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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด(มหาชน) ไดใหความสําคัญตอแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

บริษัทไดมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ทั้งนี้การกําหนดบทบัญญัติตางๆ จะยึดใหเปนแนวทางปฏิบัติไดจริง นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดนําหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขัน การบริหารงาน การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มแกบริษัทฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

โปรงใส อันจะเปนการใหความคุมครอง และเพิ่มความเช่ือม่ันแกผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน และผูเก่ียวของทุกฝาย โดย

พิจารณากําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 
  
(1) สิทธิของผูถือหุน 

1.1. บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไดแก สิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมสามัญประจําป และสิทธิใน

การรับเงินปนผลตอหุนตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู 

1.2. บริษัทฯ เสนอคาตอบแทนกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญประจําป ทุกๆป โดย

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะทําการพิจารณาถึงหลักการ และความสมเหตุสมผลสําหรับคาตอบแทน

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ 

1.3. บริษัทฯ มีนโยบายที่แนนอนในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการแตละชุดของบริษัทฯ และไดเปดเผยตอผูถือหุนใน

รายงานประจําป ทุกๆ ป เพื่อใหผูถือหุนไดเขาใจถึงหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน 

1.4. สําหรับวาระการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการบริษัท บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดพิจารณากรรมการแตละ

ทานเปนรายบุคคล รวมไปถึงมีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการเปนรายบุคคล 

1.5. บริษัทฯ ไดมีการเปดชองทางใหผูถือหุนไดเสนอวาระการประชุม และเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อใหที่ประชุมสามัญ

ประจําปพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป โดยหลักเกณฑและวิธีการจะเปดเผยผานเว็บไซตของ

บริษัท และแจงใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 1.6. การเปดเผยขอมูลในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ ไดกําหนดเกณฑขั้นตํ่าของขอมูลที่จะเปดเผยไว ดังนี้ 

 1.6.1 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลของกรรมการท่ีจะเขารับการพิจารณาเลือก 

ต้ังจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยจะตองมีรายละเอียดของ ชื่อ-สกุล, ประวัติการศึกษา, ประวัติ

การทํางาน, จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการ และหากเปนการเสนอช่ือกรรมการเดิมเขาดํารง

ตําแหนง จะเปดเผยถึงขอมูลการเขารวมประชุมในปที่ผานมาไวในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประ 

จําปดวย 

1.6.2 ในวาระการขออนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทฯ จะเปดเผย ชื่อผูสอบบัญชี บริษัทที่ผูสอบบัญชี

สังกัดอยู ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาบริการของผูสอบบัญชี 
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1.6.3  ในวาระการขออนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน บริษัทฯ จะเปดเผยถึงนโยบายการจายเงินปนผล อัตรา

เงินปนผลที่เสนอจาย และหากมีการขออนุมัติงดจายเงินปนผล จะมีเหตุผลประกอบเพื่อช้ีแจงตอผูถือหุน 

 1.6.4   ในแตละวาระจะมีวัตถุประสงค และเหตุผล ชี้แจงใหผูถือหุนไดเขาใจ 

 1.6.5  ในแตละวาระจะมีความเห็นของกรรมการ ระบุไวชัดเจน 

 1.7. รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทฯ ไดกําหนดเกณฑขั้นตํ่าของขอมูลที่จะเปดเผยไว ดังนี้ 

 1.7.1 มีการบันทึกวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอยางชัดเจน 

 1.7.2 มีการบันทึกประเด็นคําถาม และคําตอบที่เกิดขึ้นระหวางการประชุมอยางครบถวน 

 1.7.3 มีการบันทึกมติในที่ประชุม และบันทึกจํานวนคะแนนเสียงที่ไดรับในแตละวาระ 

1.8. มีการบันทึกรายนามกรรมการผูเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ไวในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 

1.9. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให ประธานกรรมการบริษัท, ประธานอนุกรรมการคณะ

ตางๆ, กรรมการ และผูบริหารทุกๆ ทาน เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําปอยางพรอมเพรียง เพื่อเปดโอกาสใหผู

ถือหุนซักถามประเด็นขอสงสัยตางๆ 

1.10. วาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป จะไมมีการเพิ่มเติมวาระอื่นใดที่ไมไดแจงไวในหนังสือนัดประชุม 

 1.11. หนังสือนัดประชุม และเอกสารท่ีใชประกอบในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป จะมีการจัดทําเปนภาษาอังกฤษ 

เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูถือหุนตางชาติ 

 
(2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 2.1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ผูถือหุนแตละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 2.2. บริษัทฯ ไดมีชองทางใหผูถือหุนมีสิทธิในการเสนอวาระในการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเขาพิจารณาเลือกต้ัง

กรรมการบริษัท โดยผานชองทางที่บริษัทไดกําหนดไว 

 2.3. บริษัทฯ มีนโยบายมิใหผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ใชขอมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพย โดยมีการกําหนด

บทลงโทษ หากผูบริหารหรือพนักงานใชขอมูลภายใน ในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

2.4. ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทฯ จะทําตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และเปดเผย

ขอมูล รายละเอียด และเหตุผลใหนักลงทุนทราบโดยทั่วกัน 

2.5. บริษัทฯ และบริษัทยอยจะกระทํารายการที่เก่ียวโยงกันดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และรายการที่เกิดขึ้น

จะเปนไปตามปกติธุรกิจ 

2.6. บริษัทฯ ไดมีการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยการสง

หนังสือมอบฉันทะไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมทุกคร้ังที่มีการเรียกประชุม 

2.7. บริษัทฯ ไดแจงตอผูถือหุนถึง หลักฐาน และเอกสารตางๆ ที่ใชในการมอบฉันทะ ไวในหนังสือนัดประชุมโดยละเอียด 
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 2.8. บริษัทฯ ไดใชเกณฑขั้นตํ่าของเอกสารท่ีใชในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผูถือหุน และลดความยุงยาก

ในการมอบฉันทะเพื่อเขารวมประชุม 

 2.9. บริษัทฯ ไดกําหนดเกณฑในการสงหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปใหแกนายทะเบียนของบริษัทฯ เปนการ

ลวงหนาไมนอยกวา 21 วันกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2.10. บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยกําหนดการประชุม รวมทั้งหนังสือนัดประชมุไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนา ซึ่ง

นักลงทุน และผูถือหุน สามารถเขาไปดาวนโหลดหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเปนการลวงหนา

ได โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารได 21 วันกอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 2.11. บริษัทฯ ไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผูถือหุน สําหรับวาระการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัท 

โดยจะใชวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

2.12. บริษัทฯ มีบริษัทยอย 1 แหง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยรอยละ 99.99 เปนความจําเปน และสมควรใหเงินกูยืมแก

บริษัทยอย 
 

(3) การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

3.1. บริษัทฯ มีนโยบายเก่ียวกับความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตางๆ และวิธีการปฏิบัติงาน ไวในคูมือ

พนักงาน 

3.2. บริษัท ไดมีการต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกพนักงานทุกคน ทั้งนี้เพื่อเปนการดูแลพนักงานในระยะยาว และเปน

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 3.3. บริษัทฯ ไดมีการสงเสริมทางดานการพัฒนาบุคลากร และการฝกอบรม เพื่อใหพนักงานมีความรู และนําไปพัฒนา

องคกรตอไป 

3.4. บริษัท ไดมีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติที่เปนธรรม และเทาเทียมกันของลูกคา รวมไปถึงความรับผิดชอบ

ตอลูกคา ซึ่งจะทําใหลูกคามีความม่ันใจในการประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และความสัมพันธอันดีในระยะยาว 

 3.5. บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของชุมชน และส่ิงแวดลอม โดยมีแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 

9001:2000, ISO 14001 และมาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอชุมชน และสังคม 

3.6. บริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติที่เปนธรรมตอคูคาของบริษัทฯ และไดมีการกําหนดมาตรฐานการ

ดําเนินธุรกิจกับคูคาของบริษัทฯ เชน ในการส่ังซื้อสินคา บริษัทฯ  จะใหมีการเสนอราคา และมีการเปรียบเทียบราคา 

และคุณภาพอยางเปนธรรม 

3.7. บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางยุติธรรม และเทาเทียมกัน โดยมีการรายงานขอมูลตางๆ รวมไปถึง

การเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ 

3.8. บริษัทฯ มีการปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรม และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาที่มีตอเจาหนี้อยาง

สมํ่าเสมอ รวมไปถึงมีการกําหนดวิธีปฏิบัติในการจายเงินอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดวิธีการชําระเงินไวในระเบียบ

การปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
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3.9. บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีชองทางในการรองเรียน และรายงานเร่ืองตางๆ ผานทางหนวยงานนักลงทุน

สัมพันธของบริษัทฯ และจะมีการรายงานตอไปยังเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําขอเสนอ ขอรองเรียนตางๆ 

บรรจุเปนวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอไป 

 
(4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

4.1. บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ และโครงสรางผูถือหุนไวในรายงานประจําป เพื่อใหผูถือหุน

ไดเขาใจถึงโครงสรางของบริษัทฯ และมีการเปดเผยการถือหุนของกรรมการ และผูบริหารไวอยางชัดเจน 

4.2. รายงานประจําปของบริษัทฯ ประกอบไปดวย ขอมูลทางการเงินโดยสรุป สารจากประธานกรรมการ สารจาก

กรรมการผูจัดการ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอมูลทั่วไป ลักษณะการประกอบธุรกิจ การตลาดและภาวะการ

แขงขัน รายการระหวางกัน ปจจัยความเส่ียง โครงสรางการถือหุนและการจัดการ คณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร 

คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทตอรายงานทางการเงิน รายงานของผูสอบบัญชี และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย 

4.3. บริษัทฯ มีการเปดเผยถึงการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไวอยางละเอียดครบถวน โดยเปดเผย

ไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 

4.4. บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการซื้อ-ขาย โอนหุนของกรรมการบริษัท โดยกรรมการท่ีมีการทํารายการซ้ือ-ขาย โอน

หุนของบริษทั จะตองรายงานตอหนวยงานที่เก่ียวของทราบ เพื่อรายงานตอสํานักงานคณะกรรการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(กลต.) ตอไป 

4.5. บริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณากล่ันกรองผูสอบบัญชีของบริษัทในทุกๆ ป เพื่อใหม่ันใจ

ไดวา ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มีความโปรงใส เปนอิสระ และผูสอบบัญชีที่พิจารณาจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน กลต. 

