมุเสร็จสิน้  เพื่อเสนอใหป้ระธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม  และจะตอ้ง
จดัใหมี้ระเบียบจดัเก็บที่ดี สะดวกตอ่การคน้หา  และรกัษาความลบัไดดี้ 

7.2  กรรมการบริษัทที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด  ไมมี่สิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ 
7.3 การออกเสียงในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  ใหถื้อเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงขา้งมาเป็น

ส าคญั ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชีข้าด  อย่างไรก็ตาม  ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ  ที่มิไดล้งมติเห็นดว้ย  
ใหร้ะบไุวใ้นรายงานการประชมุ 

7.4 จ านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมกรรมการ ตอ้งมีกรรมการ
อยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 

8. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทน

ประจ าเป็นรายเดือน และเบีย้ประชมุตอ่ครัง้ที่มาประชมุ โดยเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนของ
กรรมการบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และค านึงถึงผล
ประกอบการของบริษัท ค่าตอบแทนดงักล่าวจดัสรรใหส้อดคล้องกบัความรบัผิดชอบของ
กรรมการแตล่ะคน และอยูใ่นระดบัที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรกัษากรรมการที่มีคณุภาพไว ้ 

8.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร 
ตามค าเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8.3 คา่ตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ทกุปี 
8.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีการรายงานเก่ียวกับค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลไว้ในรายงาน

ประจ าปีของบริษัท 
8.5 กรรมการที่ไดร้บัการเลือกตัง้รายใหม่จะไดร้บัการปฐมนิเทศ จะไดร้บัมอบเอกสารข้อมูลที่

ส  าคัญ และจ าเป็นอย่างเพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
คณะกรรมการจะสนบัสนนุใหก้รรมการบริษัททกุทา่นเขา้อบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อความรู ้และประสบการณม์าพฒันาบริษัท และจะ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย1 คน เข้าอบรบ
หลกัสูตร หรือเขา้รว่มกิจกรรมสมัมนาที่เป็นการเพิ่มพนูความรูใ้หส้ามารถท าหนา้ที่ก  ากบัดแูล
กิจการของบริษัทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 โดยที่คณะกรรมการของบริษัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส าคญัของ
ระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  จงึไดพ้ิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้  เพื่อใหเ้ป็นเครื่องมือส าคญั
ของคณะกรรมการบริษัท  ในการก ากบัดแูลการด าเนินงาน  และบริหารงานใหมี้มาตรฐานเป็นแนวทางที่ถกูตอ้ง
โปร่งใส  ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ  อนัจะเป็นประโยชนแ์กผู่้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง  
และเพื่อใหส้อดคลอ้งตามนโยบายของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควร
ก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวด้งัตอ่ไปนี ้
 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  มีองคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี ้

1) เป็นกรรมการของบริษัท  และมีคณุสมบติัตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2) ไดร้บัการเลือกตัง้โดยคณะกรรมการของบริษัท  หรือโดยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระไมน่อ้ยกวา่ 3 คน และเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความ

เขา้ใจ  หรือมีประสบการณด์า้นการบญัชี หรือการเงินอยา่งนอ้ย 1 คน 
4) ให้คณะกรรมการของบริษัท  เลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
5) ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต าแหนง่ 
 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้
 

1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของทนุที่ช  าระแลว้ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้
ใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

2) เป็นกรรมการที่ไมมี่ส่วนรว่มในการบริหารบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษัทรวมทัง้ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าจากบริษัท 
บริษัทในเครือ บริษัทที่เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และ 
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวทัง้ปัจจุบนั และในระยะเวลา 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้
เป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเวน้คณะกรรมการของบริษัทไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ เห็นวา่การเคยมี
ผลประโยชน ์หรือส่วนไดเ้สียนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที่ และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ
ของกรรมการตรวจสอบ 

4) เป็นกรรมการที่ไมใ่ชเ่ป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 
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 5) เป็นกรรมการที่ไมไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทน เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

6) สามารถปฏิบติัหนา้ที่และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ที่ ที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการของบริษัทไดโ้ดยอิสระโดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษัทรวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบคุคลดงักล่าว 

 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าที ่  
 

1) สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน( Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน   

(Internal audit) ระบบบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
3) และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา

แตง่ตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

4) สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดหลกัทรพัย ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

5) พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว และมีบทบาทในการเสนอ แต่งตัง้ เลิกจา้งผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้
รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6) สอบทานความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
7) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์
สูงสุดตอ่บริษัท 

8) จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยข้อมูลอย่างนอ้ย 
ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ข้อก าหนด
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่
ละทา่น 

 ความเห็น หรือ ข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎ
บตัร (charter) 

 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

10) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าใดดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอยา่งมี
นยัส าคญัตอ่ฐานะการเงิน  และผลการด าเนินงานของบริษัท 

 รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 การทจุริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษัท 

       หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารไมด่ าเนินการใหมี้การปรบัปรุง แกไ้ขภายในเวลาตามวรรค
หนึง่ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการ หรือการกระท านัน้ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

11) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบที่เก่ี ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยฯ ไปยัง
ส านกังาน กลต. และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

12) กรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานใหบ้ริษัททราบถึงการมีส่วนไดเ้สียข องตนหรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง  
ซึง่เป็นส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท  หรือบริษัทยอ่ย ตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

13) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกบริษัทมาให้ความเห็น หรือ
ค าปรกึษาในกรณีจ าเป็น 

14) มีอ  านาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งของบริษัทมาใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชมุ หรือใหข้อ้มลูที่
เก่ียวขอ้ง 

15) ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทกุปี 
16) พิจารณาทบทวน ประเมินความเพียงพอของกฎบตัร และเสนออนุมติัเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการ

บริษัท 
17) รบัเรื่องรอ้งเรียน และพิจารณาเรื่องที่ผูมี้ส่วนไดเ้สียรอ้งเรียน 
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 4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละ 2 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได ้ ยกเวน้กรรมการอิสระ ใหมี้วาระการด ารง
ต าแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบติัหน้าที่ในฐานะ
กรรมการอิสระของบริษัท 
นอกจากการพน้ต าแหนง่ตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหนง่เม่ือ 
1.) ตาย 
2.) ลาออก 
3.) ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้หรือตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 
4.) พน้วาระจากการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 

 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ใหย่ื้นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทและให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบที่พน้จากต าแหนง่ตอ้งรกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ที่ 

 

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบติัครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพื่อให้
กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบ
แทนอยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พียงวาระที่ยงัคงเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

 

5. การประชุม 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  มีดงันี ้

 

1.) ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน
กรรมการตรวจสอบทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมอ่ยูใ่น
ที่ประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ ใหก้รรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมคน
หนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

2.) ใหมี้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานตรวจสอบภายใน และเรื่องอื่น 
ๆ อยา่งนอ้ยปีละ 4 ครัง้ และเม่ือประชมุเรียบรอ้ยแลว้ ใหร้ายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในครัง้
ต่อไป  หรือใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อพิจารณาเรื่องจ าเป็นเรง่ดว่น
อื่น ๆ ไดต้ามแตจ่ะเห็นสมควร 

