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9 การก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
ซึ่งจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การ
ดําเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดําเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติ
ไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดย
บริษัทฯได้รับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 
2555 ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุน้ 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึง่อาจไม่จาํกัดเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ไม่กระทําการใดๆ อันเป็น
การละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐาน ของผู้ถือหุ้น 
ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกําไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การ
เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

(1) เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
(2) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ

ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการ
ประชุมและจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

(3) อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทํา
ใดๆ ที่เป็นการจํากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่
ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นมีความสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

(4) ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้ง
คําถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมโดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนําส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน Website ของ
บริษัทฯ ด้วย 

(5) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
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(6) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสําหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระน้ันมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง
กรรมการ 

(7) จะดําเนินการให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา 

(8) จะส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

(9) จัดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม และบันทึกคําถาม
คําตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมทั้งบันทึก
รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมด้วย 

(10) เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นบน 
website ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมแต่ละครั้ง 

หมวดที ่2 การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระ พร้อมคําอธิบายและเหตุผล แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันนัด
ประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกําหนด และในกรณีที่มี
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ จะจัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม 

(2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น 

(3) กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้
ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการ
ล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

(4) กําหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

(5) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะ
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

(6) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สําคัญ เช่น การทํารายการเกี่ยว
โยง การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

(7) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
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(8) กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจํา รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจําปี   

(9) กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีและเป็นเวลา 48ชั่วโมง
ภายหลังข้อมูลสารสนเทศสําคัญถูกเปิดเผย 

(10) กําหนดให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ันๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
ได้แก่   ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ 
สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิด
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้คํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทําการใดๆ อัน
เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 

ลูกค้า  : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดย
ลูกค้าจะต้องได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ 
รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับ
ลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ําเสมอ รวมถึงไม่นําข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พนักงาน : 
 

ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และ
การพัฒนาศักยภาพ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาคกัน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และ      เป็นปัจจัย
สําคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสําเร็จ  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศการทํางาน เป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มี
ความก้าวหน้า มีความมัน่คงในอาชีพและคุณภาพชีวติ รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการทํางาน บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
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ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

คู่ค้าและเจ้าหน้ี: คํานึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ 
รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหน้ี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกา   ที่กําหนด
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม รวมถึงการชําระคืนตามกําหนดเวลา การ
ดูแลหลักทรัพย์ค้ําประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน         ไม่
กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมลูความจริง หรือมีการกระทําการใด ๆ  ที่
ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน    

ชุมชน สังคม :  
และ 
ส่ิงแวดล้อม 

มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ทั้งใน
ด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม      ตลอดจนคํานึงถึงการ 
ดําเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การดําเนินการ
ใด ๆ 

หมวดที ่4 การเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนี้ 

(1) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กําหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นงบการเงิน แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี โดยเฉพาะข้อมูลตามรายงานงบการเงินจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเผยแพร่ 

(2) สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทฯและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ 

(3) เปิดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจําปี และเว็ปไซด์ของบริษัท 
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(4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจําปี 

(5) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวน
ครั้ง  ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทําหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําปี 

สําหรับงานนักลงทุนสัมพันธ์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ทําหน้าที่ส่ือสารกับนัก
ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน  12 ท่าน มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มา
จากฝ่ายบริหารจํานวน  5  ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน  7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน กลต. กําหนด จํานวน 4 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสํานักงาน 
กลต.ที่ได้กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจํานวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้าน
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัทฯ ท้ังหมด  

(2) ตามข้อบังคับของบริษัทฯกําหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจําปีกรรมการต้องออกจากตําแหน่ง1 ใน 3 
ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน  1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้ใช้วิธีจับสลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตํา แหน่ง
อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

(3) กรรมการบริษัทฯ สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึง
บริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน  

(4) บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารระดับสูง
อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริหาร
ในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทําหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
กําหนด  