4.6. บริษทัฯ ไดมีการส่ือสารขอมูลผานทางชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป มีการพบปะนักวิเคราะห มีการแถลงขาว

ตอส่ือมวลชน 

4.7. บริษัทฯ มีนโยบายในการสงขอมูลงบการเงิน ใหเปนไปตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

กระทรวงพาณิชยกําหนดไว 

4.8. การสงงบการเงินของบริษัทฯ จะตองกระทําไมใหลาชากวาวันสุดทายที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน 

กลต. และกระทรวงพาณิชยกําหนดไว 

4.9. บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีชองทางในการเสนอขาวสารตางๆ ของบริษัทผานทางเว็บไซตเพื่อใหนักลงทุนที่สนใจสามารถ

สืบคนขอมูลตางๆ เพื่อใชประกอบในการตัดสินใจได 

4.10. บริษัทฯ ไดมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อใหขอมูล และติดตอกับผูถือหุน และหนวยงานที่เก่ียวของ 

4.11. งบการเงินที่จัดทําและเผยแพรใหกับนักลงทุนไดทราบจะตองเปนงบการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ หรือสอบ

ทาน และลงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข เพื่อใหนักลงทุนไดม่ันใจวาบริษัทฯ มีความโปรงใส และสามารถนําขอมูลไป

ใชประกอบในการตัดสินใจได 
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(5) ความรับผิดชอบของกรรมการ 

5.1. คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปรงใส ตรวจสอบได และเปน

ธรรมตอทุกฝายที่เก่ียวของ 

5.2. คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายดานจริยธรรมธุรกิจ และคูมือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงาน โดยถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

5.3. คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะทํางานดานการบริหารคุณภาพ และไดมีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของ

องคกรขึ้นเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่วางไว 

5.4. บริษัทฯ กําหนดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของสวนงานตางๆ ของกิจการ โดย

จะตองรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

5.5. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหนาที่ในการจัดทํารายงานการปฏิบัติหนาที่ โดยจะตองเปดเผยขอมูลจํานวน

คร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การควบคุม

ดานการดําเนินงาน การพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดแูลดานการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย และใหความเห็นตอการดําเนินการดานตางๆ โดยรวม 

5.6. คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นเพื่อกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงพรอม

ทั้งเสนอแนวทางการปองกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 

5.7. บริษัทฯ ไดมีการแบงแยกหนาที่ระหวางกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัทไวอยางชัดเจน ในหนาที่และอํานาจ

การตัดสินใจ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5.8. บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระ และไดกําหนดความรับผิดชอบ และบทบาทหนาที่ไว

อยางชัดเจน โดยกรรมการตรวจสอบแตละทานเปนกรรมการอิสระ 

5.9. บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

5.10. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินใน

ทุกๆป ทั้งนี้เพื่อใหนักลงทุนสามารถมั่นใจไดวารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ไดจดัทําขึ้นอยางถูกตอง ครบถวน 

และโปรงใส  
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จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 

 บริษัทไดจัดทําจริยธรรมองคกรฉบับนี้ขึ้นเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานทุกคนของบริษัทยึดถือและปฏิบัติตาม 

เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อที่วา แนวทางเก่ียวกับจริยธรรมเปนเครื่องมือสําคัญในการนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

1. ซื่อสัตยและเช่ือถือได 

เนื่องจากความซ่ือสัตยถือเปนสวนประกอบที่สําคัญของความเชื่อถือและความไววางใจ หากบริษัทไมไดรับความ

เช่ือถือหรือความไววางใจแลว บริษัทก็ยอมจะประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงตองการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 

อันไดแก การไดรับความไววางใจและความพึงพอใจอยางสูงสุดจากลูกคาของบริษัท ดังนั้น พนักงานของบริษัทจึงตองยึดถือ

ความซื่อสัตย ความยุติธรรม และความถูกตองเพ่ือใหไดมาซ่ึงความไวเนื้อเช่ือใจของลูกคาของบริษัท  

2. ใหความเคารพนับถือผูอ่ืนอยางสม่ําเสมอ 

พนักงานของบริษัทจะตองประพฤติ ปฏิบัติตนตอผูอื่น ดังเชนที่ตนตองการใหผูอื่นนั้นปฏิบัติตอตนเอง ดังนั้น จึงจํา 

เปนที่ทุกคนในบริษัทจะตองใหความเคารพนับถือตอบุคคลใดๆ  ก็ตามที่บริษัททําการติดตอ หรือมีสวนเก่ียวของดวย 

3. ยุติธรรมและไมแบงแยก 

ความยุติธรรม  และความเสมอภาคเทาเทียมนั้นจัดเปนสวนสําคัญที่จะตองมีอยูในองคกร การแบงแยกตาง ๆ ไมวา

จะเปน ชนชาติ เผาพันธุ เพศ ศาสนา อายุ  เช้ือสาย  หรือดวยเหตุใดๆ ก็ตาม    ถือเปนการฝาฝนนโยบายของบริษัทอยาง

รายแรง 

ความเหล่ือมลํ้าซ่ึงเกิดขึ้น อาจเปนผลมาจากการใชหรือไดรับขอมูลหรือบริการที่ไมถูกตอง ดังนั้นจึงจําเปนที่พนักงาน

ของบริษัททุกคนควรจะใชวิจารณญาณอยางระมัดระวัง โดยอาจขอคําปรึกษาจากฝายบริหารจัดการได ในกรณีที่พนักงาน

ดังกลาวเห็นวาตนไมสามารถใชวิจารณญาณในการตัดสินเร่ืองนั้นๆ ได 

4. ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาใดๆ รวมทั้งลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร 

การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการคา และขอตกลง เงื่อนไขในการอนุญาตใหใชสิทธิใดๆ หรือสัญญาทาง

การคานั้น ถือเปนการฝาฝนกฎหมายในทุกกรณี  

การใชระบบ Computer Software ในการทํางานในแตละวันของพนักงานบริษัทจะตองเปนไปตามที่บริษัทกําหนดไว 

หามทําซํ้า Software เวนแตไดรับอนุญาตโดยถูกตอง 

5. การรักษาความลับ 

การรักษาความลับของขอมูลซึ่งบริษัทไดใหคําม่ันหรือสัญญาไววาจะเก็บรักษาไวเปนความลับไมวาจะชัดแจงหรือ

โดยปริยาย ที่บริษัทไดรับหรือรับทราบขอมูลซึ่งเปนขอมูลที่มิไดมีการเปดเผยตอสาธารณชนหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติตาม

สัญญาใดๆของบริษัทก็ตาม  พนักงานทุกคนของบริษัทจะตองเก็บรักษาความลับซ่ึงอาจมีผลทําใหขาดความไววางใจจาก

ลูกคา คูสัญญา ผูจัดหาวัตถุดิบหรือสินคาใหกับบริษัท (suppliers) หรือคูคาทางธุรกิจ  หรือบุคคลอื่นใด 
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6. ความถูกตองในการเก็บบันทกึขอมูลของบริษัท 

 ขอมูลตางๆของบริษัทจะตองถูกจัดเก็บรักษาและทําการบันทึกไวอยางถูกตอง และตรงตอเวลาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการทํางาน โดยขอมูลดังกลาวรวมถึงขอมูลทุกประเภท เชน ขอมูลดานคุณภาพ ขอมูลดานความปลอดภัย ขอมูลสวนบุคคล 

และขอมูลดานการเงินและการบัญชี 

 สมุดและรายงานดานการเงินและการบัญชีทั้งหมดของบริษัท   จะตองแสดงถึงธุรกรรมและเหตุการณตาง ๆ อยาง

ถูกตองและเปนไปตามหลักการบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี 

7. ขอมูลภายในและขอมูลในการซื้อขายหลักทรัพย 

ลูกคาและผูติดตอธุรกิจกับบริษัทจะไมถูกจํากัดหามลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท อยางไรก็ดี บริษัทจะระมัดระวังไม

เปดเผยขอมูลจากการทํางานภายในของบริษัทใหกับบุคคลภายนอกกอนเผยแพรตอสาธารณชนตามกฎหมายหรือขอบังคับ

ของตลาดหลักทรัพยเพื่อประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินใด ๆ ของบริษัท 

8. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 

 บริษัทมุงหวังที่จะใหพนักงานของบริษัทใหความสําคัญในการประพฤติและปฏิบัติหนาที่ภายใตกฎหมาย และระเบียบ