3.) กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ 
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 4.) การออกเสียงในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใหถื้อเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นส าคญั  
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง   เป็นเสียงชีข้าด 
อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ  ที่มิไดล้งมติเห็นดว้ย  ใหน้  าเสนอเป็นความเห็น
แยง้ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5.) ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชมุตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในคราว
ถดัไป  เพื่อทราบทกุครัง้ 

 

6. ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร 

ตามค าเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา 
 

1. วัตถุประสงค ์
  คณะกรรมการสรรหา คือ คณะกรรมการชุดย่อย ที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่  
ในการคดัเลือกผูท้ี่เหมาะสมจะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  
  เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหา สามารถปฏิบติัหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรก าหนดกฎบตัรของ
คณะกรรมการสรรหาไว ้ดงันี ้
 

2.  องคป์ระกอบและการแต่งตั้ง 
2.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการในคณะกรรมการสรรหา ควรมีอยา่งนอ้ย 3 คน 
2.2  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท อย่าง

นอ้ย 3 คน  และอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และก าหนดใหก้รรมการอิสระ เป็นผู้ด  ารง
ต าแหนง่ประธาน 

2.3  ประธานคณะกรรมการสรรหา ควรเป็นบุคคลที่มีความอาวุโส หรือเป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณส์ูง  ทัง้นี ้ประธานกรรมการของบริษัทไมค่วรเป็นกรรมการสรรหา เพื่อใหก้ารท าหนา้ที่ของ
คณะกรรมการสรรหา  เกิดการตรวจสอบและถว่งดลุ 

2.4  คณะกรรมการสรรหา ที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ อาจไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทไดอ้ีก 
2.5  บริษัทจะเสนอใหมี้พนกังานบริษัท 1 คน ท าหนา้ที่เลขานุการ  โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาใหค้วาม

เห็นชอบ 
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 3.  โครงสร้างในองคก์ร 
คณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชดุยอ่ยคณะหนึง่ของบริษัท 

 
4.  คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา  

4.1  เป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณท์ี่เขา้ใจถงึคณุสมบติั หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหา รวมถงึ มีความรูด้า้นบรรษัทภิบาล 

 4.2  ตอ้งเป็นกรรมการบริษัท ที่มีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 4.3  มีความเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลือกบคุคลผูท้ี่สมควรไดร้บัการเสนอชื่อใหม้าด ารงต าแหนง่  
 4.4  สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ที่ 
 

5.  วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการลาออก 
5.1  กรรมการสรรหาแต่ละบคุคล ที่ไดร้บัการแต่งตัง้ จะมีวาระการด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี สอดคลอ้ง

เป็นไปตามวาระของการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  ยกเวน้กรรมการอิสระ ใหมี้วาระการด ารง
ต าแหน่งต่อเนื่องไดไ้ม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการใหค้วามเห็นและปฏิบติัหน้าที่ในฐานะ
กรรมการอิสระของบริษัท 

5.2  เม่ือครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง หรือ มีเหตุอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ 
คณะกรรมการบริษัทยอ่มสมควรพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการสรรหาท่านใหม่ ใหค้รบถว้นในทนัที หรือ 
อย่างชา้ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่จ  านวนสมาชิกไม่ครบถว้น ทัง้นีบุ้คคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่แทน จะอยูใ่นต าแหนง่เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที่ตนแทน 

 



  
  
       บริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

               EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

81 

 

 5.3  กรรมการสรรหาพน้จากต าแหนง่โดยทนัที เม่ือ 
 -  ตาย 
 -  ลาออก 
 -  พน้จากการเป็นกรรมการบริษัท 
 -  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหพ้น้จากต าแหนง่ 
 -  ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการสรรหา 
5.4  การลาออก ใหย่ื้นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท 

 

6.  หน้าทีก่ารสรรหากรรมการ   
6.1  พิจารณาโครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ โดยใหค้ าเสนอแนะแกค่ณะกรรมการบริษัท 

ในเรื่อง จ  านวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกบัขนาด และประเภทของธุรกิจ โครงสรา้ง องคป์ระกอบ 
วาระการด ารงต าแหน่ง กระบวนการท างาน และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

6.2  พิจารณาคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และ
เสนอขออนมุติัการเปล่ียนแปลงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

6.3  พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ ์คุณสมบติัของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้
ก  าหนดไวใ้นนโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นประจ าทกุปี 

6.4  ก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาบคุคล  เพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการใหเ้หมาะสม กบัลกัษณะเฉพาะของ
บริษัท  เชน่ 

  -  หลกัเกณฑก์ารพิจารณากรรมการเดิม เพื่อเสนอใหด้ ารงต าแหนง่ตอ่ 
  -  หลกัเกณฑก์ารประกาศรบัสมคัรต าแหนง่กรรมการ 
  -  หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อกรรมการ 
  -  หลกัเกณฑก์ารใชบ้ริษัทภายนอกสรรหา 
  -  หลกัเกณฑก์ารพิจารณาบคุคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ 
  -  หลกัเกณฑก์ารใหก้รรมการแตล่ะคนเสนอชื่อบคุคลที่เหมาะสม 
 ทัง้นี ้ หลักเกณฑแ์ละขั้นตอนในการสรรหากรรมการดงักล่าว  จะเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และบน 
Website ของบริษัท 

6.5   คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดก้  าหนดไว ้เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา  น าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการตอ่ไป หรือ ใหก้รรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบริษัทแทนต าแหนง่ที่วา่งลง หรือ เพิ่มต าแหนง่กรรมการบริษัทใหม่ 

6.6   พิจารณาบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทน าเสนอต่อ
คณะกรรมการและที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 
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 6.7   พิจารณาเสนออนุมติั แต่งตัง้ บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ และประธาน ในคณะกรรมการ      
ชดุยอ่ยตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

6.8   ท  าแผนพฒันาการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการ และความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของกิจการ
ใหแ้ก่คณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภาพของคณะกรรมการ  และ
ในกรณีที่มีกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการสรรหามีหนา้ที่จดัใหมี้การปฐมนิเทศ แจกเอกสาร และ
ขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการ 

6.9   จดัท าและทบทวนรว่มกบัประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เก่ียวกบัแผนการ
พฒันากรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงอย่างต่อเนื่องใหมี้ผู้สืบทอดงาน  ในกรณีที่กรรมการ หรือ
ผู้บริหารในระดบัสูงเกษียณอายุ หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้เพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษัท
สามารถด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง 

6.10 ดแูล สอบทาน ผลการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการแตล่ะคน พรอ้มทัง้ประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

6.11 ปฏิบติัหนา้ที่ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ใหค้  าแนะน าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ 

6.12 มีอ  านาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือ บุคคลที่เก่ียวข้องกบับริษัท มาใหค้วามเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ให้
ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง 

6.13 จดัท ากฏบตัร (Charter) คณะกรรมการสรรหา ใหเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุติั และทบทวนความเพียงพอของกฏบตัรคณะกรรมการสรรหา เป็นประจ าทกุปี 

6.14 เปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงาน และคา่ตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ 
 

7.  การประชุมคณะกรรมการสรรหา  
7.1   ก าหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และอาจจดัใหมี้การประชุมเพิ่มเติม ตามที่ประธานฯ 

