
  
                                                                                                       

9 การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การ
ด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อยกระดับการด าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติ
ไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดบัชัน้ อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดย
บริษัทฯได้รับเอาแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 
2555 ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในสทิธิของผู้ ถือหุ้นซึง่อาจไม่จ ากดัเฉพาะสทิธิที่กฎหมายก าหนดไว้ ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็น
การละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้ น และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้ น 
ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การ
เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ
เร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคับและหนงัสอืบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุติัรายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) เปิดเผยนโยบายในการสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  
(2) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ

ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชมุสามัญและวิสามัญผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการ
ประชมุและจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

(3) อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระท า
ใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่
ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จดัประชมุผู้ ถือหุ้นมีความสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

(4) ประธานที่ประชมุจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้
ค าถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุมโดยก าหนดหลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน าส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น  และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน Website ของ
บริษัทฯ ด้วย 

(5) สง่เสริมให้กรรมการบริษัทฯ ทกุคนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
(6) จดัให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นส าหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้

กรรมการ 



  
                                                                                                       

(7) จะด าเนินการให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย า 

(8) จะสง่เสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุสามัญและวิสามญัผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

(9) จัดให้รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นมีการบันทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นตัง้ประเด็นหรือซักถาม และบันทึกค าถาม
ค าตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้ นเห็นด้วย คัดค้าน หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมทัง้บันทึก
รายชือ่กรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการที่ลาประชมุด้วย 

(10) เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ ถือหุ้นบน 
website ของบริษัทฯ ภายหลงัการประชมุแต่ละครัง้ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายจดัการให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น
ต่างชาติ ได้รับการปฏิบติัที่เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ดงัต่อไปนี ้

(1) สง่หนังสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระ พร้อมค าอธิบายและเหตุผล แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนันัด
ประชมุไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด และในกรณีที่มี
ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ จะจดัให้มีหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัภาษาองักฤษตามความเหมาะสม 

(2) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น 

(3) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ นให้
ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ ถือ
หุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ บริหาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการ
ลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจ 

(4) ก าหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคณุสมบติัและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

(5) สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้ นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะ
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

(6) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการเก่ียว
โยง การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

(7) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 
(8) ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงาน

ดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี   
(9) ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง

ดงักลา่วให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมูลภายในท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ



  
                                                                                                       

บริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีและเป็นเวลา 48ชั่วโมง
ภายหลงัข้อมลูสารสนเทศส าคัญถกูเปิดเผย 

(10) ก าหนดให้กรรมการที่มีสว่นได้เสยีในวาระใด ต้องงดเว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
ได้แก่   ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก เช่น ลกูค้า เจ้าหนี ้คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ 
สงัคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เ สียทุกกลุ่มจะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและข้อก าหนดที่
เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด
สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตาม
แนวทางดงัต่อไปนี ้

ผู้ ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไม่กระท าการใดๆ อัน
เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่ จะสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ยึดมั่นการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี 

ลกูค้า  : มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กบัลกูค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้า โดย
ลกูค้าจะต้องได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
รวมทัง้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของบริการให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับ
ลกูค้าอย่างจริงจัง และสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าข้อมูลของลกูค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

พนกังาน : 
 

ปฏิบติักบัพนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ และ
การพัฒนาศกัยภาพ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทกุระดับอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาคกัน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และ      เป็นปัจจัย
ส าคัญในการผลกัดันองค์กรให้ประสบความส าเร็จ  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศการท างาน เป็นทีม สง่เสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานให้มี
ความก้าวหน้า มีความมัน่คงในอาชีพและคุณภาพชีวิต รวมทัง้รักษาสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการท างาน บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทกุคนปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 



  
                                                                                                       
คู่ค้าและเจ้าหนี:้ ค านงึถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสตัย์ในการด าเนินธุรกิจ 

รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี ้โดยการปฏิบติัตามกฎหมาย และกติกา   ที่ก าหนด
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไม่ เรียก ไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด และมีการปฏิบติัต่อเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม รวมถึงการช าระคืนตามก าหนดเวลา การ
ดแูลหลกัทรัพย์ค า้ประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสญัญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนีล้่วงหน้า หากไม่
สามารถปฏิบติัตามข้อผกูพนัในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว 