ขอบังคับที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท รวมถึง การปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดในเร่ืองของการย่ืนแบบภาษีและการชําระ

ภาษีซึ่งจะตองกระทําภายในเวลาที่กําหนดและอยางถูกตองครบถวนและผานการตรวจสอบอยางถูกตองแลว 

9. เปนธรรมตอคูแขงทางธุรกิจ 

นโยบายของบริษัทคือ การแขงขันอยางเปนธรรม แตเต็มไปดวยความมุงม่ันและแนวแนในขณะเดียวกันบริษัทจะไม

นําวิธีที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใชในการรวบรวมขอมูลที่นํามาใชเพื่อประโยชนในการแขงขัน รวมทั้งหามมิใหมีการการ

ลักลอบขโมยหรือใชขอมูลใดๆที่สําคัญ ขอมูลทางการคา หรือความลับทางการคาซ่ึงมิไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล หรือทํา

การลอลวงหรือกระทําการใดใหพนักงานลูกจางเดิมหรือลูกจางปจจุบันของบริษัทดังกลาวเปดเผยขอมูลอันเปนความลับนั้นๆ 

ใหแกบริษัท 

10. รับผิดชอบตอผูถือหุน 

การปฏิบัติงาน การดําเนินการ และการตัดสินใจใดๆของพนักงานบริษัทจะเปนไปเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน

เทานั้น 

หามพนักงานของบริษัทนําทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนสวนตนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดที่ไม

เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อใหเกิดความเก่ียวพันทางดานการเงินกับ ผูจัดหาวัตถุดิบหรือสินคาใหกับ

บริษัท (suppliers) คูคา หรือคูแขงของบริษัท 
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จรรยาบรรณของผูบริหาร 
  

ผูบริหารของบริษัทพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียขององคกรที่ตนเองมีบทบาทหนาที่อยู ดังนี้ 

 
1. ตอผูถือหุน 
 

1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ดวยความบริสุทธิ์ใจ และเปนธรรมตอผูถือ

หุนทั้งรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 

1.2  บริหารองคกรดวยความระมัดระวัง และความรอบคอบ เพื่อปองกันความเสียหายตอผูถือหุน 

 ปฏิบัติหนาที่โดยการประยุกตความรู และทักษะการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถในทุกกรณี 

 จัดการดูแลมิใหสินทรัพยใด ๆ ขององคกรเส่ือมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ 

 จัดใหมีการรายงานสถานภาพขององคกรโดยสมํ่าเสมอ และครบถวนตามความเปนจริงและแจงใหผูถือหุนทุกรายทราบ

อยางเทาเทียมกันถึงแนวโนมในอนาคตขององคกรทั้งในดานบวกและดานลบ ซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดและมี

ขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอ 

 ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูเก่ียวของโดยใชขอมูลใด ๆ ขององคกร ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ 

 ไมเปดเผยขอมูลลับขององคกรตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน 

 ไมดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอองคกร 

 
2. ตอพนักงาน 
 

2.1 จัดระบบการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเสมอภาพแกพนักงาน 

2.2 ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ 

2.3 จัดใหมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเร่ืองการแตงต้ัง โยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงานท่ี

ชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ ต้ังอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 

2.4 รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 

2.5 ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสพนักงานอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ 

2.6 ปฏบิัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

2.7 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทําใด ๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การงานของ

พนักงาน หรืออาจคุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

2.8 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
2.9 สรางความเขาใจใหพนักงานในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได เพื่อสงเสริมใหเกิด

พฤติกรรมที่อยูในกรอบของจรรยาบรรณอยางทั่วถึงทั้งองคกร 
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3. ตอลูกคา 
 

3.1 นําเสนอผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของลูกคาและใหบริการที่มีคุณภาพ 

3.2 ดําเนินงานตามกระบวนการมาตรฐานคุณภาพของการใหบริการและพัฒนาใหคุณภาพบริการท่ีดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
3.3 เปดเผยขาวสารขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง โดยคํานึงถึง

ประโยชนสําหรับลูกคา 

3.4 การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ จะตองไมทําใหลูกคาเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับผลิตภัณฑและเงื่อนไขใด ๆ ของ

ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ 

3.5 จัดระบบเพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนเก่ียวกับการบริการ และดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหลูกคาไดรับการตอบ 

สนองผลอยางรวดเร็ว 

3.6 รักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัด รวมถึงไมนํามาใชเพื่อประโยชนของตนเองและผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ 

3.7 หาทางลดตนทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชนใหกับลูกคาอยางตอเนื่อง 
3.8 รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตอง

รีบแจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข 

3.9 ไมคากําไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาหรือบริการ และไมกําหนดเงื่อนไขการคาที่ไมเปนธรรมกับ

ลูกคา 

 
4. ตอคูคาและ/หรือเจาหนี ้
 

4.1 ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา และ/หรือเจาหนี้ 

4.2 กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทาง 

แกไขปญหา 

4.3 ถามีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ หรือการจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น พึงเปดเผยรายละเอียดตอคูคา 

และ/หรือเจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว 

4.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอเจาหนี้อยางเหมาะสมและเปนธรรม 

 
5. ตอคูแขงทางการคา 
 

5.1 ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดี 

5.2 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจาง

ใหแกพนักงานของคูแขง 

5.3 ไมพยายามทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 
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6. ตอสังคมสวนรวม 
 

6.1 ไมกระทําการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

6.2 ใหการสนับสนุนกิจกรรมที่มีสวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ําเสมอ 

       6.3 สรางจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคมในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง 

       6.4   ควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมยของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย 

 หนวยงานกํากับดูแล 

6.5 ไมชวยเหลือหรือสนับสนุนใหเกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ 

6.6 ใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแล และรายงานขอมูลที่เก่ียวกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

กฎระเบียบตาง ๆ ตอหนวยงานน้ัน 

6.7 ไมกระทํา หรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการใหสินบน หรือการฉอราษฎรบังหลวง หรือใชอํานาจหนาที่ของตนแสวงหา

ผลประโยชนเพื่อสวนตัว 
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จรรยาบรรณของกรรมการ 
 
1. การเปดเผยขอมูลบริษัท และการประชาสัมพันธ 
 

1.1  กรรมการพึงคํานึงถึงการกลาวหรือใหขอความอันใดตอบุคคลภายนอกหรือส่ือมวลชน โดยจะตองช้ีแจงใหชัดเจนถึง 

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูใหขอมูล   การกลาวในฐานะสวนตัวหรือตําแหนงหนาที่ใด  การมีสวนไดเสียรวมกับ

บุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดที่ไดรับผลประโยชนจากขอมูล หรือขอความ หรือ ขอคิดเห็นนั้น ๆ 

1.2  กรรมการพึงระลึกวาการพูดกันระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนหรือแมแตญาติ ในเร่ืองที่ตนเองไมรูจริง หรือพูดจาก  ขอมูล

ที่ไมถูกตอง นอกจากจะเปนการสรางความไมนาเช่ือถือแกตนเองแลวยังเปนการ สรางความไมนาเช่ือถือตอองคกรดวย 

1.3 กรรมการควรมีหนาที่ใหความชวยเหลือ ใหความกระจาง ความชัดเจนในเนื้อหาขอมูลของงานที่ตนกระทํา หรือรับผิด 

ชอบเพื่อความโปรงใส โดยมีเงื่อนไขวา การใหขอมูลเหลานั้นจะตองไมกระทบกระเทือนบุคคลอื่น และสมควรเปดเผยได 

1.4 กรรมการไมควรใหขอมูลขาวสารใด ๆ ที่มิไดเปนขอมูลหรือขาวสารที่เกิดจากหนาที่ความรับผิดชอบของตน   

1.5 กรรมการควรระมัดระวังการใหขอมูลขาวสารแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่เก่ียวกับกิจกรรม หรือแผนงานทาง

ธุรกิจในอนาคตของบริษัท  

1.6 การใหขอมูลและขาวสารตางๆควรกําหนดใหชัดเจน กะทัดรัด ใชภาษาที่เขาใจงาย และระมัดระวังมิใหผูใชเกิดความ

สับสนและสําคัญผิดในขอเท็จจริง โดยใหความสําคัญกับเนื้อหามากกวารูปแบบ และระบุเงื่อนไขที่สําคัญหรือ

สมมุติฐานที่เก่ียวของใหครบถวน 

 
2. การขัดแยงผลประโยชน 
 

2.1 กรรมการทุกคน ตองไมประกอบธุรกิจ ดําเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเปนการแขงขันกับบริษัท ไมวาโดยตรงหรือโดย

ออม 

2.2 กรรมการตองไมใชขอมูลภายใน ขอมูลความลับของบริษัท เพื่อประโยชนสวนตัวหรือ เปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือ

คูแขง โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ ตามระเบียบตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

กฎหมายที่เก่ียวของ 

2.3  ในกรณีที่กรรมการ และ/หรือบุคคลในครอบครัว เขาไปมีสวนรวม หรือเปนผูถือหุน และ/หรือเปนกรรมการหรือที่ปรึกษา

ในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท จะตองไมขัดตอประโยชน และการประกอบหนาที่โดยตรงในบริษัท รวมทั้งตองไดรับอนุมัติ

เปนลายลักษณอักษรจากบริษัทกอน 

2.4 กรรมการควรหลีกเล่ียงทั้งโดยตนเองหรือครอบครัวในการติดตอ การใหหรือรับส่ิงของ หรือเงิน หรือประโยชนอยางอื่น 