เห็นสมควร และกรรมการแต่ละบุคคลควรเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการ
ประชมุของกรรมการสรรหาทัง้หมด 

7.2   องคป์ระชมุประกอบดว้ย กรรมการสรรหา ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการสรรหาทัง้หมด  ใน
กรณีที่ประธานไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ ใหก้รรมการสรรหาที่เขา้รว่มประชมุ เลือกกรรมการสรรหาทา่นใด
ทา่นหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุแทน 

7.3   ในการลงมติออกเสียง มีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง  ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ กรณีที่มี
คะแนนเสียงเทา่กนั  ประธานกรรมการสรรหามีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชีข้าด 

7.4   คณะกรรมการสรรหา มีอ  านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือ ผูท้ี่เห็นสมควร เขา้รว่มประชมุ หรือ ขอใหช้ีแ้จง
ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งได ้

7.5   กรรมการสรรหาที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด  มิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ   
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 7.6   เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ตอ้งเข้าร่วมประชุม และท าหนา้ที่บนัทึกรายงานการประชุมดว้ย    
ทุกครัง้  ในกรณีที่มีเหตุจ  าเป็นซึง่เลขานุการฯ ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้บริษัทฯ อาจมอบหมาย
บคุคลเขา้รว่มประชมุแทน 

8.  การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการสรรหา 
8.1  ให้คณะกรรมการสรรหา รายงานผลการสรรหา ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่ เห็นว่า 

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ถดัไป 
8.2  ให้ประธานคณะกรรมการสรรหารายงานผลการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร ใ นปีที่ผ่านมาต่อ

คณะกรรมการบริษัท 
8.3  ควรเปิดเผยโดยระบเุรื่องตอ่ไปนีใ้นรายงานประจ าปี 
 -  รายชื่อคณะกรรมการสรรหา 
 -  จ  านวนครัง้ของการประชมุ 
 -  จ  านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุของกรรมการสรรหาแตล่ะคน 
 -  เรื่องที่ไดพ้ิจารณาในรอบปีที่ผ่านมา 
 -  หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 
 -  ผลการประเมินการปฎิบติังานของคณะกรรมการสรรหา 
  -  เนือ้หาโดยสรุปของกฎบตัร 
8.4  ควรเปิดเผยขอ้มลูฉบบัเต็มของกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาไวท้ี่ Website ของบริษัท 

 

9.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา  
 ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  เพื่อทบทวนผลงานที่ผ่านมา และพิจารณา

ปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยประเมินทัง้คณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบ  พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ ์ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวใ้น
รายงานประจ าปี  โดยหวัขอ้ประเมินอาจมีดงันี ้

การประเมินแบบทัง้คณะ 
- โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
- บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
-  การส่ือสารและการประสานงานระหวา่ง

คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน กบั 
คณะกรรมการบริษัท 

- ปฏิบติัหนา้ที่ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการที่ด ี

- การมีส่วนรว่มในการประชมุ 
 

การประเมินแบบรายบุคคล 
- ความโดดเดน่ในการใชค้วามรู ้ความสามารถ 

 
- ความเอาใจใส่ตอ่หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

 
- ความพรอ้มในการปฏิบติัหนา้ที่และการอทุิศ

เวลาใหก้บัคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 

- การมีวิสยัทศันใ์นการสรา้งมลูคา่เพิ่มแก่
กิจการในระยะยาว 

- ความเป็นอิสระ 



  
  
       บริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

               EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

84 

 

 10. กฏบัตรคณะกรรมการสรรหา  
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนมุติักฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา ใหเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร  เพื่อ

ก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ
ทบทวนกฎบตัรทุกปีเพื่อใหมี้ความสอดคล้องกบัสถานการณปั์จจุบนั  โดยกฎบตัรจะครอบคลุมในเรื่อง
โครงสรา้ง องคป์ระกอบหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหา และขัน้ตอนการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท 

 

11. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา  
 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหมี้การเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาแตล่ะ

ทา่นไดร้บัเพิ่มเติมจากการด ารงต าแหนง่กรรมการในรายงานประจ าปี 
 

12. แนวปฏิบัติการพิจารณาสรรหา   
 เม่ือคณะกรรมการสรรหาไดก้  าหนดรายชื่อบคุคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทแลว้  ใหค้ณะกรรมการ

สรรหาพิจารณาคดักรองคนที่คณะกรรมการก าหนด และตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนีป้ระกอบ 
12.1   พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนก์บั

บริษัท หรือ มีประสบการณใ์นธุรกิจอตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทด าเนินการอยู ่ เพื่อใหค้ณะกรรมการมี
องคป์ระกอบตามก าหนด โดยจดัท าเป็น Board Skill Matrix  ซึ่งช่วยท าใหก้ารสรรหากรรมการมี
ความสอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

     ตัวอย่างของ Board Skill Matrix  
 

    ความรู้ ทักษะ และประสบการณ ์
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ชื่อ ประเภทกรรมการ                     

                        

                        
 
  ที่มา : แนวปฏิบติัเรื่องคณะกรรมการสรรหา ตลท. ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทนุ 

 

12.2   ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดของ
หนว่ยงานก ากบัดแูล เชน่ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 
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 12.3   พิจารณาการอทุิศเวลาของกรรมการ  โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระ  
อาจพิจารณาจากผลการปฏิบติังานในชว่งที่ด  ารงต าแหนง่ และพิจารณาถงึจ านวนบริษัทที่กรรมการ
แต่ละคนไปด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน  เพื่อให้มั่นใจว่า
ประสิทธิภาพการท างานจะไมล่ดลง 

12.4   กรณีแตง่ตัง้กรรมการอิสระ  ควรพิจารณาความเป็นอิสระของบคุคลที่จะเสนอใหเ้ป็นกรรมการอสิระ 
ตามหลักเกณฑท์ี่ ก.ล.ต. ก าหนด และหลักเกณฑข์องบริษัทเอง  ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็น    
ในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม  กรณีที่ปรากฏวา่มีกรรมการอิสระปัจจบุนัขาดคณุสมบติั  ทัง้นี ้
เพื่อใหโ้ครงสรา้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

12.5   พิจารณาวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระ  หากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลบัเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระอีกวาระ  ควรมีวาระการด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่อง นบัจากวนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ไม่เกิน 9 ปี  ในกรณีที่จะแต่งตัง้ให้กรรมการอิสระนัน้ด ารง
ต าแหนง่ตอ่ไป ควรพิจารณาอยา่งสมเหตสุมผล ถงึความจ าเป็นดงักล่าวดว้ย 

12.6   จดัท ารายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาคดักรองแลว้ พรอ้มคุณสมบติัและเหตุผลในการ
เลือก เรียงตามล าดบั เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

12.7   ด าเนินการทาบทามบคุคลที่มีคณุสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบติัที่ก  าหนดไว ้ เพื่อจะไดม้ั่นใจ
ว่าบุคคลดงักล่าวมีความยินดีจะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท  หากได้รับการแต่งตัง้จาก         
ผูถื้อหุน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