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลัก
ปฏิบัติการแข่งขนัทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน         ไม่
กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กลา่วหา ให้ร้ายป้ายส ีและโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมลูความจริง หรือมีการกระท าการใด ๆ ที่
ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนั    

ชมุชน สงัคม :  
และ 
สิง่แวดล้อม 

มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ใน
ด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สง่เสริมการใช้พลงังาน
อย่างมีประสทิธิภาพ ตระหนกัถงึคณุภาพชีวิตของชุมชนและสงัคม      ตลอดจนค านึงถึงการ 
ด าเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบติังานและการตัดสนิใจ การด าเนินการ
ใด ๆ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน กลต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เช่นงบการเงิน แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี โดยเฉพาะข้อมลูตามรายงานงบการเงินจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่ 

(2) สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทฯและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

(3) เปิดเผยรายงานนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักลา่ว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และเว็ปไซด์ของบริษัท 

(4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บญัชีในรายงานประจ าปี 



  
                                                                                                       

(5) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวน
ครัง้  ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการท าหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและ
พฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 

บริษัทมีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เป็นผู้ท าหน้าที่สือ่สารกับนกัลงทุน ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของทางการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ เก่ียวข้องทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2561 ผู้บริหารระดับสงูและนักลงทุนสมัพันธ์ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านกิจกรรม
สือ่สารต่างๆดงันี ้  

กิจกรรม จ านวนครัง้ จ านวนบริษัท จ านวนราย 

การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย 
(Analyst Meeting) 

5 118 171 

การพบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Company visit/One on 
one Meeting) 

55 67 93 

การประชมุทางโทรศพัท์ 23 29 34 

การเข้าร่วมงานประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) 2 33 49 

เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) 3   

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน  12 ท่าน มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มา
จากฝ่ายบริหารจ านวน  3  ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารจ านวน  9 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน กลต. ก าหนด จ านวน 5 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงาน 
กลต.ที่ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจ านวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ด้าน
ธุรกิจ บญัชีและการเงิน ซึง่เกี่ยวข้องและสนบัสนนุธุรกิจบริษัทฯ ทัง้หมด  

(2) ตามข้อบังคับของบริษัทฯก าหนดไว้ว่าในการประชมุสามญัประจ าปีกรรมการต้องออกจากต าแหน่ง1 ใน 3 
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วน  1 ใน 3 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิ ธีจบัสลากกัน
ว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง
อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 



  
                                                                                                       

(3) กรรมการบริษัทฯ สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึง
บริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน  

(4) บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้ บริหารระดับสูง
อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหาร
ในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด  

(5) ประธานกรรมการบริษัทฯ มาจากการเลือกตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับ
ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอ านาจหน้าที่แบ่งแยกกนัชดัเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการ
จดัการและไม่มีผู้ ใดมีอ านาจเบ็ดเสร็จ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัการงานประจ าวนัของ
บริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯโดยมีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการไว้อย่างชดัเจน  

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (รายชื่อเลขานุการบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิดเผยไว้ใน
หวัข้อ 9.1.6) 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึน้อีก4 คณะเพื่อช่วยก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯคือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน   

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ทกุท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เฝ้า
สงัเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบการจัดการความเสี่ยงการควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน
และการรายงานทางการเงินรวมทัง้หน้าที่อื่นตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

(2) คณะกรรมการบ ริหาร มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ เป็นผู้ บ ริหาร  4 ท่านโดยคณะ
กรรมการบริหารมีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการบริหารงานประจ าวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 6 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและเป็น
กรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่ส าคัญ เพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ง
ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสีย่งของบริษัทให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม 

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการ
อิสระ 2 ท่านโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณานโยบายและแนวทางใน



  
                                                                                                       

การสรรหาและการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหาร
ระดับสงู ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมติัค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสงู 
และคณะกรรมการบริษัทฯ น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั 

(5) คณะกรรมการสินเชื่อ มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ บริหาร 4 ท่าน และกรรมการผู้ที่มี
ประสบการณ์ในสายงานการวิเคราะห์สินเชื่ออีก 1 ท่าน โดยคณะกรรมการสินเชื่อ มีหน้าที่พิจารณา
กลัน่กรอง วิเคราะห์ ประเมิน สนิเชื่อของบริษัท ในสว่นที่เกินอ านาจอนมุติัของกรรมการบริหาร  