(5) ประธานกรรมการบริษัทฯ มาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับ
ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอํานาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการ
จัดการและไม่มีผู้ใดมีอํานาจเบ็ดเสร็จ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจําวันของ
บริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯโดยมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน  
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(6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายชื่อเลขานุการบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิดเผยไว้ใน
หัวข้อ 9.1.6) 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก4 คณะเพื่อช่วยกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯคือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน   

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เฝ้า
สังเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบการจัดการความเส่ียงการควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน
และการรายงานทางการเงินรวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด 

(2) คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  4 ท่านโดยคณะ
กรรมการบริหารมีหน้าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการบริหารงานประจําวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จํานวน 6 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและเป็น
กรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าที่ พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ที่สําคัญ เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียง
ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการ
อิสระ 2 ท่านโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณานโยบายและแนวทางใน
การสรรหาและการกําหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
และคณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(5) คณะกรรมการสินเชื่อ มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการผู้ที่มี
ประสบการณ์ในสายงานการวิเคราะห์สินเชื่ออีก 1 ท่าน โดยคณะกรรมการสินเชื่อ มีหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรอง วิเคราะห์ ประเมิน สินเชื่อของบริษัท ในส่วนท่ีเกินอํานาจอนุมัติของกรรมการบริหาร  

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กรรวมถึงตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณา
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และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กล
ยุทธ์ เป้าหมาย ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556ได้ให้ความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจํา 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ 
ใช้ในการดําเนินธุรกิจโดยได้จัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมกรรมการบริษัทฯ แล้ว ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 พร้อมทั้งประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคน
รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการ
ตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และ
ควรหลีกเล่ียงการกระทําที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการพิจารณาการเข้าทําธุรกรรม
ต่างๆ กําหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และ
ไม่มีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
ถูกต้องครบถ้วน 

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ
ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากัด เป็นผู้
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเข้ามาทําหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ โดยจะมีการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

(6) คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบกําหนดนโยบาย
บริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งบริษัทฯ กําหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้วิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  รับทราบและเสนอแนะเพื่อจํากัดความเส่ียง
หรือจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเส่ียงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กําหนดแล้ว บริษัทฯ จะต้องมีมาตรการในการบริหารความ
เส่ียงเหล่านี้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะกําหนดนโยบายให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

4. การประชุมคณะกรรมการ 
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(1) บริษัทฯ จะกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทราบ
กําหนดการดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี 

(2) ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเป็นวาระการประชุมได้  

(3) ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5  วันทําการ 
เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน 

(4) ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

(5) ประธานกรรมการจะสนับสนุนให้การประชุมดําเนินไปในลักษณะที่เอื้ออํานวยให้มีการนําเสนอพิจารณาและ
อภิปรายในรูปแบบท่ีเหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   

(6) คณะกรรมการมีสิทธิเข้าถึงสารสนเทศที่จําเป็นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทฯ หรือ
ผู้บริหารอื่นท่ีได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีท่ีจําเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทฯ 

(7) คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจําเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และ
แจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย 

(8) ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลักโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียงโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

(9) ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเป็นผู้บันทึกรายงานการ
ประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุม
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไปรวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมลูหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อ
สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง  

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งส้ิน 13 ครั้ง และ 14 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้Updat 

 

e ข้อมล 30 มิถุนายน 2555) 
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รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2559 
1. ดร.ทนง พิทยะ1 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 4/13 - 
2. นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ 12/13 14/14 
3. นายฉัตรชยั แก้วบตุตา กรรมการ 11/13 14/14 
4. นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา กรรมการ 11/13 12/14 
5. นางสาวธิดา แก้วบตุตา กรรมการ 12/13 11/14 
6. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 11/13 13/14 
7. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 12/13 11/14 
8. นายสมยศ  เงินดาํรง กรรมการ 12/13 11/14 
9. นายอวยชัย  สมกล่ิน/2 กรรมการ 10/13 7/14 
10. นายวินัย  วิทวัสการเวช รองประธานกรรมการ/กรรมการ