1. วัตถุประสงค ์ 
  แนวปฏิบติัที่ดีข้อหนึง่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการส าหรบับริษัทจดทะเบียน  ระบุว่า คณะกรรมการ
บริษัทควรจดัใหมี้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็น
หนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว  ท าหนา้ที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้บริหารที่ด  ารงต าแหน่ง ตั้งแต่  รองกรรมการผู้จัดการ ขึน้ไป จนถึง 
กรรมการ  เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดบัสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้เป็น
ผูอ้นมุติั 
  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควร
ก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไว ้ดงันี ้
 

2.  องคป์ระกอบและการแต่งตั้ง 
2.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  ควรมีอยา่งนอ้ย 3 คน 
2.2  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน โดยพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริษัท อย่างนอ้ย 3 คน  และอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และก าหนดใหก้รรมการอิสระ 
เป็นผูด้  ารงต าแหนง่ประธาน 

2.3  ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  ควรเป็นบคุคลที่มีความอาวโุส หรือเป็นบคุคลที่มีความรู้
และประสบการณส์ูง  ทัง้นี ้ประธานกรรมการของบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เพื่อใหก้ารท าหนา้ที่ของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเกิดการตรวจสอบและถว่งดลุ 

2.4  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทไดอ้ีก 

2.5  บริษัทจะเสนอให้มีพนักงานบริษัท 1 คน ท าหน้าที่ เลขานุการ  โดยให้คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนใหค้วามเห็นชอบ 
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 3.  โครงสร้างในองคก์ร 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นคณะกรรมการชดุยอ่ยคณะหนึง่ของบริษัท 

 
 

4.  คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
4.1  เป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณท์ี่เขา้ใจถงึคณุสมบติั หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ

ของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  รวมถงึ มีความรูด้า้นบรรษัทภิบาล 
 4.2  ตอ้งเป็นกรรมการบริษัท ที่มีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 4.3  มีความเป็นกลางในการพิจารณาคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัต าแหนง่และความสามารถ 
 4.4  สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ที่ 
 

5.  วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการลาออก 
5.1  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละบุคคล ที่ไดร้บัการแต่งตัง้ จะมีวาระการด ารงต าแหนง่วาระละ     

3 ปี สอดคล้องเป็นไปตามวาระของการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท   ยกเวน้กรรมการอิสระ ใหมี้
วาระการด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องไดไ้มเ่กิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบติัหนา้ที่
ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท 

5.2  เม่ือครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง หรือ มีเหตุอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ 
คณะกรรมการบริษัทย่อมสมควรพิจารณาแต่งตัง้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใหม่ อย่างชา้



  
  
       บริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

               EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

88 

 

 ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่จ  านวนสมาชิกไม่ครบถว้น ทัง้นีบุ้คคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่
แทน จะอยูใ่นต าแหนง่เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที่ตนแทน 

5.3  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนพน้จากต าแหนง่โดยทนัที เม่ือ 
 -  ตาย 
 -  ลาออก 
 -  พน้จากการเป็นกรรมการบริษัท 
 -  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหพ้น้จากต าแหนง่ 
 -  ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
5.4  การลาออก ใหย่ื้นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท 

 

6.  หน้าทีด่้านการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
6.1  พิจารณาการจา่ยค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ซึ่งไดแ้ก่ ผู้บริหารที่ด  ารงต าแหนง่ 

ตัง้แต ่รองกรรมการผูจ้ดัการ ขึน้ไป จนถงึ กรรมการ  เพื่อเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท  โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งน าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นมุติั 

6.2  ก าหนดนโยบายรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นให้
เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ  โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการด าเนินงานโดยรอบของ
บริษัท  เพื่อเป็นการจงูใจ และรกัษากรรมการที่มีความสามารถ มีศกัยภาพ  โดยด าเนินการ ดงันี ้

 6.2.1  ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑท์ี่ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั 
 6.2.2  พิจารณาขอ้มลูการจา่ยคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัท 

6.2.3  ก าหนดหลกัเกณฑใ์หมี้ความเหมาะสม  เพื่อใหเ้กิดผลงานตามที่คาดหวงั ใหมี้ความเป็นธรรม 
และเป็นการตอบแทนบคุคลที่ชว่ยใหง้านของบริษัทประสบความส าเร็จ 

6.2.4  ทบทวนรูปแบบการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภท  โดยพิจารณาจ านวนเงิน และสดัส่วนการจา่ย
ของแตล่ะรูปแบบใหเ้หมาะสม  ทัง้นี ้รูปแบบแตล่ะประเภท ไดแ้ก่ 

 คา่ตอบแทนประจ า (Retainer Fee) เชน่ คา่ตอบแทนรายเดือน คา่ตอบแทนรายปี เป็นตน้  โดย
ค านึงถึงปัจจยั 3 ประการ คือ (1) แนวปฎิบติัที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู่  (2) ผล
ประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท และ (3) ความรบัผิดชอบ ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณข์องกรรมการ หรือ ผูบ้ริหารระดบัสูงที่บริษัทตอ้งการ 

 ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานของบริษัท (Incentive)  ซึ่งเชื่อมโยงกบัมูลค่าที่บริษัทสรา้ง
ให้กับ    ผู้ถือหุ้น เช่น ผลก าไรของบริษ ท หรือ เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น  
คา่ตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงในส่วนนี ้ ไมค่วรจา่ยในระดบัที่สูงจนเกินควร 
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  กรรมการอาจไดร้บัค่าเบีย้ประชุม (Attendance Fee)  เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนประจ า และ
ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานของบริษัท  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะ
พิจารณาใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสม  เพื่อจงูใจใหก้รรมการปฎิบติัหนา้ที่โดยการเขา้ประชมุอยา่ง
สม ่าเสมอ 

6.3  ก าหนดกฎเกณฑใ์นการประเมินผลประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  ส่วนกระบวนการประเมินผล  คณะกรรมการบริษัท อาจเป็นผูป้ระเมินผล
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเอง หรือ มอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมิน    
ก็ได ้

6.4  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยด าเนินการดงันี  ้
6.4.1  ก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสงู ตามหลกัเกณฑก์ารจา่ย

ที่ไดพ้ิจารณาไว ้
6.4.2  ในการก าหนดคา่ตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ควรพิจารณาผลประเมินการปฎิบติัหนา้ที่ของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย 
6.4.3  เปรียบเทียบกบัการจา่ยคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัท 
6.4.4  น าเสนอคา่ตอบแทนที่ก  าหนดตอ่คณะกรรมการบริษัท  เพื่อใหอ้นมุติัคา่ตอบแทนของผูบ้ริหาร

ระดับสูง  ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทจะต้องน าเสนอใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติั 

 6.5  การเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม ่(หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้)  ใหแ้ก ่กรรมการและพนกังาน 
 หากมีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม ่(หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้) ใหแ้ก ่กรรมการและพนกังาน  
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณาใหเ้ง่ือนไขตา่งๆ ชว่ยจงูใจใหก้รรมการและพนกังานปฎิบติั
หนา้ที่ เพื่อใหเ้กิดการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหผู้้ถือหุน้ในระยะยาว และสามารถรกัษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้
อยา่งแทจ้ริง    แตใ่นขณะเดียวกนัตอ้งไมสู่งเกินไป และเป็นธรรมตอ่ผู้ถือหุน้ดว้ย 
 นอกจากนีห้ากมีกรรมการ หรือ พนกังานรายใด จะไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยเ์กินกวา่ 5% ของจ านวน
หลกัทรพัยท์ัง้หมดที่จะจดัสรร  คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ตอ้งพิจารณาความเหมาะสม และให้
ความเห็นชอบ (อย่างไรก็ตาม ตอ้งปฎิบติัตามขอ้ก าหนดของ กลต. ที่ระบุว่า ต้องไม่มีกรรมการรายใดใน
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ที่จะไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัย ์ เกินกวา่ 5% ดว้ย  จงึจะมีสิทธิในการให้
ความเห็นชอบ) 
 