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กรรวมถึงตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กล
ยทุธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทัง้ก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556ได้ให้ความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าว ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักลา่วเป็นประจ า 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถงึมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ 
ใช้ในการด าเนินธุรกิจโดยได้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อักษร พร้อมทัง้ประกาศและแจ้งให้
พนกังานทกุคนรับทราบและยดึถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่าการ
ตัดสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เท่านัน้ และ
ควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการพิจารณาการเข้าท าธุรกร รม
ต่างๆ ก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และ
ไม่มีอ านาจอนุมัติในธุรกรรมนัน้ๆ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด
เก่ียวกับขัน้ตอนด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
ถกูต้องครบถ้วน 

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และ
ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด เป็นผู้
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสม  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ โดยจะมีการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 



  
                                                                                                       

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบก าหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทัง้องค์กร ซึ่งบริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่
อาจเกิดขึน้เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  รับทราบและเสนอแนะเพื่อจ ากัดความเสี่ยง
หรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลเุป้าหมายตามแผนที่ก าหนดแล้ว บริษัทฯ จะต้องมีมาตรการในการบริหารความ
เสี่ยงเหล่านี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะก าหนดนโยบายให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

(1) บริษัทฯ จะก าหนดการประชมุและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า และแจ้งให้กรรมการ
ทราบก าหนดการดงักลา่ว โดยคณะกรรมการจะประชมุไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี 

(2) ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันก าหนดวาระการประชมุและพิจารณาเร่ืองเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได้  

(3) ในการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5  วันท า
การ เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศกึษาข้อมลูในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตจุ าเป็นเร่งด่วน 

(4) ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมดที่ได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

(5) ประธานกรรมการจะสนับสนุนให้การประชมุด าเนินไปในลกัษณะที่เอือ้อ านวยให้มีการน าเสนอพิจารณา
และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เก่ียวข้อง และจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้
สามารถน าไปปฏิบติัได้อย่างมีประสทิธิภาพ   

(6) คณะกรรมการมีสิทธิเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จดัการ หรือเลขานุการบริษัทฯ 
หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการ
อาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทฯ 

(7) คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหาร
ร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถงึผลการประชมุด้วย 

(8) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสยีงข้างมากเป็นหลกัโดยให้กรรมการคนหนึ่งมี
เสยีงหนึ่งเสยีงโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัประธานในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 



  
                                                                                                       

(9) ในการประชมุแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชมุด้วยโดยเป็นผู้บนัทกึรายงาน
การประชุมและจดัสง่ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้
ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถัดไปรวมทัง้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเก่ียวกับการ
ประชมุต่างๆ เพื่อสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง  

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้สิน้  13 ครัง้ และ 13 ครัง้ โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่านดงันีU้pat 

ข้อมลูณ 3มิถนุายน 2555) 

รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2561 
1. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ ประธานกรรมการ 13/13 13/13 
2. นายฉตัรชยั แก้วบุตตา กรรมการ 12/13 13/13 
3. นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา/1 กรรมการ 11/13 10/13 
4. นางสาวธิดา แก้วบตุตา/2 กรรมการ 5/13 - 
5. พล.ต.อ..ภาณ ุเกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 13/13 11/13 
6. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 13/13 11/13 
7. นายสมยศ  เงินด ารง กรรมการ 11/13 11/13 
8. นายวินยั  วิทวสัการเวช รองประธานกรรมการ/กรรมการ

อิสระ 
12/13 13/13 

9. นายประยงค์  แสนนวล กรรมการ 13/13 13/13 
10. นายสเุมธ  มณีวฒันา กรรมการ/กรรมการอิสระ 11/13 9/13 
11. นายเวทย์  นชุเจริญ กรรมการ 11/13 12/13 
12. นายพินิจ  พวัพนัธ์ กรรมการ 10/13 11/13 
13. นายวีระ  วีระกุล/3 กรรมการอิสระ 7/13 11/13 

 
หมายเหตุ /1     นางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯเมื่อ 31 มีนาคม 

2560 แต่ยงัคงเป็นกรรมการบริษัทฯ 
  /2 นางสาวธิดา  แก้วบุตตา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  

2560 
/3   นายวีระ  วีระกุล ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  

2/2560 เมื่อวนัที่ 22 มิถนุายน 

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึน้อย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ และสามารถเรียกประชุมได้ทนัทีกรณีมีวาระ
ส าคัญที่ต้องพิจารณามีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถ
ตรวจสอบได้  