จากบุคคลอื่นที่มีหนาที่หรือธุรกิจเก่ียวของกับบริษัท หรือคูคา เวนแตในเทศกาล หรือประเพณีนิยมในมูลคาที่เหมาะสม  

2.5 กรรมการเม่ือมีผลประโยชนสวนตัวอื่นใด นอกเหนือไปจากท่ีไดรับจากบริษัท ควรเปดเผยขอเท็จจริงตอบริษัททันที 
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จรรยาบรรณของพนักงาน 
 
1. การเปดเผยขอมูลบริษัท และการประชาสัมพันธ 
 

1.1 พนักงานพึงคํานึงถึงการกลาวหรือใหขอความอันใดตอบุคคลภายนอกหรือส่ือมวลชน โดยจะตองช้ีแจงใหชัดเจนถึง

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูใหขอมูล   การกลาวในฐานะสวนตัวหรือตําแหนงหนาที่ใด การมีสวนไดเสียรวมกับบุคคล

กลุมหนึ่งกลุมใดที่ไดรับผลประโยชนจากขอมูล หรือ ขอความ หรือขอคิดเห็นนั้น ๆ 

1.2 พนักงานทุกคนเปนทรัพยากรขององคกร ดังนั้นพนักงานพึงระลึกวาการพูดกันระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนนอกองคกร

หรือแมแตญาติ ในเร่ืองที่ตนเองไมรูจริงหรือพูดจากขอมูลที่ไมถูกตอง นอกจากจะเปนการสรางความไมนาเช่ือถือแก

ตนเองแลว ยังเปนการสรางความไมนาเช่ือถือตอองคกรดวย 

1.3 พนักงานควรมีหนาที่ใหความชวยเหลือ ใหความกระจาง ความชัดเจนในเนื้อหาขอมูลของงานที่ตนกระทําหรือรับผิด 

ชอบเพื่อความโปรงใส โดยมีเงื่อนไขวา การใหขอมูลเหลานั้นจะตองไมกระทบกระเทือนบุคคลอื่น และสมควรเปดเผยได 

1.4 ไมควรใหขอมูลขาวสารใด ๆ ที่มิไดเปนขอมูลหรือขาวสารท่ีเกิดจากหนาที่ความรับผิดชอบของตน  ยกเวนไดรับความ

เห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 

1.5 พนักงานควรระมัดระวังการใหขอมูลขาวสารแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่เก่ียวกับกิจกรรม หรือ แผนงานทาง

ธุรกิจในอนาคตของบริษัท และควรแนะนําใหบุคคลหรือหนวยงานน้ันติดตอขอขอมูล โดยตรงกับหนวยงานท่ีมีหนาที่

รับผิดชอบในการใหขอมูลขาวสาร 

 
2. การขัดแยงผลประโยชน 
 

2.1 พนักงานทุกคน ตองไมประกอบธุรกิจ ดําเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเปนการแขงขันกับบริษัท ไมวาโดยตรงหรือ 

โดยออม 

2.2 พนักงาน ตองไมใชขอมูลภายใน ขอมูลความลับของบริษัท เพื่อประโยชนสวนตัวหรือ เปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือ

คูแขง โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ ตามระเบียบตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

กฎหมายที่เก่ียวของในระหวางการจางของบริษัท หรือเม่ือออกจากการจางของบริษัทแลว โดยไมไดรับอนุญาตเปนลาย

ลักษณอักษรจากบริษัท  อาทิเชน เร่ืองที่เก่ียวกับการมีมติการประมูลราคา แผนงานรายได แผนการตลาด การคาด 

การณลวงหนาเก่ียวกับการเงินหรือธุรกิจของบริษัท 

2.3 ในกรณีที่พนักงาน และ/หรือบุคคลในครอบครัว เขาไปมีสวนรวม หรือเปนผูถือหุน และ/หรือเปน กรรมการหรือที่

ปรึกษาในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท จะตองไมขัดตอประโยชน และการประกอบหนาที่ โดยตรงในบริษัท รวมทั้งตอง

ไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทกอน 

2.4 พนักงานควรหลีกเล่ียงทั้งโดยตนเองหรือครอบครัวในการติดตอ การใหหรือรับส่ิงของ หรือเงิน หรือประโยชนอยางอื่น 

จากบุคคลอื่นที่มีหนาที่หรือธุรกิจเก่ียวของกับบริษัท หรือคูคา เวนแตในเทศกาล หรือประเพณีนิยมในมูลคาที่เหมาะสม 

และตองรายงานใหผูบังคับบัญชารับทราบ 

2.5  พนักงานเม่ือมีผลประโยชนสวนตัวอื่นใด นอกเหนือไปจากที่ไดรับจากบริษัท ควรเปดเผยขอเท็จจริงตอบริษัททันที 
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3. การประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน ของขวัญและการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ 
 

3.1 การรับประโยชนและการเก่ียวของทางการเงินกับผูทําธุรกิจกับบริษัท 

3.1.1 พนักงานยอมไมเรียกรอง หรือยอมจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชนอื่นใดจากลูกคา ผูแทนจําหนาย พอคา 

ผูรับเหมา ผูขายสินคาและบริการใหบริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดท่ีทําธุรกิจกับบริษัท นอกจากนี้พนักงานไมพึง

เขาไปเก่ียวของกับการเงิน เชน รวมทุน หรือรวมทําการคา ใหยืมหรือกูยืมเงิน เร่ียไร ใชเช็คแลกเงินสด ซื้อ

สินคาเช่ือ ซื้อขายเชาหรือใหเชา หรือกอภาระ ผูกพันทางการเงินใด ๆ กับบุคคลดังกลาวขางตน 

3.1.2 บริษัทประสงคใหพนักงานหลีกเล่ียงการใหหรือรับส่ิงของ หรือจากผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท เวนแต

ในชวงเทศกาลหรือประเพณีนิยม ในมูลคาที่เหมาะสม ซึ่งพนักงานควรพิจารณา หากมีขอสงสัยใหปรึกษา

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานโดยทันที 

3.1.3 พนักงานควรหลีกเล่ียงการรับเล้ียงรับรองในลักษณะที่เกินกวาเหตุความสัมพันธปกติจากบุคคลที่มีธุรกิจเก่ียว 

ของกับงานของบริษัทฯ 

3.1.4 การรับของขวัญในรูปของคานายหนา เงินกูยืม สวนแบงกําไร ใบหุน หรือส่ิงอื่น ๆ ที่เทียบเทา เปนส่ิงที่

ตองหามโดยเด็ดขาด 

 

3.2 การใหประโยชนและการเก่ียวของทางการเงินกับผูทําธุรกิจกับบริษัท 

3.2.1 บริษัทมีนโยบายที่จะไมใหมีการมอบของขวัญในรูปเงินสดในนามของบริษัท เวนแตกรณีที่ไดกําหนดไวอยาง

ชัดเจน เชน 

ก. เปนไปโดยพอประมาณ ไมบอยครั้ง และเหมาะสมกับโอกาส 

ข. ใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท ในเร่ืองจรรยาบรรณ 

ค. เพื่อใหเกิดการตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกตองและดีงาม 

ง. อยูภายใตกฎหมายท่ีใชบังคับ 

จ. อยูภายใตความประพฤติและจารีตประเพณีที่ดีงาม 

 

3.2.2 ของขวัญหรือเงินสดทั้งหมด ตองทําการเบิกเปนคาใชจายตามปกติในแบบการเบิกคาใชจายของพนักงาน แต

ทั้งนี้ตองมีการบันทึกวัตถุประสงคของคาใชจายที่ถูกตองและชัดเจน 

3.2.3 ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั พนักงานอาจมีคาใชจายเพื่อการเล้ียงรับรองบางในมูลคาพอประมาณ และ

อนุมัติโดยผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน รวมถึงสอดคลองกับประเพณีนิยมในทองถ่ินนั้น ๆ โดยทั่ว ๆ ไป

การเล้ียงรับรองไมควรจะกระทําบอย การเล้ียงรับรองควรจะอยูในขอบขายที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ

ทางธุรกิจของแตละบุคคล และควรเปนการเล้ียงในลักษณะตอบแทนซึ่งกันและกัน จึงจะถือวาเปนรายจาย

ปกติในการดําเนินธุรกิจ 
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4. การประพฤติปฏิบัติ 
 

      4.1  ตอบริษัท 

4.1.1    พนักงานควรอุทิศตนใหงานบริษัทอยางเต็มที่ รักษาระเบียบวินัย ตรงตอเวลาและ  ซื่อสัตย ยึดม่ันในนโยบาย

ของบริษัทที่จะดําเนินธุรกิจใหมีความม่ันคง มีผลกําไร  เพื่อสงผลดีตอผูถือหุนในระยะยาว 

4.1.2 พนักงานควรใชและรักษาทรัพยสิน/อุปกรณของบริษัท ใหเกิดประโยชนสูงสุด และไมนําไปใชเพื่อประโยชน

สวนตนหรือใชทํางานใหกับสถานประกอบการอื่นทั้งในเวลางาน หรือนอกเวลางาน ซึ่งถึงแมสถาน

ประกอบการอื่นนั้น จะดําเนินธุรกิจที่ไมเก่ียวของกับบริษัทก็ตาม ควบคูไปกับการสรางจิตสํานึกในตนเอง 

ปลูกฝงใหมีความรักการประหยัด รวมทั้งใหความเอาใจใสและชวยดําเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอม

ในการทํางาน ใหมีความสะอาด ปลอดภัย และนาร่ืนรมยอยูเสมอ 

4.1.3 พนักงานควรหลีกเล่ียงและระมัดระวังการแสดงความคิดเห็น การนําขอมูลหรือเร่ืองราวของพนักงานอื่น หรือ