7.  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
7.1   ก าหนดใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และอาจจดัใหมี้การประชุมเพิ่มเติม ตามที่ประธานฯ 

เห็นสมควร และกรรมการแต่ละบุคคลควรเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการ
ประชมุของกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนทัง้หมด 
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 7.2   องคป์ระชุมประกอบดว้ย  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด ในกรณีที่ประธานไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนที่เขา้รว่มประชมุ  เลือกกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนทา่นใดทา่นหนึง่เป็นประธานในที่
ประชมุแทน 

7.3   ในการลงมติออกเสียง มีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ กรณีที่มี
คะแนนเสียงเทา่กนั  ประธานมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชีข้าด 

7.4   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  มีอ  านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือ ผู้ที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชมุ 
หรือ ขอใหช้ีแ้จงในเรื่องที่เก่ียวขอ้งได ้

7.5   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด  มิใหอ้อกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ๆ  ยกเวน้ กรณีการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะ 

7.6   เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  ตอ้งเขา้รว่มประชมุ และท าหนา้ที่บนัทกึรายงานการ
ประชุมดว้ยทกุครัง้ ในกรณีที่มีเหตจุ  าเป็นซึ่งเลขานุการฯ ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้บริษัทฯ อาจ
มอบหมายบคุคลเขา้รว่มประชมุแทน 

 

8.  การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
8.1  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประชุม หรือ

รายงานอื่นใดที่เห็นวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ถดัไป 
8.2  ใหป้ระธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนรายงานผลการปฎิบติัหนา้ที่ตามกฎบตัร ในปีที่ผา่นมา

ตอ่     ผูถื้อหุน้ ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 
8.3  ควรเปิดเผยโดยระบเุรื่องตอ่ไปนีใ้นรายงานประจ าปี 
 -  รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 -  จ  านวนครัง้ของการประชมุ 
 -  จ  านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุของกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนแตล่ะคน 
 -  เรื่องที่ไดพ้ิจารณาในรอบปีที่ผ่านมา 
 -  หลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทน 
 -  ผลการประเมินการปฎิบติังานของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
  -  เนือ้หาโดยสรุปของกฎบตัร 
8.4  ควรเปิดเผยขอ้มลูฉบบัเต็มของกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไวท้ี่ Website ของบริษัท 

 

9.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
 ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  เพื่อทบทวนผลงานที่ผ่านมา และพิจารณา

ปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยประเมินทัง้คณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินให้
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 คณะกรรมการบริษัททราบ  พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ ์ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวใ้น
รายงานประจ าปี  โดยหวัขอ้ประเมินอาจมีดงันี ้

 

การประเมินแบบทัง้คณะ 

- โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

- บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

-  การส่ือสารและการประสานงานระหวา่ง
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน กบั 
คณะกรรมการบริษัท 

- ปฏิบติัหนา้ที่ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี 

- การมีส่วนรว่มในการประชมุ 
 

การประเมินแบบรายบุคคล 

- ความโดดเดน่ในการใชค้วามรู ้ความสามารถ 
 

- ความเอาใจใส่ตอ่หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
 

- ความพรอ้มในการปฏิบติัหนา้ที่และการอทุิศ
เวลาใหก้บัคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 

- การมีวิสยัทศันใ์นการสรา้งมลูคา่เพิ่มแก่
กิจการในระยะยาว 

- ความเป็นอิสระ 

10. กฏบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้เป็น        

ลายลกัษณอ์กัษร  เพื่อก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และทบทวนกฎบตัรทกุปีเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจุบนั  
โดยกฎบตัรจะครอบคลุมในเรื่องโครงสรา้ง องคป์ระกอบหนา้ที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และขัน้ตอนการปฏิบติังานที่เก่ียวขอ้ง 

 

11. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนแตล่ะทา่นไดร้บัเพิ่มเติมจากการด ารงต าแหนง่กรรมการในรายงานประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 กฎบัตรของเลขานุการบริษัท 
 

 โดยที่คณะกรรมการของ บริษัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส าคญัของ
บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของเลขานกุารบริษัท จึงไดพ้ิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัทขึน้  เพื่อท า
หนา้ที่ช่วยสนบัสนนุกิจกรรมดา้นต่างๆของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อชว่ยใหค้ณะกรรมการบริษัท และตวั
บริษัทเองสามารถปฏิบติัหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่
ก  าหนดโดยตลาดหลักทรพัยฯ์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนดกฎบัตรของเลขานุการบริษัทไว้
ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 
 

1.1  บคุคลที่ท  าหนา้ที่เป็นเลขานกุารบริษัท 
- กรรมการบริษัทซึง่อาจเป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการที่มิไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
- บคุคลที่มาจากองคก์รภายนอก เชน่ ส านกังานกฎหมาย บริษัทผูส้อบบญัชี หรือบริษัทหลกัทรพัย ์
- พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยจะท าหน้าที่ เป็นเลขานุการบริษัทควบคู่ไปกับการ

ปฏิบติังานในหนา้ที่อื่น 
1.2 คณุวฒิุดา้นการศกึษา และประสบการณ ์

- มีความรูใ้นธุรกิจหลกั และการด าเนินงานของบริษัท 
- มีความรูด้า้นบญัชี การเงิน การจดัการธุรกิจทั่วไป กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท การก ากบัดแูลกิจการที่ดี และขอ้พงึปฏิบติัที่เป็นมาตรฐานของธุรกิจที่บริษัทด าเนินการอยู่ 
1.3  มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจอย่างมีเป้าหมาย โดยไม่ขึน้กบัอิทธิพลของหน่วยงานใด 
หรือจากบคุคลใดๆภายในองคก์รนัน้ 
1.4  ไดร้บัการยอมรบัจากคณะกรรมการบริษัท 
1.5  ด ารงไวซ้ึง่ความมีจรรยาบรรณอยา่งเขม้แข็งไมมี่ประวติัดา่งพรอ้ย 

 

2. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

เลขานุการบริษัท ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสัตยส์ุจริต  
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ไดก้  าหนดบทบาทหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบส าหรบัเลขานกุารบริษัทไวโ้ดยเฉพาะดงันี ้
 

  2.1  จดัท าและเก็บรกัษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
      (ก)  ทะเบียนกรรมการ 
      (ข)  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี
ของบริษัท 
      (ค)  หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
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    2.2  เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
  2.3  จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่บริษัทไดร้บัรายงานนัน้ และบริษัทตอ้งจดัใหมี้
ระบบการเก็บรกัษาเอกสาร หรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มลู และดแูลใหมี้การเก็บรกัษาให้
ถูกตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปีนบัแต่วนัที่มีการจดัท า
เอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าว 
2.4  ด าเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

3. หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 
 

เลขานกุารบริษัทตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจริตรวมทัง้ตอ้ง
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการตลอดจนมติผูถื้อหุน้โดย 

 

3.1  การตดัสินใจตอ้งกระท าบนพืน้ฐานขอ้มลูที่เชื่อโดยสุจริตวา่เพียงพอ 
3.2  การตดัสินไดก้ระท าไปโดยตนไมมี่ส่วนไดเ้สีย  ไมว่า่โดยตรงหรือโดยออ้มในเรื่องที่ตดัสินใจนัน้ 
3.3  กระท าการโดยสุจริตเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็นส าคญั 
3.4  กระท าการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอนัเป็นการขดัขืนหรือแยง้
ประโยชนข์องบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
3.5  ไม่หาประโยชนจ์ากการใชข้อ้มูลของบริษัทที่ล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
แล้ว หรือใชท้รพัยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกั
ปฏิบติัทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
3.6  ไม่เข้าท าข้อตกลงหรือสัญญาใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางประโยชน ์(Conflict of 
Interest) กบับริษัท หรือพนกังาน หรือลูกคา้ของบริษัท ทัง้ยงัเป็นการขดัตอ่การปฏิบติัตอ่งานในหนา้ที่
ของตน 

 

4. กรณีเลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 
 

4.1  ใหค้ณะกรรมการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่เลขานกุารบริษัทคน
เดิมพน้จากต าแหนง่ หรือไมอ่าจปฏิบติัหนา้ที่ได ้
4.2  ใหค้ณะกรรมการมีอ  านาจมอบหมายใหก้รรมการทา่นหนึง่ทา่นใด  ปฏิบติัหนา้ที่แทนในชว่งเวลา
ที่เลขานกุารบริษัทพน้จากต าแหนง่  หรือไมอ่าจปฏิบติัหนา้ที่ได ้
4.3  ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อส านกังานภายใน 14 วันนับแต่วนัที่จัดใหมี้
ผูร้บัผิดชอบใน ต าแหนง่ดงักล่าว 
4.4  แจง้ใหส้ านกังานฯ ทราบถงึสถานที่เก็บเอกสารตามหวัขอ้ 10.2 ขอ้ 1.) และ 2.) 
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 กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้ เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2549  
ประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท 11 คน โดยมี นายประภากร วีระพงษ์ ท าหนา้ที่เป็นประธาน  
และ มีนางสาวอภิสรา ศรีอมร ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุาร  คณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบ ดงันี ้

 

1. ก าหนดนโยบายและโครงสรา้งการบริหารความเส่ียงเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร โดยใชแ้นว
ทางการบริหารความเ ส่ียงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในประเทศไทย 

2. วางกลยุทธ์  ใหส้อดคล้องกบันโยบายการบริหารความเ ส่ียง เพื่อใหส้ามารถประเมินติดตาม และ 
ควบคุมความเส่ียงแตล่ะประเภทใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดยใหห้นว่ยงานตา่งๆมีส่วนรว่มในการ
บริหารและควบคมุความเส่ียง 

3.  ประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเส่ียงนั้นให้อยู่ในระดับที่      
ยอมรบัได ้รวมทัง้ควบคมุดแูลใหมี้การบริหารความเส่ียงตามวิธีการที่ก  าหนดไว ้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง และปรบัปรุงใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเพียง
พอที่จะควบคมุความเส่ียง 

5. มีอ  านาจในการเรียกบคุคลที่เก่ียวขอ้งมาชีแ้จงหรือแตง่ตัง้ และก าหนดบทบาทหนา้ที่ใหผู้ป้ฏิบติังาน
ทกุระดบั มีหนา้ที่บริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และใหร้ายงานตอ่คณะอนกุรรมการบริหาร
ความเส่ียงเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงบรรลุวตัถปุระสงค ์

6. รายงานระดบัการบริหาร การควบคมุ และผลของการบริหารความเส่ียงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส  

 
 
 
 
 
 
                                           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 กฎบัตรคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและต่อต้านทจุริต คอรรั์ปชัน 
 

เพื่อใหบ้ริษัทมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายตอ่ตา้นทจุริต คอรร์ปัชนัอยา่งเป็นรูปธรรม 
คณะกรรมบริหารได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและต่อต้านทุจริต คอรร์ัปชัน ” ประกอบด้วย
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานระดบัหวัหนา้หรือรองหวัหนา้ของพนกังานทกุแผนกโดยต าแหนง่ประมาณ 15 
คน มีนายดนุชา วีระพงษ ์และนายประภากร วีระพงษ ์เป็นประธาน และรองประธาน ตามล าดบั มีโครงสรา้ง
และด าเนินงานเก่ียวเนื่องกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งตามหนา้ที่ดงันี ้
 

โครงสร้างคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และต่อต้านทจุริต คอรรั์ปชันในองคก์รของบริษัท 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูต้รวจสอบภายใน 

2. คณะอนุกรรมการประเมินราคา
ทรพัยส์ิน 

 3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

8. คณะอนุกรรมการความปลอดภยั  
   อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานของสถานประกอบการ 

 

4. คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และ
ตอ่ตา้นทจุริต คอรร์ปัชนั 

 

คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท 
 

5. คณะอนุกรรมการรบัผิดชอบตอ่
สงัคม 

 6. คณะอนุกรรมการก ากบัดแูลการ
ปฏิบตังิาน 

 7. คณะอนุกรรมการคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบคุคล 

 

ประธานกรรมการบริหาร 
1. คณะอนุกรรมการสินเช่ือ 
 

9. คณะกรรมการสวสัดิการในสถาน
ประกอบการ 

 



  
  
       บริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

               EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

96 

 

 หน้าทีข่องคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และต่อต้านทจุริต คอรรั์ปชัน 
 

1. มีหนา้ที่ปฏิบติั และรบัผิดชอบ ก ากบัดแูลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และมาตรการตอ่ตา้นทจุรติ
คอรป์รปัชนั 

2. พิจารณาถงึสถานการณ ์และความเส่ียงที่เปล่ียนไป 
3. เรียนรูจ้ากประสบการณ ์เปรียบเทียบ รบัฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. ออกแบบมาตรการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั (ทัง้ดา้นนโยบาย และการปฏิบติั) 
5. ติดตาม ทดสอบการปฏิบติังาน และควบคมุใหมี้ประสิทธิผล 
6. ประเมินความเส่ียงจากการทจุริต คอรร์ปัชนัเขา้ในแผนบริหารความเส่ียงของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง 

โดยท ารายงานเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 
7. จดัท าคูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจ จริยธรรมส าหรบักรรมการ และพนกังาน จดัท าแนวทางการปฏิบติั

ตามนโยบายการต่อตา้นทุจริต คอรร์ปัชนั โดยท าการทบทวนทุกปี และน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั  

8. จัดอบรมให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรของบริษัททุกระดับให้มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และปฏิบติัตามนโยบายการตอ่ตา้นทจุริต คอรร์ปัชนั 

 
 
 
 