  
                                                                                                       

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่  5/2556 เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2556 ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ามาท าหน้าที่ตัง้แต่วนัที่ 15 พฤษภาคม 2556 และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 
31 พฤษภาคม 2556 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ  4 ครัง้และจะมีการจด
บนัทึกการประชมุไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรและมีระบบการจดัเก็บที่สามารถตรวจสอบได้การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะสนบัสนนุให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ในปี 2560 และปี 2561 มีการประชมุคณะกรรมการชดุย่อยโดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแต่ละครัง้ดงันี  ้

รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายวินยั  วิทวสัการเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 5/5 
2. พล.ต.ท.ภาณ ุเกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ 5/5 4/5 
3. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ 5/5 5/5 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พล.ต.อ.ภาณ ุเกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
4/4 2/2 

2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

4/4 2/2 

3. นายฉตัรชยั แก้วบุตตา กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

4/4 2/2 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 3/3 
2. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 
3. พล.ต.อ.ภาณ ุเกิดลาภผล กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 
4. นายฉตัรชยั แก้วบุตตา กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 
5. นายสมยศ  เงินด ารง กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 
6. นายประยงค์  แสนนวล กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 3/3 
คณะกรรมการสนิเชื่อ 
1. นายฉตัรชยั  แก้วบตุตา กรรมการสินเชื่อ 4/4 8/8 
2. นายเวทย์  นชุเจริญ กรรมการสินเชื่อ 4/4 8/8 
3. น.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตา กรรมการสินเชื่อ 4/4 8/8 
4. นายสมยศ  เงินด ารง กรรมการสินเชื่อ 4/4 8/8 
5. นายประยงค์  แสนนวล กรรมการสินเชื่อ 4/4 8/8 



  
                                                                                                       

5. ค่าตอบแทน 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ ก าหนดให้เหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของ
บริษัทฯ และเปรียบเทียบได้กับธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรม  ในรูปแบบของค่าตอบแทนราย
เดือน 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดับสงู เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการ
ก าหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน 
โบนสั และผลตอบแทนอื่น    

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นประจ าทุกปีเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีด้วย 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท   
เข้ารับการอบรมหรือร่วมสมัมนา เพื่อเพิ่มพนูความรู้และน ามาใช้ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเนื่อง 

(2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 

(3) คณะกรรมการจะจดัให้มีโครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจ าทกุปี
ถงึสิง่ที่ได้ท าไปในระหว่างปี  

ในระหว่างปี  2561 บริษัทฯได้จัดให้กรรมการและผู้ บ ริหารเข้ารับการอบรมในส่วนของกฎระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงไปของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้สภาวิชาชีพบญัชี 

9.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เก่ียวกับฐานะทางการเงินของ  
บริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจ ากดัจ านวนบคุคลที่จะทราบข้อมลูในวงจ ากัด และจดัให้มีการให้
ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลนุิติภาวะซึ่งถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทัง้บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และห้ามผู้ บริหารที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในกระท าการใดๆ ซึง่เป็นการขัดต่อมาตรา 241 แห่ง พรบ. หลกัทรัพย์คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดระเบียบ
ข้อบงัคบัในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้ ดงันี ้

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ 



  
                                                                                                       

2) กรรมการผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น าความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ  ไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ 
ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท าการซือ้ขายโอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท
ฯ โดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก าหนดนีใ้ห้รวม
ความถึง   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ด้วย
ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักล่าวจะถือว่าได้กระท าผิดอย่างร้ายแรง 

4) บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย
ห้าม  มิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานระดบัตัง้แต่ผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไป และบคุคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน
ท าการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ าปี และเป็นเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัข้อมลูสารสนเทศส าคัญถกูเปิดเผย 

5) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป
หรือเทียบเท่า จะต้องจดัท าและน าสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่บุคคลดงักลา่ว รวมถงึคู่สมรสและ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะถืออยู่ ให้แก่เลขานกุารบริษัทฯ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัเข้ารับต าแหน่ง  

6) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป
หรือเทียบเท่า จะต้องรายงานรายการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านกังาน กลต. ทกุครัง้เมื่อมีการซือ้
ขาย ภายใน 3 วนัท าการตามที่พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  และแจ้งให้เลขานุการ
บริษัทฯ ทราบถงึการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ทุกครัง้ 