ผูบริหารทั้งในเร่ืองที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานและเร่ืองสวนตัวไปเปดเผย หรือ  วิพากย วิจารณ ในลักษณะที่จะ

กอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนแกพนักงาน ผูบริหารหรือภาพพจน และช่ือเสียงโดยรวมของ

บริษัท 

4.1.4 พนักงานควรหม่ันแสวงหาเพ่ิมพูนความรู เพื่อเปนบุคลากรท่ีเพียบพรอมดานคุณวุฒิ และประสบ การณ โดย

ต้ังม่ันอยูบนพื้นฐานของความเปนผูมีคุณธรรม และซ่ือสัตยสุจริต 

4.1.5 พนักงานพึงรักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคี และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน 

สรางบรรยากาศของการทํางานที่เปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นใหม ๆ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได 

รวมถึงการเอาใจใสอยางจริงจังและเครงครัดตอกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสรางคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการ

พัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ 

4.1.6 พนักงานพึงละเวนความสัมพันธเชิงเสนหา อันจะนําไปสูการเอื้อประโยชนกับผูรวมงาน ผูใตบังคับ บัญชา  

ผูบังคับบัญชา ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียกับบริษัท 

4.1.7 บริษัทมีนโยบายวา พนักงานตองมีความรับผิดชอบตอองคกรรวมกัน หมายถึง การไมนิ่งเฉยเม่ือเห็นบุคคลใด

บุคคลหน่ึง หรือสมาชิกในองคกรปฏิบัติหนาที่อยางไมถูกตอง หรือกระทําการใด ๆที่จะเปน ผลเสียตอองคกร 

ดวยการบอกกลาวตักเตือนพนักงานผูนั้น หากไมสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ใหแจงผูบังคับบัญชาของ

ตนตามลําดับชั้นโดยทันที 

4.1.8 บริษัทมีนโยบายวา พนักงานพึงระลึกอยูเสมอวา การเปนพนักงานขององคกร คือ การมาปฏิบัติหนาที่ตามที่

ไดรับมอบหมาย ดังนั้น ไมวางานน้ันจะมีความยากหรืองาย พนักงานไมควรบอกปฏิเสธจนกวาจะไดมีการ

ปฏิบัติหนาที่อยางสุดความสามารถ และไดปรึกษาผูบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง 

4.1.9 พนักงานทุกคนพึงเคารพในองคกร หรือสถาบัน หรือนโยบายขององคกร ไมวานโยบายขององคกรจะเปน

อยางไรขอใหพึงระลึกอยูเสมอวา นโยบายนั้นถูกกําหนดขึ้นบนพื้นฐานของความเหมาะสมขององคกรและ

พนักงานโดยสวนรวมเพื่อประโยชนสูงสุดของพนักงานโดยสวนใหญ และตองไมกลาวรายตอองคกร หรือ

นโยบายขององคกร หรือในดานอื่นๆ โดยปราศจากขอมูลที่เปนจริง 
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4.2  ตอผูบังคับบัญชา 

4.2.1      พนักงานควรเคารพและใหเกียรติ มีสัมมาคารวะตอผูบังคับบัญชา 

4.2.2      พนักงานควรรับฟงคําแนะนําจากผูบังคับบัญชา และควรปฏิบัติงานตามลําดับขั้นการบังคับบัญชา 

4.2.3 พนักงานควรปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซึ่งส่ังโดยชอบดวยหนาที่ แตหากมีเหตุผลหรือเหตุการณใดๆ 

ที่ทําใหไมอาจปฏิบัติตามคําส่ังได ตองแจงใหผูบังคับบญัชาทราบทันที 

 

4.3  ตอผูใตบังคับบัญชา 

4.3.1      พนักงานควรพิจารณาหรือปฏิบัติในเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลโดยรวมตอผูใตบังคับ บัญชา

ใหอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรมและเหมาะสม 

4.3.2      สงเสริม และพัฒนาทักษะความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

4.3.3      รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาและพยายามประสานความคิดเพื่อนําไป ใชในทางที่

เปนประโยชนตอบริษัท 

4.3.4 เขาใจในสภาพการทํางาน วิธีการและขั้นตอนในการปฏบิัติงาน ตลอดจนชวยแนะนํา สนับสนุน และ แกไข

ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทํางานดวยความเต็มใจ 

4.3.5 ปฏิบัติและใชวาจาตอผูใตบังคับบัญชาดวยความสุภาพ เคารพในความเปนปจเจกชน และศักด์ิศรีของความ

เปนมนุษย   ไมดูถูกเหยียดหยามหรือปฏิบัติและใชวาจาที่จะกอใหเกิดความแตกแยกแตกสามัคคี 

4.4  ตอเพื่อนรวมงาน 

4.4.1   ตองปรับตัว ใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได พรอมทั้งใหเกียรติ เคารพในสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของ

เพื่อนรวมงาน 

4.4.2 ตองเอาใจใสตองานในหนาที่ และมีความรับผิดชอบตอผูรวมงาน ตักเตือน หรือแนะนําเม่ือเห็นเพื่อนรวมงาน

กระทําส่ิงที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม   และอดกล้ัน รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 
5.  กิจกรรมภายนอกของพนักงาน 
 

5.1 พนักงานจะตองอุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติงานของบริษัท อยางเต็มที่ การที่พนักงานจะเขารวมกิจกรรมภายนอกของ

บริษัท จะตองระมัดระวังและหลีกเล่ียงกรณีที่อาจนําไปสูขอสงสัยในความซ่ือสัตยสุจริต การแสวงหาผลประโยชน

สวนบุคคล และประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัทหรือลูกคา 

5.2 การแสดงตนของพนักงานตอองคกรภายนอก พนักงานจะตองแสดงความชัดเจนวากระทําในนามสวนตัวหรือใน

ฐานะตัวแทนบริษัท 

5.3 การไดรับผลตอบแทนจากกิจกรรมภายนอกที่พนักงานเขารวม ในฐานะตัวแทนของบริษัทจะตองแจงใหกรรมการ

ผูจัดการไดรับทราบและใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการ 

 
6.  การซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน 

 
6.1 บริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนของพนักงาน 
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6.2 หามพนักงานใหบัญชีของผูอื่นในการซ้ือขายหลักทรัพยของตนเอง หรือเปนผูส่ังซื้อขายหลักทรัพยแทนใหแกเจาของ

บัญชี แมวาบัญชีนั้นจะเปนของคูสมรส บุตร บิดา มารดา 

6.3 พนักงานตองจัดทําสรุปรายงานการซื้อขายหลักทรัพยอยางนอยเดือนละ 1 คร้ังเสนอผูบังคับบัญชาใหรับทราบ และ

สงใหแกหนวยงานกํากับดูแล 

6.4 หลักทรัพยที่พนักงานซ้ือขายไดจะตองไมใชหลักทรัพยตองหาม (Restricted List) ซึ่งอยูในระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนด 

   

 หลักทรัพยตองหาม (Restricted List) คือหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่พนักงาน ไดทราบขอมูลภายใน 

และยังมิไดเปดเผยขอมูลแกสาธารณะท่ัวไป   

 
7.  การติดตอกับองคกรกํากับดูแลภายนอก 

 
7.1 หนวยงานตางๆ ในบริษัทตองใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานกํากับดูแล ในกรณีที่มีการขอ

ขอมูลหรืออื่นๆ 

7.2 การเปดเผยขอมูลหรือรายงานตางๆ ตามที่องคกรกํากับดูแลภายนอกรองขอเปนคร้ังคราว ควรแจงใหเจาหนาที่สวน

กํากับดูแลทราบดวยทุกคร้ัง และตองจัดเก็บหลักฐานไวที่หนวยงานตนสังกัดอยางนอยจํานวน 1 ชุด เพื่อใหสามารถ

อางอิงไดภายหลัง 
 
8. การเก็บรักษาความลับของลูกคา 

   
การเก็บรักษาความลับของลูกคา  และหนวยงานภายในบริษัทก็เปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่จะทําใหบริษัทไดรับ

ความเชื่อถือไววางใจจากลูกคาได  บริษัทกําหนดหลักเกณฑใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 

8.1  ตองจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารหลักฐานของลูกคาไวในที่ปลอดภัย   และจัดใหมีระบบควบคุม การเบิกใชเอกสาร

หลักฐานของลูกคาอยางรัดกุม  และระมัดระวังไมใหขอมูลของลูกคาถูกเปดเผยโดยไมต้ังใจ 

8.2  ตองไมเปดเผยขอมูลลูกคาใหพนักงานของหนวยงานอื่นหรือบุคคลอื่นรับทราบ   อันอาจมีผลกระทบตอผล ประโยชน

หรือภาพพจนของลูกคา  เวนแต 

         1 )  ไดรับความยินยอมจากลูกคาเปนลายลักษณอักษรใหเปดเผยขอมูลได 

                     2 )  คําส่ังศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายในประเทศไทย  ส่ังใหรายงานหรือเปดเผยขอมูล 

3 ) การเปดเผยขอมูลนั้น กระทําไปเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท อันเนื่องมาจากการกระ 

ทําที่ผิดกฎหมายของลูกคา  หรือเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 
9.  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับขอรองเรียนจากลูกคา 

 
       เพื่อใหการพิจารณาขอรองเรียนมีความยุติธรรมทั้งฝายผูรองเรียน  และผูถูกรองเรียน  ดังนั้นบริษัทจึงกําหนด