อิสระ 
12/13 14/14 

11. นายประยงค์  แสนนวล/3 กรรมการ 1/13 4/14 
12. นายสุเมธ  มณีวฒันา/4 กรรมการ/กรรมการอิสระ 10/13 14/14 
13. นายเวทย์  นุชเจริญ/5 กรรมการ 9/13 14/14 
14. นายพินิจ  พัวพันธ์/6 กรรมการ - 12/14 

 
หมายเหตุ /1     ดร.ทนง  พิทยะ ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 17 

กรกฎาคม 2558 
/2 นายอวยชัย  สมกล่ินลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันท่ี 26 สิงหาคม 2559 
/3 นายประยงค์  แสนนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

3/2557 เมื่อวันท่ี  9 กันยายน 2557 และนายประยงค์  แสนนวลลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกครั้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 

/4   นายสุเมธ  มณีวัฒนาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 และลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2558 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกครั้ง 

 /5  นายเวทย์  นุชเจริญได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 

 /6   นายพินิจ  พัวพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 
13/2558 เมื่อวันท่ี 22  ธันวาคม 2558  
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การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมได้ทันทีกรณีมีวาระ
สําคัญที่ต้องพิจารณามีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถ
ตรวจสอบได้  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้ามาทําหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2556 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ  4 ครั้งและจะมีการจดบันทึก
การประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

และในปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายบริหารจํานวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และ
นําผลการประชุมแจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงผลการประชุมแล้ว 

ในปี 2558 และปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยโดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2559 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายวินยั  วิทวัสการเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 5/5 
2. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการตรวจสอบ 4/5 5/5 
3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ 4/5 5/5 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
4/4 2/2 

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

4/4 2/2 

3. นายฉัตรชยั แก้วบตุตา กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

4/4 2/2 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 3/3 
2. นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ กรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 3/3 
3. นายฉัตรชยั แก้วบตุตา กรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 3/3 
4. นายอวยชัย  สมกล่ิน/1 กรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 2/3 
5. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 3/3 
6. นายสมยศ  เงินดาํรง กรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 3/3 
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รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2559 
7. นายประยงค์  แสนนวล/2 กรรมการบริหารความเส่ียง - - 
คณะกรรมการสินเชื่อ 
1. นายฉัตรชยั  แก้วบุตตา กรรมการสินเชื่อ 2/2 4/4 
2. นายเวทย์  นุชเจริญ กรรมการสินเชื่อ 2/2 4/4 
3. น.ส.ดวงใจ  แกว้บุตตา กรรมการสินเชื่อ 2/2 4/4 
4. นายอวยชัย  สมกล่ิน/1 กรรมการสินเชื่อ 2/2 3/4 
5. นายสมยศ  เงินดาํรง กรรมการสินเชื่อ 2/2 4/4 
6. นายประยงค์  แสนนวล/2 กรรมการสินเชื่อ - 1/4 

หมายเหตุ /1, /2    นายอวยชัยได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2559 และนายประยงค์  
แสนนวล เข้ารับตําแหน่งแทน 

5. ค่าตอบแทน 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ กําหนดให้เหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของ
บริษัทฯ และเปรียบเทียบได้กับธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรม  ในรูปแบบของค่าตอบแทนราย
เดือน 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
กําหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน 
โบนัส และผลตอบแทนอื่น    

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นประจําทุกปีเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(4) ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีด้วย 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท   
เข้ารับการอบรมหรือร่วมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนํามาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

(2) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 

(3) คณะกรรมการจะจัดให้มีโครงการสําหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจาํทุกปี
ถึงส่ิงที่ได้ทําไปในระหว่างปี  
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     2559                                                                                        
     IFRS                                                                                  

9.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ  
บริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจํากัด และจัดให้มีการให้
ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลา ด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในกระทําการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดระเบียบ
ข้อบังคับในการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ ดังนี้ 

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

2) กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นําความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ  ไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ 
ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทําการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
ฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกําหนดนี้ให้รวม
ความถึง   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย
ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทําผิดอย่างร้ายแรง 

4) บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  (Insider Trading) โดย
ห้าม  มิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน
ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจําปี และเป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสําคัญถูกเปิดเผย 

5) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
หรือเทียบเท่า จะต้องจัดทําและนําส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันเข้ารับตําแหน่ง  

6) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
หรือเทียบเท่า จะต้องรายงานรายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสํานักงาน กลต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ
ขาย ภายใน 3 วันทําการตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด  และแจ้งให้เลขานุการ
บริษัทฯ ทราบถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้ง 

รายงานความเคลื่อนไหวของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 
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รายชื่อ ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ม.ค. 59 

หุ้นปันผลรับ ซื้อเพิ่ม ขายออก ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 59 

1. นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ - - - - - 

2. นายวินัย  วิทวัสการเวช - - - - - 

3. พล.ต.ท. ภาณุ  เกิดลาภผล - - - - - 

4. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ - - - - - 

5. นายสุเมธ  มณีวัฒนา 100,000 2,500 - - 102,500 

6. นายเวทย์  นุชเจริญ - - - - - 

7. นายพินิจ  พัวพันธ์ - - - - - 

8. น.ส.ธิดา  แก้วบุตตา 344,701,138 8,617,528 2,360,000  355,678,666 

9. น.ส.ดวงใจ  แก้วบุตตา 64,441,458 1,611,036 40,000 40,000 66,052,494 

10. นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา 61,200,000 1,530,000 - - 62,730,000 

11. นายสมยศ  เงินดํารง - - - - - 

12. นายอวยชัย  สมกล่ิน 408,000 10,200 - - 418,200 

13. นายประยงค์  แสนนวล 1,206,000 30,100 - 25,100 1,211,000 

14. นายวศิษฐ์  กาญจนหัตถกิจ - - - - - 

15. นางวนาพร  พรกิติพงษ์ 816,000 20,400 - - 836,400 

16. นายวัชรบูรย์  สุรสิงห์สฤษฏ์ 651,700 12,542 - 150,000 514,242 

17. นายเสกสรรค์  สุภาพวิบูลย์ - - - - - 

18. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์ - - - - - 

 

 

9.3         จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยาบรรณของบริษัท ใช้สําหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับไม่ว่าบุคคล

ดังกล่าวจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ 
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ในหลักการของการประกอบธุรกิจของบริษัท น้ัน การมีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นส่ิงที่มีค่าอย่างยิ่งต่อ

ความสําเร็จของบริษัท ทั้งยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกําไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดี

งามของพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป มาตรฐานการปฏิบัติเหล่านี้เป็นผลโดยตรงต่อ

ความเชื่อมั่นของบริษัท โดยรวมอีกด้วย  

1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของบริษัท คือ การทําธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่าง ๆ และเคารพใน

สิทธิของผู้ค้า และลูกค้าของบริษัท 

2)   นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1  การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยาบรรณนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําส่ังอื่น ๆ  ของบริษัท  หากข้อความในระเบียบข้อบังคับ 

ประกาศ หรือคําส่ังใด ๆ  ขัดแย้งกับข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนี้แทน 

พนักงานระดับผู้บริหารทุกคน ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําส่ังต่าง ๆ ของบริษัท และของ

ผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป กล่าวคือ 

(1) ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง ข้อตกลง ประกาศ หรือหนังสือเวียน
ของบริษัท ซึ่งประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง และทรัพย์สินของบริษัท โดยเร็ว 

(3) ต้องสุภาพ ให้เกียรติ และให้ความนับถือต่อผู้ร่วมงาน 
(4) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อ

เป็นแบบอย่างอันดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษาไว้ซึ่ งผลประโยชน์และความลับของบริษัท ของลูกค้า หรือที่ เกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่  
บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของ
บริษัท จะต้องกระทําตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และต้องกระทําด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้น
สภาพของพนักงานของบริษัท พนักงานทุกคนตกลงจะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวข้างต้นไว้เป็น
ความลับ หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับบริษัท พนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัท ตามที่เกิดขึ้นจริงทุก
ประการ 