รายงานความเคลือ่นไหวของการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ม.ค. 61 

ซือ้เพิ่ม หุ้นปันผล
รับ 

ขายออก ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 61 

1. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ - - - - - 

2. นายวินยั  วิทวสัการเวช - - - - - 

3. พล.ต.อ. ภาณ ุ เกิดลาภผล - - - - - 

4. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ - - - - - 

5. นายสเุมธ  มณีวฒันา - - - - - 

6. นายเวทย์  นชุเจริญ - - - - - 

7. นายพินิจ  พวัพนัธ์ - - - - - 

8. น.ส.ธิดา  แก้วบตุตา 369,905,812 2,958,600 19,151,212 (27,184,000) 364,831,624 



  
                                                                                                       

รายชื่อ ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ม.ค. 61 

ซือ้เพิ่ม หุ้นปันผล
รับ 

ขายออก ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 61 

9. น.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตา 68,694,593 15,631,000 3,816,366 - 88,141,959 

10. นายฉตัรชยั  แก้วบตุตา 65,239,200 2,838,000 2,114,153 (27,184,444) 43,006,909 

11. นายสมยศ  เงินด ารง - - - - - 

12. นายวีระ  วีระกลุ 163,098 - 11,672 - 174,770 

13. นายประยงค์  แสนนวล 750,000 - 41,666  791,666 

14. นางวนาพร  พรกิติพงษ์ 869,856 - 48,325  918,181 

15. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์ - - -  - 

 

9.3         จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยาบรรณของบริษัท ใช้ส าหรับผู้ บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับไม่ว่าบุคคล

ดงักลา่วจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ 

ในหลกัการของการประกอบธุรกิจของบริษัท นัน้ การมีชื่อเสยีงในด้านความซ่ือสตัย์สจุริต เป็นสิง่ที่มีค่าอย่างย่ิงต่อ

ความส าเร็จของบริษัท ทัง้ยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลก าไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดี

งามของพนักงานระดับผู้บริหารตัง้แต่ระดับหัวหน้าหน่วยขึน้ไป มาตรฐานการปฏิบัติเหล่านีเ้ป็นผลโดยตรงต่อ

ความเชื่อมัน่ของบริษัท โดยรวมอีกด้วย  

1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของบริษัท คือ การท าธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อก าหนดต่าง ๆ และเคารพใน

สทิธิของผู้ ค้า และลกูค้าของบริษัท 

2)   นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1  การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยาบรรณนีเ้ป็นส่วนที่เพิ่มขึน้จากระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่อื่น ๆ ของบริษัท  หากข้อความในระเบียบข้อบงัคับ 

ประกาศ หรือค าสัง่ใด  ๆขดัแย้งกบัข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนีแ้ทน 

พนกังานระดบัผู้บริหารทกุคน ต้องปฏิบติัตนตามระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ต่าง ๆ ของบริษัท และของ

ผู้บงัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กลา่วคือ 

(1) ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสัง่ ข้อตกลง ประกาศ หรือหนังสอืเวียน
ของบริษัท ซึง่ประกาศให้พนกังานทกุคนทราบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ชื่อเสยีง และทรัพย์สนิของบริษัท โดยเร็ว 



  
                                                                                                       

(3) ต้องสภุาพ ให้เกียรติ และให้ความนบัถือต่อผู้ ร่วมงาน 
(4) ต้องปฏิบติัหน้าที่ด้วยความตัง้ใจ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อ

เป็นแบบอย่างอันดีให้แก่พนกังานโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถกูต้องตาม
ครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัท ของลูกค้า หรือที่ เก่ียวกับกิ จการใด ๆ ที่ 
บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อันเก่ียวกับธุรกิจการเงินและตวับคุคลของ
บริษัท จะต้องกระท าตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รับอนุญาตเท่านัน้ และต้องกระท าด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้น
สภาพของพนกังานของบริษัท พนกังานทุกคนตกลงจะรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัดงักลา่วข้างต้นไว้เป็น
ความลบั หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมลูดงักลา่วในเร่ืองอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับบริษัท พนกังานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสยีหายให้แก่บริษัท ตามที่เกิดขึน้จริงทุก
ประการ 