                                           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 กฎบัตรคณะอนุกรรมการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  โดยเป็นการควบคุมในการ
ปฏิบติังานตามที่มีกฎเกณฑ ์นโยบายและขอ้บงัคบัก าหนดไว ้ ทัง้จากภายในและภายนอกบริษัท พรอ้มกบัการ
ควบคุมดูแลการฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัและกฎหมายของทุกหนว่ยงาน  ทัง้นี ้ในการปฏิบติังานตอ้งค านงึถงึ
ผลกระทบทางลบต่อความคาดหวังของผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน วงการธุรกิจ สาธารณชน ชุมชน ซึ่งเป็น
ผลกระทบตอ่ชื่อเสียงของบริษัทดว้ย 

 

คณะกรรมการบริหารจงึมีมติจดัตัง้คณะอนกุรรมการก ากบัดแูลการปฏิบติังานขึน้ ทัง้หมด 8 ทา่น ดงันี ้
 

1. ผูอ้  านวยการฝ่ายติดตามเรง่รดัและกฎหมาย     เป็น  ประธาน 
2. กรรมการและเลขานกุารบริษัท       เป็น  กรรมการ 
3. ผูอ้  านวยการฝ่ายสินเชื่อ  1                    เป็น  กรรมการ 
4. ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง         เป็น  กรรมการ 
5. ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาองคก์ร       เป็น  กรรมการ 
6. ผูจ้ดัการแผนกกฎหมาย        เป็น  กรรมการ 
7. ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธุรกิจ       เป็น  กรรมการ 
8. ผูอ้  านวยการแผนกสินเชือ่ 2       เป็น  กรรมการ 
      ผูช้ว่ยเลขานกุารบริษัท        เป็น  เลขานกุาร 

 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี  
 

 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้ก  ากับดูแล สนับสนุนและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบติังานใหมี้ความสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์กฎระเบียบที่บริษัทตอ้งปฏิบติั  โดยก าหนดหนา้ที่หลกั ดงันี ้
 1.  ศกึษา รวบรวม กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑต์า่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ที่
ออกโดยหน่วยงานราชการและ/หรือองคก์รที่ก  ากับดูแลบริษัท ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ เช่น กฎหมายและ/หรือ 
กฎระเบียบที่ออกโดย บริษัทขอ้มลูเครดิตแหง่ชาติ  ป.ป.ง.  สรรพากร  ขนส่ง ส.ค.บ.  พรบ.ทวงหนี ้ พรบ.บญัชี 
ฯลฯ 
 2.  จดัท าคูมื่อ ระเบียบวิธีปฏิบติัของแตล่ะแผนกงานของบริษทั ใหส้อดคลอ้งและถกูตอ้งตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ 
 3.  สอบถาม รวบรวมขอ้มลู ปัญหาดา้นการปฏิบติังานของบรษิัท แตล่ะหนว่ยงานจากผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง ทัง้
ภายในและภายนอกบริษัท เพื่อน ามาพฒันาปรบัปรุง แกไ้ขระบบวิธีการท างานที่ติดขัด ใหลุ้ล่วง ส าเร็จ เป็น
ประโยชนต์่อบริษัท  โดยมีนโยบายให้ธุรกิจของบริษัทด าเนินกิจการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและไม่ปฏิบติัผิด
กฎหมาย 
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  4.  สนบัสนุนใหเ้กิดการศึกษา ความรูค้วามเข้าใจในงานก ากบัการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์ทัง้ระดบั
คณะกรรมการและผูบ้ริหาร หวัหนา้ และพนกังานทกุระดบั 
 5.  จดัวางความรบัผิดชอบ และภาระงาน (Responsibility and task) แกบ่คุลากรภายในองคก์รอยา่ง
ทั่วถงึและครบถว้น ใหเ้จา้ของภาระงานก ากบัตนเอง และปฏิบติัตามคูมื่อ ระเบียบวิธีปฏิบติังาน 
 6.  เผยแพร่คู่มือการปฏิบติังานเป็นลายลักษณ์อกัษร และให้มีการรบัทราบและปฏิบติัตามอย่าง
เครง่ครดั 
 7.  ท  าหนา้ที่ตรวจสอบ ติดตามผลความคืบหนา้และการประเมินผล ในเรื่องประสิทธิภาพของการ
ก ากบัในกระบวนการด าเนินงาน  และเรื่องความผิดพลาด คลาดเคล่ือนของ Loss Data ที่ยงัเกิดขึน้  
 8.  ประเมิน วิเคราะหแ์ละตดัสินใจในการแทรกแซง ระงบัธุรกรรม กิจกรรมเส่ียงตามความจ าเป็น โดย
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารพิจารณาตอ่ไป 
 9.  พิจารณาใหมี้การอบรมพนกังานในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง ที่จดัโดยองคก์รภายนอกบริษัท อย่าง
เหมาะสม และทนัเวลา 
 10. รายงานความคืบหนา้ในการท างานของคณะอนกุรรรมการก ากบัการปฏิบติังานและ/หรือการขอ
อนมุติัตอ่คณะกรรมการบริหาร 
 11. ใหค้  าแนะน ากฎเกณฑห์รือกฎหมายที่มีอยู่ ใหเ้ป็นประโยชนใ์นการวางแผนดา้นการลงทนุ ขยาย
สายงานธุรกิจใหม ่ การเพิ่มผลิตภณัฑใ์หม ่เป็นตน้ ฯลฯ 
 
 
 
 
                                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 กฎบัตรของเจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และอนุกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีความจ าเป็นตอ้งมีการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วน
บุคคลไปยงับคุคลที่สาม และบริษัทรว่มทุนต่างประเทศ  ในการนี ้ เพื่อใหร้ะบบการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล
ของบริษัท มีประสิทธิภาพ มีการรักษาสิทธิของลูกค้า และพนักงาน  ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพนัธ์
ให้บริการทางธุรกิจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
คณะกรรมการบริหารจึงมีมติแต่งตั้ง “เจ้าหนา้ที่คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย (Data Protection 
Officer : DPO)  และ “คณะอนุกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Sub Committee of Personal Data 
Protection : SPDP)” เป็นผู้แทนของคณะกรรมการบริหาร ในการดูแล ควบคุม บริหารจัดการระบบการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Personal Data Protection Management Representative : DPMR)  
ดงันี ้
1.  นายกฤตภาส์  ดุจประทีป  เป็นเจ้าหนา้ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของบริษัท  (Data 
Protection Officer : DPO)   
เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 

1. ใหค้ าแนะน าแก่ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Controller)  ผู้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data 
Processor)  รวมทัง้ พนกังานที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

2. ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมลูส่วน
บุคคล (Data  Processor) เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

3. ประสานงานและใหค้วามร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีมี
ปัญหาเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล (Data 
Controller) หรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Processor) 

4. รกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบคุคลที่ตนล่วงรู ้หรือไดม้าเนื่องจากการปฏิบติัหนา้ที่ 
5. แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน             

72 ชั่วโมง นบัแตท่ราบเหต ุ
6. แจง้ตอบและด าเนินการ หรืออาจปฏิเสธ ตามค าขอตามสิทธิของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน       

30 วนั นบัแตว่นัที่ไดร้บัค าขอ 
 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอย ดังต่อไปน้ี 
1. เป็นคณะท างานของเจ้าหน้าที่คุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)  ท างานร่วมกับ DPO เป็น                    