(6) ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรือ
จากภัยพิบัติใด ๆ เท่าที่สามารถจะทําได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่นําสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้ เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท 
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(7) บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นใน
บริษัท 

(8) ต้องปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ 
(9) ต้องพร้อมที่จะทํางานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(10) ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมกํากับพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบ วินัย และข้อกําหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตาม
กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท 

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัติ 
พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบัติหรือประพฤติตนไปในทางที่จะนําไปสู่ความเส่ือมเสียของบริษัท 

และของตนเอง กล่าวคือ 

(1) ใช้เวลาทํางานของบริษัท ไปทําอย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(2) ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพื่ อประโยชน์

ส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจครอบงําการจัดการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่า
โดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทางที่อาจทําให้เสื่อมเสียต่อตําแหน่งหน้าที่และเกียรติคุณของบริษัท 
(4) แจ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท 
(5) ทํางานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระทําการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี 

เพื่อให้งานลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต 
(6) ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหาย

ต่อบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
(7) ขัดขวาง หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยชอบของผู้มีอํานาจหน้าที่ในบริษัท 

หรือออกคําส่ังใด ๆ ให้พนักงานปฏิบัติในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 
(8) ทําผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็

ตาม 
(9) เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อัตราการขึ้นเงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ที่ทํา

ธุรกิจกับบริษัท หรือการเล้ียงรับรอง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวัญตามประเพณี
นิยม หรือการเล้ียงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอันนํามาซึ่งชื่อเสียง
ทางการค้า เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากส่ิงเหล่านั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท 
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อํานวยการฝ่ายทราบทันที 



                                                                                                                    

รายงานประจําปี 2559     บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

 

ส่วนท่ี 2   การจัดการ และการดูแลกิจการ  |                                     97 

 

(11) ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ ลูกค้า
หรือคู่ค้า ซึ่งนับว่าเป็นการขัดแย้งต่อนโยบายของบริษัท 

(12)  กระทําการเพิ่มเติม ตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบันทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อเปล่ียนแปลง หรือ
บิดเบือนผลการดําเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อ
จุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม 

(13) ชําระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทําให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งของการชําระเงิน หรือการ
จัดการทางธุรกิจนั้น ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อการชําระเงิน
หรือการจัดการทางธุรกิจ 

(14) เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สันนิษฐานได้ว่ามีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว 

(15) ไม่รักษาข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือท่ีบริษัทได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
(16) ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
(17) กระทําการใด ๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(18) ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่สายจัดซื้อขอการสนับสนุนจากผู้ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจําเป็นที่จะต้องขอการ

สนับสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัดซื้อเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ ยกเว้น การจัดกิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจเปน็
ผู้รับผิดชอบ) 

(19) กระทําการอันเป็นการละเลย หรือเอื้ออํานวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึ้นหรือมีอยู่ซึ่งการกระทําผิดของผู้
ให้บริการ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย 

(1) การฝ่าฝืนท่ีไม่ร้ายแรง: ผู้บริหารจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งจะระบุลักษณะของ
การฝ่าฝืนรวมทั้งมูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนั้น โดยให้โอกาสผู้บริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อ
กล่าวหาดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้นําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการวินัยซึ่งแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา และให้ถือคําตัดสินของ
คณะกรรมการวินัยเป็นที่ส้ินสุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สอง หรือผู้บริหารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่า
ฝืนในครั้งแรกตามที่ได้รับหนังสือเตือนนั้น ผู้บริหารดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจ
รวมถึงการเลิกจ้างได้ 

(2) การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี้ เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การ
เปิดเผยข้อมูลความลับ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ต่อบุคคลท่ีสาม และการกระทําใด ๆ ที่เส่ือม
เสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารสําคัญใด ๆ  ต่อ
ผู้บังคับบัญชา: บริษัท อาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายคา่ชดเชย และโดยไม่จําเป็นต้องออกหนังสือเตอืน
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 