(6) ต้องช่วยกนัระมัดระวงัและป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัท โดยมิให้เสยีหายหรือสญูหายไม่ว่าจากบคุคลหรือ
จากภัยพิบัติใด ๆ เท่าที่สามารถจะท าได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ไม่น าสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ อื่นที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

(7) บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ใน
บริษัท 

(8) ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่างใกล้ชิด มีความยติุธรรม ไม่มีอคติ 
(9) ต้องพร้อมที่จะท างานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(10) ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมก ากับพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบ วินัย และข้อก าหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตาม
กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความ
เสยีหายต่อชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของบริษัท 

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัติ 
พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบติัหรือประพฤติตนไปในทางที่จะน าไปสู่ความเสื่อมเสียของบริษัท 

และของตนเอง กลา่วคือ 

(1) ใช้เวลาท างานของบริษัท ไปท าอย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์สว่นตวั 
(2) ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์

ส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจครอบง าการจัดการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่า
โดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทางที่อาจท าให้เสือ่มเสยีต่อต าแหน่งหน้าที่และเกียรติคุณของบริษัท 
(4) แจ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท 



  
                                                                                                       

(5) ท างานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระท าการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี 
เพื่อให้งานลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริต 

(6) ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึง่อาจจะเป็นผลเสียหาย
ต่อบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(7) ขดัขวาง หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการขดัขวางการปฏิบัติงานโดยชอบของผู้มีอ านาจหน้าที่ในบริษัท 
หรือออกค าสัง่ใด ๆ ให้พนกังานปฏิบติัในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 

(8) ท าผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็
ตาม 

(9) เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อตัราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากลกูค้า ผู้ ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ที่ท า

ธุรกิจกบับริษัท หรือการเลีย้งรับรอง ซึง่พิสจูน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวญัตามประเพณี
นิยม หรือการเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอันน ามาซึ่งชื่อเสียง
ทางการค้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิง่เหล่านัน้มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท 
ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัตัง้แต่ผู้อ านวยการฝ่ายทราบทนัที 

(11) ให้สนิบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ ลกูค้า
หรือคู่ค้า ซึง่นบัว่าเป็นการขดัแย้งต่อนโยบายของบริษัท 

(12)  กระท าการเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบนัทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ
บิดเบือนผลการด าเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อ
จดุประสงค์ใดๆ ก็ตาม 

(13) ช าระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือท าให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งของการช าระเงิน หรือการ
จดัการทางธุรกิจนัน้ ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อการช าระเงิน
หรือการจดัการทางธุรกิจ 

(14) เป็นบุคคลที่มีหนีส้ินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สนันิษฐานได้ว่ามีหนีส้ิน
ล้นพ้นตวั 

(15) ไม่รักษาข้อมลูทางทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท หรือที่บริษัทได้มาจากการปฏิบติัหน้าที่ของพนกังาน 
(16) ลอกเลยีนแบบผลงานและทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 
(17) กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(18) ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่สายจัดซือ้ขอการสนับสนุนจากผู้ ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจ าเป็นที่จะต้องขอการ

สนับสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัดซือ้เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ ยกเว้น การจดักิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกิจเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) 

(19) กระท าการอนัเป็นการละเลย หรือเอือ้อ านวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งการกระท าผิดของผู้
ให้บริการ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายลขิสทิธ์ิ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 



  
                                                                                                       

3) ขัน้ตอนการลงโทษทางวินัย 

(1) การฝ่าฝืนที่ไม่ร้ายแรง: ผู้บริหารจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อักษร  ซึ่งจะระบุลกัษณะของ
การฝ่าฝืนรวมทัง้มูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนัน้ โดยให้ โอกาสผู้ บริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อ
กล่าวหาดังกล่าวต่อผู้ บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้น าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการวินัยซึ่งแต่งตัง้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา และให้ถือค าตัดสินของ
คณะกรรมการวินัยเป็นที่สิน้สดุ หากมีการฝ่าฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือผู้บริหารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่า
ฝืนในครัง้แรกตามที่ได้รับหนงัสือเตือนนัน้ ผู้บริหารดงักล่าวจะถกูลงโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจ
รวมถงึการเลกิจ้างได้ 

(2) การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี ้เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การ
เปิดเผยข้อมูลความลบั หรือทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท ต่อบคุคลที่สาม และการกระท าใด ๆ ที่เสือ่ม
เสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารส าคัญใด ๆ  ต่อ
ผู้บงัคบับญัชา: บริษัท อาจพิจารณาเลกิจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จ าเป็นต้องออกหนงัสือเตือน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

4) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
เพื่อให้มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจน จึงได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและ  

ความรับผิดชอบของผู้ เก่ียวข้องไว้ ดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มหีน้าท่ี ดงันี ้

1.1.1 ก าหนดและอนมุตัินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

1.1.2 อนมุตัิและทบทวนแนวทางปฏิบตัิส าหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

1.1.3 ก ากับดแูลให้มรีะบบท่ีสนับสนนุต่อต้านการคอร์รัปชัน่ท่ีมปีระสิทธิภาพ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าท่ี ดงันี ้

1.2.1 สอบทานให้บริษัทฯ มกีารควบคมุภายในอย่างเพียงพอ 

1.2.2 สอบทานให้มกีารปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.3 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มหีน้าท่ี ดงันี ้

1.3.1 ส่งเสริม สนบัสนนุ และควบคมุดแูล เพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมกีารปฏิบตัิตาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่และระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้สื่อสาร

ไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

1.3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธรุกิจ 

ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

1.4 ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการขึน้ไป มหีน้าท่ี ดงันี ้ 

1.4.1 ควบคมุและก ากับให้มกีารน ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิได้จริง สามารถระบคุวามเสี่ยง 

ตรวจสอบ และบริหารจดัการให้มีมาตรการท่ีเพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทนัเวลา  



  
                                                                                                       

1.4.2 สนบัสนนุการพฒันากระบวนการ รวมทัง้บคุคลากรเพื่อให้มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ขององค์กร

บรรลผุล 

1.5 พนักงาน  มหีน้าท่ี ดงันี ้

1.5.1 ท าความเข้าใจและปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่  รวมถึงมาตรการอ่ืนๆ(ถ้าม)ี และเข้าร่วม

การฝึกอบรมตามท่ีบริษัทฯก าหนด 

1.5.2 แจ้งเบาะแสทนัทีเมือ่พบเห็น หรือสงสยัว่าจะมกีารคอร์รัปชัน่ ให้ความร่วมมอืในการสอบสวนข้อเท็จจริง

ท่ีเก่ียวข้องกับข้อสงสยัในการกระท าการคอร์รัปชัน่  

1.5.3 พนกังานต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชัน่ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องปฏิบตัิตาม

มาตรการหรือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนกังานท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีมี

กระบวนการหลกัซึ่งมคีวามเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน่ เช่น งานจดัซือ้จดัจ้าง, งานสินเชื่อ, การพนกังาน,  

งานการเงิน 

1.6 สายงานตรวจสอบ มหีน้าท่ี ดงันี ้

1.6.1 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถกูต้อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ  ระเบียบ

ปฏิบตัิ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่ามรีะบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยง

ด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.6.2 พฒันาเคร่ืองมอืการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่ และจดัให้หน่วยงานภายในองค์กรประเมนิความ

เสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่ 

1.6.3 สรุปประเมนิความเสี่ยงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร  

1.6.4 รวบรวมมาตรการ แนวทางควบคมุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่ท่ีฝ่ายงานพิจารณา และทบทวนความเสี่ยง

ด้านคอร์รัปชัน่อย่างน้อยทกุ 3 ปี  

1.7  หน่วยงานทรัพยากรบุคคล มหีน้าท่ีดงันี ้

1.7.1 บริหารทรัพยากรบคุคลให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

1.7.2 จดัให้มกีระบวนการคดัเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และบทลงโทษท่ีเก่ียวกับการปฏิบตัด้ิาน 

การต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

1.7.3 ส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมการปฏิบตัิในแนวทางต่อต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีอาจ

เข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ 

1.7.4 สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างจิตส านึกใน

การปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์ปราศจากการคอร์รัปชัน่ 

1.8 หน่วยงานบญัชแีละการเงนิ มหีน้าท่ีดงันี ้

1.8.1 บนัทึก เก็บรักษาข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับรายการบญัชีรับจ่ายและภาษี 

1.8.2 ด าเนินขัน้ตอนการปฏิบตัิงานทางการเงินการบญัชีให้สอดคล้องกับหลกัมาตรฐานการบญัชีท่ีได้รับรอง

ทัว่ไป 



  
                                                                                                       

1.8.3 ด าเนินการควบคมุการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบและขัน้ตอนการปฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่าย คู่มอือนมุตัิ

ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงาน และสอดคล้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

2. กรอบการควบคุม 

2.1  ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้มกีารก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงาน ซึ่งมกีารจดัแบ่งภาระหน้าท่ีตามโครงสร้างบงัคบับญัชาและมี  

การอนมุตัิด าเนินการอย่างมขีัน้ตอน โดยกระบวนการปฏิบตัิงานจะมีระบบควบคมุภายใน กระบวนการสอบทานและ

ควบคมุให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งพนกังานทกุ

คนต้องด าเนินงานตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานและข้อก าหนดของบริษัทฯ 

2.2  แนวทางการปฏบิตัิงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
บริษัทฯ ได้ก าหนดขัน้ตอนและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน่ตามรูปแบบการคอร์รัปชัน่หลกัๆ ดงันี ้

2.2.1 การให้และรับสินบน 
2.2.1.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆทัง้สิน้ เพื่อ

ตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธรุกิจ และห้ามมอบหมายให้ผู้ อ่ืนให้หรือรับสินบนแทนตนเอง 

2.2.1.2 ห้ามเป็นตวักลางในการเสนอให้หรือรับสินบนใดๆกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธรุกิจของ

บริษัทฯ  

2.2.2 การให้หรือรับของรางวัล ของก านัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น 

การให้หรือรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน กับลกูค้า คูค้่า ตวัแทนทาง

ธรุกิจให้ปฏิบตัิตามระเบียบการปฏิบตัิงานเก่ียวกับการให้ หรือรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง หรือ

ผลประโยชน์อ่ืน ทัง้นีใ้ห้ยึดหลกัการต่อต้านคอร์รัปชัน่ และต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบ

ได้ 

2.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทฯ ไมช่่วยเหลือหรือให้การสนบัสนนุการเมอืงแก่พรรคการเมอืง กลุ่มการเมอืง หรือนกัการเมอืง 

ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไมใ่ห้ใช้ทรัพย์สินใดๆของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการดงักลา่ว 

2.2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงนิ  สนับสนุน 
2.2.4.1 การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงิน

สนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมาย และไมข่ดัต่อศลีธรรม รวมทัง้ไมเ่ป็นการกระท าการใดๆ ท่ีจะ

มผีลเสียหายต่อสงัคมส่วนรวม 

2.2.4.2 การให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สินบริจาคเพื่อการกศุลหรือเงินสนบัสนนุนัน้ ต้องไมไ่ด้ถกู

น าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 



  
                                                                                                       

2.2.4.3 การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการกศุล และการให้เงินสนบัสนนุ ให้ปฎิบตัิตามระเบียบขัน้ตอนการ

ปฎิบตัิงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และคู่มืออ านาจอนมุตัิค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานท่ีบริษัท

ก าหนด ทัง้นีก้ารเบิกจ่ายต้องระบวุตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน และมหีลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ 

2.3 การหมุนเวียนการปฎิบตัิหน้าที่ของพนักงาน 

สนบัสนนุให้มกีารหมนุเวียนการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานท่ีรับผิดชอบงานท่ีมคีวามเสี่ยงต่อคอร์รัปชัน่ เช่น 

หน่วยงานจดัซือ้ จดัจ้าง การโยกย้ายสาขา เป็นต้น  

5) แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น 
5.1 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบัติงานที่ขัดแย้งต่อระเบียบค าสัง่
ของบริษัทหรือเห็นการกระท าที่เข้าข่ายหรือเพียงแต่สงสยัว่าเป็นการกระท าที่คอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท 
พนกังานต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบข้อมูลดงักล่าว 
ทัง้นีห้ากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถาม สามารถขอค าปรึกษาผู้บงัคบับัญชา  

5.2 ผู้ที่พบเห็น หรือสงสยัว่าจะมีการกระท าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ หรือ ได้รับผลกระทบอนัเนื่องจากการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยช่องทางใดทางหนึง่ของบริษัท ดงันี ้              

 แจ้งโดยตรงที่ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ          

 แจ้งโดยตรงที่ ประธานกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ                

 แจ้งผู้บงัคบับญัชา    
กรณีที่เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงู หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเร่ืองโดยตรงต่อประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                          

5.3 พนกังานพงึต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระท าที่
เข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ 

5.4 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นตามที่ได้
ก าหนดไว้ในระเบียบเร่ือง การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและการคอร์รัปชั่น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