ผู้ประสานงาน และสนบัสนุนการด าเนินงาน เป็นที่ปรึกษาใหค้วามชว่ยเหลือในการท างานแก่ DPO 
และท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนฝ่ายบริหารระบบบริหารจดัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบริษัท 
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 2. จดัท านโยบาย ระเบียบปฏิบติัและการควบคมุ  รวมทัง้ มาตรการการโอนขอ้มลูไปยงับคุคลที่สาม หรือ 
บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อย ฯลฯ  เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด มีมาตรการในการเก็บรวบรวม ใช ้เขา้ถงึ เก็บรกัษา เปล่ียนแปลง แกไ้ข เปิดเผย และ
ป้องกนัการสูญหาย  ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัยและเหมาะสม  และท าการทบทวน ปรบัปรุง
แกไ้ขมาตรการดงักล่าว  โดยน าเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชค้วบคมุใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์

3. จดัท าคูมื่อปฏิบติังาน ขอ้ก าหนด แบบฟอรม์ หรือประกาศอื่นใด ฯลฯ ที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท  ออกแบบระบบบริหารจดัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลของบริษัททัง้กระบวนการ  ตัง้แต่
การขอใช ้การพิสูจนต์วัตน การวิเคราะห ์การพิจารณาอนมุติั  ตลอดจนการเผยแพรน่โยบายและแจง้
สิทธิแกเ่จา้ของขอ้มลูไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท  เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล มั่นใจไดว้า่ตนสามารถ
ใชสิ้ทธิไดต้ามเจตนา  ตามนโยบายและคูมื่อปฏิบติัของบริษัท  และใหค้ณะอนกุรรมการฯ มีหนา้ที่รบั
การติดตอ่จากเจา้ของขอ้มลูหรือผูร้อ้งเรียน 

4. จัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยที่เหมาะสม  โดยการพิจารณาความเส่ียง  
ก าหนดการประเมินความเส่ียงการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล  การออกแบบการคุม้ครอง  การรองรบั
การใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มลู  และคูมื่อปฏิบติในการแกไ้ข การรั่วไหล หรือเม่ือมีการละเมิดขอ้มลูส่วน
บคุคล  รวมทัง้ มาตรการรกัษาความลบั และการควบคมุเอกสาร และอื่นๆ ฯลฯ 

5. ด าเนิการจดัการฝึกอบรมแก่พนกังานของบริษัททุกคน ใหเ้ข้าใจและตระหนกัถึงการคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล  ด าเนินการจัดการให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง  แต่ละหน้าที่  น  าระบบบริ หารจัดการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไปปฏิบติั ใหค้  าแนะน า และปรกึษา และดแูลควบคมุใหมี้การปฏิบติัที่ถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย 

6. ตรวจสอบการท างานของพนกังาน และตรวจสอบประเมินระบบการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท เสมือนเป็นผูต้รวจสอบภายนอกระบบอีกครัง้อย่างสม ่าเสมอ  เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
จากการถูกละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลใหน้อ้ยที่สุด  เม่ือไดข้้อคิดเห็น ใหร้ายงานคณะกรรมการบริหาร
ทราบ หรือหากมีการพิจารณาได้รบัอนุมัติให้ท  าการแก้ไข ให้ลงบนัทึกไว้ในเอกสารควบคุมระบบ
บริหารจดัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล  และแจง้ประกาศใหผู้ท้ี่เก่ียวข้องทราบ  โดยใหถื้อเป็นแนว
ปฏิบติัตามที่ปรบัปรุง 

7. จดัใหมี้การประชมุคณะอนกุรรมการฯ ร่วมกบัเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) อย่างนอ้ย   
ปีละ 1 ครัง้  เพื่อพิจารณาการด าเนินงาน การควบคมุ และทบทวนระบบบริหารจดัการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้จดัท ารายงานการประชุม  จัดท านโยบาย คู่มือ
ปฏิบติั และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร  เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
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 อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัท 
1. เป็นผู้ร ับผิดชอบในฐานะผู้น  าของคณะกรรมการ  โดยมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการและการประชมุผูถื้อหุน้ และสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนมีส่วนรว่มในการประชมุ  
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

สนบัสนนุและเปิดโอกาสใหก้รรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
3. ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัย์

สุจริตและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 
4. ส่งเสริมและก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองคก์รที่มี

จริยธรรม และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
5. เสริมสรา้งความสัมพันธ์อนัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ

ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจดัการ 

อ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 
2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการและ / หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
3. เป็นผู้รบัมอบอ านาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค ์ข้อบงัคบั 

นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุน้และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการบริหารของบริษัททกุประการ 

4. มีอ  านาจแต่งตัง้และบริหารงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชนแ์ละประสิทธิภาพของการ
จดัการ  ที่ดีและโปร่งใส ใหมี้อ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่
ภายใตข้อบเขตแหง่การมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจฉบบันี ้และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
ขอ้ก าหนด หรือค าสั่ง   ที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดก้  าหนดไว ้

5. ติดตามและประเมินการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัตา่งๆ 
ไมว่า่ภายในและภายนอกบริษัท 

6. พิจารณาการเขา้ท าสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชนต์่อกิจการ
ของบริษัท รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวิ ธีการจัดท าสัญญาดังกล่าว โด ยน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร   และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบดว้ย 

7. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี        
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

8. พิจารณาจดัสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว้แกพ่นกังานลูกจา้ง หรือบคุคลใดที่กระท ากิจการใหบ้ริษัท 

9. ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
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 ทัง้นี ้อ  านาจ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ  านาจและ / หรือการ
มอบอ านาจในการอนุมติัรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์น
ลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิัท หรือบริษัทยอ่ยตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่การอนมุติั
รายการในลกัษณะดงักล่าว จะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณา
และอนมุติัรายการดงักล่าวตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 

อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 
1. ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่ งการ และก ากับดูแลการ

ด าเนินการโดยรวม 
2. มีอ  านาจพิจารณาว่าจา้งพนกังาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกยา้ยข้ามสายงาน/ ฝ่าย/  

แผนก หรือการพน้จากการเป็นพนกังาน ก าหนดอตัราคา่จา้ง คา่ตอบแทน เงินโบนสั รวมถงึสวสัดิการ 
เก่ียวกบัพนกังานทัง้หมดของบริษัท 

3. มีอ  านาจ ออกค าสั่ ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชนข์องบริษัทและเพื่อรกัษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองคก์ร 

4. ด าเนินกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 
5. ใหมี้อ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ / หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบติัเฉพาะอย่างแทนได ้โดย

การมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแหง่การมอบอ านาจตาม
หนงัสือมอบอ านาจฉบบันี ้และ/หรือใหเ้ป็นระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท 
และ / หรือบริษัท ไดก้  าหนดไว ้

 
 ทัง้นี ้อ  านาจ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ  านาจและ / หรือการ
มอบอ านาจในการอนุมติัรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์น
ลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิัท หรือบริษัทยอ่ยตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่การอนมุติั
รายการในลกัษณะดงักล่าว จะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณา
และอนมุติัรายการดงักล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 
 
 