กฎเกณฑใหถือปฏิบัติดังนี้ 

9.1 บริษัทจะไมรับพิจารณาขอรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห  หรือหนังสือรองเรียนแทนผูอื่น 
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9.2 การรองเรียนของลูกคาจะตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร  โดยมีรายละเอียดอยางชัดเจน  ไดแก ชื่อ–นามสกุล ของผู

รองเรียนและผูถูกรองเรียน เหตุผลที่รองเรียน และส่ิงที่จะขอใหบริษัทดําเนินการ  รวมทั้งนําสงเอกสารหลักฐานท่ี

เก่ียวของกับผูรองเรียน  (ถามี)  สงใหหนวยงานกํากับดูแล 

9.3 บริษัทจะจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณา  และดําเนินการตามความเหมาะสม 

9.4 หนวยงานกํากับดูแลจะรวบรวมหนังสือรองเรียนของลูกคา  และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของจัดเก็บรักษาไวเพื่อการ

อางอิง และตรวจสอบในอนาคต 
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ขอบเขต อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการดําเนินกิจการการคาของบริษัทฯ และให

คําแนะนําดูแลใหฝายจัดการดําเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบ

ดวยกฎหมายดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปขอบเขต อํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้ 

 

1. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และจัดใหมีหนวยงานกํากับดูแลเพื่อคอยตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด 

2. วางแผนและกําหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ

บริษัท 

3. พิจารณากําหนดโครงสรางการจัดการของบริษัท 

4. กําหนดและพิจารณาแกไขระเบียบ กฎเกณฑ และขอบังคับของบริษัท 

5. กําหนดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป อยางนอยปละ 1 คร้ัง และการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยาง

นอยไตรมาสละ 1 คร้ัง  

6. จัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

7. พิจารณางบประมาณประจําป ซึ่งประกอบดวยงบทําการและงบลงทุน 

8. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชี

ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

9. พิจารณาและใหความเห็นชอบตอการเพิ่มทุน การออกหุนกู เพื่อนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป 

10. จัดทําความเห็นรายการตาง ๆ ที่เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงการใหความเห็นเพื่อขอเสนออนุมัติรายการ

ตาง ๆ 

11. จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน 

12. อนุมัติการแตงต้ัง การวาจาง  การโยกยาย  การเลิกจางรองกรรมการผูจัดการหรือเทียบเทาขึ้นไป  

13. แตงต้ังและมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอํานาจ เพื่อใหบุคคล

ดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมทั้งการยกเลิกเพิกถอน

เปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได 

14. กําหนดและพิจารณาอนุมัติรายการอื่นๆ ที่สําคัญเก่ียวกับบริษัท หรือที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรท่ีจะ

ดําเนินกิจการนั้นๆ ซึ่งกอประโยชนตอบริษัท 

 

ทั้งนี้อํานาจในการดําเนินการดังกลาวขางตน ไมรวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน การรับโอน

กิจการ การซ้ือหรือขายทรัพยสิน รวมตลอดถึงการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียน ตาม

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวกับ

เร่ืองนั้นๆ นอกจากนี้ อํานาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเร่ืองอื่นๆ ที่ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู

ถือหุน 
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ขอบเขต อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 
คณะกรรมการจัดการมีขอบเขต อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ ในเร่ืองเก่ียวกับการ

ดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ โดยรวมกําหนดนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ

ทางธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบ

กอนดําเนินการ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ีกําหนด โดยในปจจุบัน

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้ 

1. จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําปของบริษัท เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท 

2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามขอบังคับ ขอกําหนด นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ

ทางธุรกิจ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทอนุมัติ 

3. พิจารณากําหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การ

ประชาสัมพันธ และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

4. พิจารณาอนุมัติและดําเนินการประมูลงาน หรือรับจางทําของกับหนวยงานหรือบุคคลตางๆ 

5. อนุมัติการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย การเลิกจาง การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ 

สําหรับพนักงานและผูบริหารทุกระดับ ยกเวนการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย การเลิกจาง ผูจัดการฝายตรวจสอบและ

พนักงานในฝายตรวจสอบ ใหเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากล่ันกรองกอน สําหรับการแตงต้ัง การวาจาง การ

โยกยาย การเลิกจางรองกรรมการผูจัดการหรือเทียบเทาขึ้นไปและท่ีปรึกษา ใหเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

เปนผูพิจารณากล่ันกรอง เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และใหมีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการ

ทางการเงิน ดังนี้ 

5.1  ในกรณีที่กําหนดไวในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลวซ่ึงคณะกรรมการจัดการ

สามารถดําเนินการไดตามวงเงินที่กําหนด 

 5.2  ในกรณีที่ไมเขากรณีตามขอ 5.1 ใหคณะกรรมการจัดการมีอํานาจในการอนุมัติดําเนินการทางการเงินใน

วงเงินไมเกิน 20 ลานบาท โดยอํานาจอนุมัติทางการเงินดังกลาวจะรวมถึงการอนุมัติคาใชจายตางๆ ในการ

ดําเนินธุรกิจปกติและการลงทุนในสินทรัพยฝายทุน (Capital Expenditure) และมีอํานาจในการติดตอขอ

สินเช่ือเปนภาระผูกพันทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงิน โครงการละไมเกิน 20 ลานบาท รวมทั้งใน

กิจการรวมคา และเม่ือไดขอสรุปใหรายงานคณะกรรมการบริษัท 

6. มีอํานาจแตงต้ังหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน

คณะกรรมการจัดการที่เห็นสมควรได ทั้งนี้การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการจัดการภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการจัดการสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจน้ันๆ ได 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ การดําเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการท่ีทําใหคณะกรรมการจัดการ หรือ

ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการจัดการ สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจ ที่มีการกําหนดขอบเขตที่

ชัดเจน 
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ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการจัดการน้ัน ตองอยูภายในหลักเกณฑของกฎหมาย และ

กฎระเบียบขอบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียของกรรมการ

จัดการทานใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศของ กลต.) ใหคณะกรรมการจัดการนําเสนอเร่ืองดังกลาวผาน

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดังกลาว 
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน แตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทจากการประชุมคร้ังที่  2/2548เม่ือวันที่ 16 

กุมภาพันธ 2548  
1.หนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

1.1   เสนอหลักเกณฑการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจัดการ  คณะกรรมการชุดตางๆ และ

ที่ปรึกษา เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สําหรับกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการหรือเทียบเทาขึ้นไป 

และผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน ใหคณะกรรมการจัดการพิจารณาผลตอบแทน เสนอผานคณะกรรมการ พิจารณา

ผลตอบแทนกล่ันกรอง แลวเสนอใหคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 

1.2   เสนอหลักเกณฑการจายผลตอบแทนกรรมการประจําปของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบกอนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

1.3   เสนอหลักเกณฑการจายโบนัสของพนักงาน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ 

1.4   เสนองบประมาณการปรับเงินเดือนประจําปของพนักงานท้ังหมดของบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการ บริษัทพิจารณา

เห็นชอบ 

1.5  พิจารณากล่ันกรองระเบียบเก่ียวกับคาตอบแทนทุกประเภทของพนักงาน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

2. หลักเกณฑการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา คณะกรรมการชุดตางๆท่ี          

     คณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง คณะกรรมการบริหารบริษัท สําหรับงวดบัญชีประจําป ดังนี้ 

2.1   คณะกรรมการบริษัท :  ใหจายประธานกรรมการบริษัทเดือนละ 40,000 บาท และกรรมการบริษัท คนละ 20,000 

บาทตอเดือน โดยไมจายเบี้ยประชุมอีก  

2.2   คณะกรรมการตรวจสอบ :  ใหจายประธานคณะกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000 บาทและกรรมการตรวจสอบ

คนละ 10,000 บาทตอเดือน โดยไมจายเบี้ยประชุมอีก  

2.3   คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน :  ใหจายเบี้ยประชุมประธานกรรมการท่ีเขาประชุมคร้ังละ 15,000 บาท  และ

กรรมการที่เขาประชุม คร้ังละ 10,000 บาท  

2.4   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง :  ใหจายเบี้ยประชุมประธานกรรมการท่ีเขาประชุมคร้ังละ 15,000 บาทและ

กรรมการที่เปนกรรมการบริษัทที่เขาประชุม คร้ังละ 10,000 บาท กรรมการที่ไมเปนกรรมการบริษัทที่เขาประชุม 

คร้ังละ 5,000 บาท 

2.5  คณะกรรมการสรรหา :  ใหจายเบี้ยประชุมประธานกรรมการท่ีเขาประชุมคร้ังละ 15,000 บาทและกรรมการท่ีเขา

ประชุม คร้ังละ 10,000 บาท  

2.6  คณะกรรมการชุดตางๆท่ีคณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง : จะกําหนดใหจายเบี้ยประชุมตามภารกิจและความ

รับผิดชอบ เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริษัท เม่ือคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดตางๆ และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ใหคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนพิจารณา

เสนอความเห็น 

 2.7   ที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดการ ใหจายคาตอบแทนตามอัตราเงินเดือน ที่ดํารงตําแหนงใน  ฝายบริหารจัดการ

ในจํานวนเงินเทาเดิม 

3.  หนาที่ตามขอ 1.2-1.4 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จะประชุมพิจารณาเม่ือทราบผลประกอบการของงวดบัญชี

ประจําปแลว 
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 5/2548ในวันที่ 21 เมษายน 2548 และคร้ังที่

10/2548 ในวันที่ 22กันยายน2548 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

 1.  ประเมิน วิเคราะหและพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียง กระบวนการชี้บงและประเมินความเส่ียง ที่อาจเกิด 

ขึ้นในอนาคต 

 2.  กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท ที่ครอบคลุมความเส่ียงประเภทตางๆท่ี สําคัญ คือ ความ

เส่ียงในธุรกิจ การตลาด การแขงขัน การผลิต การจัดซื้อ ความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงดานสภาพคลอง และความเส่ียง

ดานอัตราแลกเปล่ียน 

 3.  กําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท ใหสามารถประเมินติดตามผลและกํากับ

ดูแลปริมาณความเส่ียงใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

 4.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียงโดยรวม ถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และ

การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 

 5.  รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ

นโยบายและหลักเกณฑการบริหารความเส่ียงที่กําหนด และแจงใหคณะกรรมการ      ตรวจสอบทราบ  เพื่ อสอบทาน

ความเพียงพอและเหมาะสม 

  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนคร้ัง องคประชุมประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา

คร่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด และมติที่ประชุมใชเสียงขางมากของกรรมการท่ีเขาประชุม ทั้งนี้ใหรายงานคณะกรรมการ

บริษัทฯ ทุกๆ 6 เดือน 
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ขอบเขต อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง 

2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกับการสรรหา เพื่อใหเกิดประโยชนตอบริษัท 

3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ แลวนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท หรือผูบริหารระดับสูงของบริษัท 

4. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองคประกอบท่ีเหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให

สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป 

5. เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตงต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามขอบังคับ 

6. กําหนดแนวทางและประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูง 

 7. ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 
ของ 

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด(มหาชน) 
 

ประกาศใชตั้งแต 23 มีนาคม 2548 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเม่ือ 23 มีนาคม 2548 
 
1. วัตถุประสงคของการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการหลักคณะหนึ่งที่ไดจัดต้ังขึ้น โดยการพิจารณาแตงต้ังจากคณะกรรมการ

บริษัทและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เพื่อเปนคณะกรรมการอิสระท่ีจะสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ใหสามารถ

ปฏิบัติงานโดยมีระบบการกํากับดูแลที่ดี ไดมาตรฐานและเปนไปตามแนวทางท่ีถูกตอง สอดคลองกับขอกําหนด กฎระเบียบที่

พึงปฏิบัติ และมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประสิทธิผลในความเชื่อม่ัน และความนาเช่ือถือตอ

รายงานทางการเงินของบริษัทและตอบริษัทในฐานะองคกรที่ดี 

 
2. องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   2.1 ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระอยางนอย 3 คน 

   2.2 เปนผูมีความรูความชํานาญเหมาะสมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

   2.3 กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูหรือประสบการณทางการบัญชีหรือการเงิน 

   2.4 กรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   2.5 การแตงต้ัง 

         2.5.1 กรรมการตรวจสอบ 

     2.5.1.1 พิจารณาแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

2.5.1.2 เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถ อยูไดจน

ครบวาระ มีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่กําหนดคือ 3 คน การ แตงต้ังกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

         2.5.2 การแตงต้ังประธานกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เปนผูคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบให

ดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.5.3 เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 

2.5.3.1 ใหผูจัดการฝายตรวจสอบภายในเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําสงเอกสาร

ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม  

     2.5.3.2  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.6 การพนจากตําแหนง 

   2.6.1 การพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ หมายรวมถึงการพนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือการครบวาระ 

การดํารงตําแหนง การลาออก หรือการถูกถอดถอนจากกรรมการ 



  - 27 -

2.6.2 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ ควรแจงตอบริษัทลวง 

หนา 1 เดือน พรอมเหตุผลและใหบริษัทแจงการลาออกพรอมสงสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยทราบ

ดวย 

    2.6.3 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ใหบริษัทแจงการถูกถอดถอนพรอม

สาเหตุใหตลาดหลักทรัพยทราบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนก็อาจช้ีแจงถึงสาเหตุดังกลาวใหตลาด

หลักทรัพยทราบได 

2.7 วาระการดํารงตําแหนง 
วาระการดํารงตําแหนงของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระ 3 ปทั้งนี้ยกเวน

กรรมการตรวจสอบที่จะตองออกตามวาระและไมไดรับการแตงต้ังใหกลับเขามาดํารงตําแหนงใหม     

 
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

 
4. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     4.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการ  

            ตรวจสอบเห็นชอบดวย  หนาที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก 

             4.1.1 สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 

4.1.2 สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอ และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและม

ประสิทธิผล โดยรวมประเด็นดังนี้ 

 4.1.2.1 ใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหมีความเปนอิสระอยางแทจริง 

 4.1.2.2 พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน จากการปฏิบัติหนาที่และการรายงาน

ตางๆ รวมถึงสายงานบังคับบัญชา 

             4.1.3 สอบทานใหบริษัทมีการบริหารความเส่ียงที่สําคัญของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ 

4.1.4 สอบทานใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท หรือปฏิบัติตาม      กฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

4.1.5 พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาความ

เหมาะสมและความเปนอิสระของผูสอบบัญชีในการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระ 

เชน การวางระบบบัญชี เปนตน 

             4.1.6 ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมดวย เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชีในเร่ืองตางๆ 

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

             4.1.7 รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบถึงขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี และฝายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง 

ติดตามการดําเนินการของฝายจัดการตอขอเสนอแนะดังกลาว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัทอยางนอยปละ 4 คร้ัง 

             4.1.8 พิจารณาใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ กรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน และใหเปดเผยขอมูลรายการดังกลาวใหถูกตองครบถวน 
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4.1.9 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้ 

 4.1.9.1 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

 4.1.9.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้ 

  - ความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

  - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

  - การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

  - ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

  - รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

  - ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

 4.1.9.3 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริษัท 

 4.1.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

    4.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

               คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทตามหนาที่และความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะท่ีความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัท  

               ตอบุคคลภายนอกยังคงเปนของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

 
5. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     5.1.การเรียกประชุม 

5.1.1  คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดใหมีการประชุมโดยเฉล่ียอยางนอยปละ 4 คร้ัง เพื่อพิจารณาดําเนินงาน ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

5.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนพิเศษไดหากมีการรองขอจากกรรมการ

ตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัท ใหพิจารณาประเด็นปญหาที่จําเปนตอง

หารือรวมกัน 

     5.2 ผูเขารวมประชุม 

5.2.1 กรรมการตรวจสอบกําหนดองคประชุมโดยจะตองมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ

คณะกรรมการตรวจสอบท้ังหมด 

            5.2.2  กรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี หรือนักกฎหมาย

ของบริษัทเขารวมประชุมดวยก็ได เพื่อหารือในเร่ืองที่เก่ียวของกับการ ดําเนินงานตรวจสอบ 

       5.3 รายงานการประชุม 

         ใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูจัดทํารายงานการประชุม แลว 

                       นําสงคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 
 
 



  - 29 -

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
    6.1 การรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

    6.2 การรายงานตอหนวยงานทางการ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ถึงส่ิงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการ 

เงินและผลการดําเนินงาน และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร แลววาตองดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข เม่ือครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉยตอการ

ดําเนินการแกไขดังกลาว โดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใด รายหน่ึงอาจรายงานส่ิงที่พบดังกลาวตอ 

สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 

      6.3 การรายงานตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป 

  รายงานกิจกรรมที่ทําระหวางป ตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

รายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ (MD) 
 

กรรมการผูจัดการมีขอบเขต อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี้ 

1. รับนโยบาย และการบริหารงานท้ังหมดที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

2. วางกลยุทธใหบรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานและนโยบายที่กําหนด 

3. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปที่คณะกรรมการบริษัทได

อนุมัติไวแลวและอยูในอํานาจอนุมัติตามวงเงินที่กําหนด 

4. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติงาน และนโยบายของแตละฝายงาน พรอมทั้งติดตามและดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผนงานและนโยบายที่กําหนด 

5. ส่ังการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของบริษัทฯ 

และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร 

6. อนุมัติการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย และการเลิกจางพนักงานระดับตํ่ากวารองกรรมการผูจัดการ 

7. มอบอํานาจใหบุคคลอื่นตามที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร เพื่อทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทนกรรมการ

ผูจัดการในเร่ืองที่จําเปนและสมควร ทั้งนี้จะตองไมเกินวงเงินที่ตนเองมีอยู 

8. พิจารณาเสนอการใชจายวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

9. ดูแลการทํางานของพนักงานใหประกอบธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรม

อันดีทั้งตอผูถือหุน ลูกคา พนักงานและผูที่เก่ียวของ 

10. ปฏิบัติงานและดําเนินการใดๆ อันเปนการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีเร่ืองหรือรายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีมีสาระสําคัญ กรรมการผูจัดการจะนําเสนอเร่ืองหรือรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทหรือ

คณะกรรมการจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

11. สงเสริมพัฒนาองคกรและบุคลากร ใหมีความรูความสามารถเต็มศักยภาพ สรางวัฒนธรรมองคกร จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

12. ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ในกระบวนการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาธุรกิจ

ตอเนื่อง โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพ 

13. ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

อํานาจการอนุมัติตางๆ ที่กลาวมา ไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทยอย รวมทั้งรายการที่

กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการไดมา หรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินที่

สําคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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อํานาจอนุมัติคาใชจายตามวงเงินที่กาํหนดและหลักเกณฑในการใชอํานาจอนุมัติ 
  

 เพื่อใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขออนุมัติคาใชจายตางๆเปนไปอยางมีระบบ และมีการควบคุมภายในที่ดี จึงขอ

กําหนดวงเงินอนุมัติและหลักเกณฑในการอนุมัติคาใชจายตางๆดังนี้ 

1. การจายคาใชจายทุกประเภทใหมีการจัดทําใบขออนุมัติซื้อ, ใบขออนุมัติจัดจาง ใบขออนุมัติจายคาใชจาย และ

เอกสารประกอบการขอซ้ือสินทรัพยถาวรใหถูกตองตามแบบฟอรมที่กําหนด 

2. กําหนดใหรองกรรมการผูจัดการแตละสายงาน เปนผูทําหนาที่ตรวจสอบและลงนามใบขออนุมัติและเอกสารประกอบ

ตางๆ ใหความเห็นถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาวา อยูในงบประมาณ ถูกตองตามกฎหมาย และเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับตางๆ เปนตน  

3. กําหนดใหรองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชี (CFO) เปนผูมีอํานาจในการตรวจสอบเอกสารกอน

อนุมัติการจายเงิน เพื่อความสมบูรณของเอกสารในการบันทึกบัญชี 

4. ผูที่ใชอํานาจอนุมัติจะตองอนุมัติคาใชจายหรือเงินทดรองจายเฉพาะในกิจการของบริษัท ตามวงเงินคาใชจายที่

กําหนด  และตามสายงานที่รับผิดชอบเทานั้น 

5. ผูใชอํานาจอนุมัติตองไมอนุมัติคาใชจายของตนเอง หรือส่ิงที่กอใหเกิดผลประโยชนแกตนเองโดยตรง โดยจะตองให

ผูบังคับบัญชาระดับสูงกวาขึ้นไปเปนผูอนุมัติ แมวาจะไมเกินวงเงินอํานาจอนุมัติที่ตนเองมีอยู  

6. กรณีที่คาใชจายเกินวงเงินอํานาจอนมัุติ หามนําคาใชจายนั้นมาแบงอนุมัติ เพื่อไมใหเกินวงเงินอํานาจอนุมัติของ

ตนเองที่มีอยู 

7. การลงนามอนุมัติในวงเงินที่กําหนด ใหลงนามในใบอนุมัติขอซ้ือ ใบขออนุมัติจัดจาง หรือใบขออนุมัติจายคาใชจาย  

ตางๆ และตองผานการตรวจสอบของรองกรรมการผูจัดการแตละสายงาน และมีความเห็นวาเหมาะสมแลวนั้น กอน

ดําเนินการซ้ือ จัดจางหรือจายคาใชจาย สวนเอกสารที่ผานการตรวจสอบของ CFO และใบสําคัญจายเปนเอกสาร

ของฝายบัญชี เพื่อใชบันทึกบัญชีและการจายเงิน 

8. กรณีที่ CFO มีความเห็นวาไมเหมาะสม ใหนําใบขออนุมัติใหกรรมการผูจัดการพิจารณา 

9. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการเบิกจาย ใหถือปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบขอบังคับของบริษัท ที่ไดประกาศให

ทราบในแตละเร่ือง 

10. วงเงินอนุมัติที่กําหนดใหเปนไปตามเอกสารแนบนี้จํานวน 2 ฉบับ 

 10.1   วงเงินอนุมัติคาใชจายที่จัดทําใบขอซื้อ (Purchase Requisition – PR) ในระบบคอมพิวเตอร 

  10.2   วงเงินอนุมัติคาใชจายที่ไมตองจัดทําใบขอซื้อ (Purchase Requisition – PR)  
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วงเงินอนุมัติคาใชจายที่ตองจัดทําใบสัง่ซ้ือ 

ประเภท ตําแหนงผูอนุมัติ 

DMDG DMDD DMDS DMDP DMDT CFO MD BOM 

1 วัตถุดิบ  -   -   -    500,000    500,000   -  30,000,000 60,000,000 

2 วัตถุดิบธุรกิจพลังงาน  -   -   -   -   -   -  1,000,000 2,000,000 

3 ทรัพยสิน   20,000   -   -      20,000      20,000   -  1,000,000 2,000,000 

4 คาซอมบํารุงยานยนต/ทรัพยสิน   50,000   -   -   -   -   -  1,000,000 2,000,000 

5 บํารุงรักษา   20,000   -   -      20,000      20,000   -  1,000,000 2,000,000 

6 คาขนสง,คารถเครน  -   -    50,000      20,000      20,000   -  1,000,000 2,000,000 

7 วัสดุส้ินเปลือง   20,000   -    20,000      50,000      50,000   -  1,000,000 2,000,000 

8 
อุปกรณขายและบริการ(รวม

อะไหล) -   20,000    50,000   -   -   -  1,000,000 2,000,000 

9 เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เชน  -   -   -   -   -   -  1,000,000 2,000,000 

  เคร่ืองเขียนแบบพิมพ   50,000   -   -   -   -   -  1,000,000 2,000,000 

  เคร่ืองมือ,เคร่ืองวัด  -   -    20,000      20,000      20,000   -  1,000,000 2,000,000 

 
กรณีทีเ่กินอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการ ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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วงเงินอนุมัติคาใชจายที่ไมตองจัดทําใบสั่งซ้ือ 

 
ประเภท 

ตําแหนงผูอนุมัติ 

ผฝ. DMDG DMDD DMDS DMDP DMDT CFO MD BOM 

1 คาใชจายตามกฎหมายตางๆเชน  500,000    500,000  500,000 500,000   10,000,000  20,000,000 

ภาษี/ประกันสังคม/ 

สาธารณูปโภค/ตอทะเบียนรถ 

 500,000 

500,000 

       

2 คาใชจายสวัสดิการตางๆ เชน   30,000        1,000,000 2,000,000 

ชวยงานศพ,รักษาพยาบาล, 

เคร่ืองกีฬา  ฯลฯ 

 30,000 

30,000   

       

3 คาใชจายตามระเบียบตางๆ เชน  30,000       200,000    1,000,000    2,000,000 

คาเบี้ยเล้ียง/คาที่พัก/คาเดินทาง 

คารับรอง/คาเดินทาง 

คาน้ํามัน/คาทางดวน  

ฯลฯ 

 30,000 

 

30,000 

 

20,000 

 

20,000 

     

4 คาใชจายที่มีสัญญากําหนดไว  10,000      1,000,000 2,000,000 

คาสมาชิกตางๆ 

คาประกันภัย 

 10,000 

100,000  

       

5 คาใชจายดานการตลาด         1,000,000 2,000,000 

คาโฆษณา/สงเสริมการขาย/ 

เงินบริจาค/การกุศล 

คาฝกอบรม  

ฯลฯ 

   

5,000  

10,000  

       

6 เงินทดรอง  30,000 20,000   20,000  30,000  30,000  30,000 1,000,000 2,000,000 

7 เงินสดยอย 1,000 1,000 1,000  1,000   50,000    50,000  1,000 150,000 150,000 

8 คาใชจายอ่ืนๆ  5,000 5,000 5,000 30,000 30,000 5,000 1,000,000   2,000,000 

 
กรณีทีเ่กินอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการ ใหเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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ช่ือตําแหนง 
 
อักษรยอ 

 
ภาษาอังกฤษ(Definitions) 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

BOD 

 

Board of Directors 

 

คณะกรรมการจัดการ 

 

BOM 

 

Board of Management 

 

กรรมการผูจัดการ 

 

MD 

 

Managing Director 

 

รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายการเงิน 

 

CFO 

 

Chief Financial officer 

 

รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารทั่วไป 

 

DMDG 

 

Deputy Managing Director of General Administration 

 

รองกรรมการผูจัดการสายงานขายและการตลาด 

 

DMDD 

 

Deputy Managing Director of Sales and Marketing 

 

รองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิต 

 

DMDP 

 

Deputy Managing Director of Production 

 

รองกรรมการผูจัดการสายงานวิชาการ 

 

DMDT 

 

Deputy Managing Director of Technical 

 

รองกรรมการผูจัดการสายงานบริการ 

 

DMDS 

 

Deputy Managing Director of Services 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - 35 -

 
วงเงินอนุมัติใหยื่นประมลูงานและรับเหมางานโครงการแตละงาน  
 

 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบ มีความคลองตัวในการทํางาน และมีการควบคุมภายในท่ีดี จึงขอกําหนด

วงเงินอนุมัติและหลักเกณฑในการยื่นประมูลงานและรับเหมางานโครงการแตละงาน ดังนี้ 
 

ตําแหนงผูอนมุัติ 
วงเงินอนุมัต ิ  (ลานบาท) 

การไฟฟา(ฝายผลิต, นครหลวง, ภูมิภาค) หนวยงานอื่น 

1 กรรมการผูจัดการ ไมเกิน  600    ไมเกิน 300   

2 คณะกรรมการจัดการ  ไมเกิน 1,000   ไมเกิน 500  

4 คณะกรรมการบริษัท  1,001  ขึ้นไป   501  ขึ้นไป  

 
  หมายเหตุ 

       ภายหลังการย่ืนประมูลงานหรือรับเหมางานโครงการแลว ใหผูลงนามอนุมัติรายงานในการประชุมคร้ังถัดไป ดังนี้ :- 

            - กรรมการผูจัดการ, รายงานตอ คณะกรรมการจัดการ 

            - คณะกรรมการจัดการ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท 


