
 
 

ค ำส ัง่ที ่HRM 003 / 2560 

เร ือ่ง  แตง่ต ัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีละจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ 

………………………………………………………………….………………………………….. 
 

บรษิัทไทยรุง่ พารท์เนอรส์กรุป๊ จ ากดั และบรษิัทในกลุ่มด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมตลอดมา  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ความซือ่สตัยโ์ปรง่ใสต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ซ ึง่เป็นไปตามกรอบของบรรษทัภิบาล (Corporate Governance) ที่

เป็นรากฐานส าคญัทีจ่ะสรา้งความเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงยัง่ยนืแกก่ลุ่มบรษิทั 

ดงันั้นเพือ่ใหห้ลกัการดงักล่าวถูกก าหนดเป็นนโยบายส าคญัของบรษิทั มกีารจดัท าอย่างเป็นระบบ มหีลกัเกณฑข์ ัน้ตอนการ 

ประพฤตปิฎิบตัทิีช่ดัเจน ส าหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทกุคน บรษิทัจงึแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะท างานดงัต่อไปนี ้

1. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีละจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ มหีน้ำที ่

(1.) ก าหนดนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกจิของ

บรษิทัไทยรุง่ พารท์เนอรส์กรุป๊ และบรษิทัในกลุ่ม  

(2.) ควบคุมนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีหค้รอบคลุม ทกุโครงการ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการด าเนินงานของบรษิทัไทยรุง่ พารท์เนอรส์กรุป๊ และบรษิทัในกลุ่ม   

(3.) สนับสนุนส่งเสรมิโครงการกจิกรรมตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีท ัง้ภายในและ

ภายนอกบรษิทัฯ  

(4.) จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่และการก ากบัดูแลกจิการทีด่รีายงานต่อกรรรม

การบรษิทัฯปีละ 1 คร ัง้  โดยมรีายนามคณะกรรมการดงันี ้

1. คุณแกว้ใจ เผอญิโชค  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร   เป็นประธานกรรมการ 

2. คุณพนิิจ  เจรญิพนัธ ์          ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นการเงนิระดบักลุ่ม  เป็นรองประธานกรรมการ  

3. คุณนภดล  สุพละเศรษฐ ์     ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นปฎบิตักิารระดบักลุ่ม  เป็นรองประธานกรรมการ 

4. คุณอศิริา  ใจผ่อง     ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นปฎบิตักิาร     เป็นกรรมการ 

5. คุณนพรตัน ์ อนิทรอดุม       ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นการเงนิ         เป็นกรรมการ 

6. คุณสายทพิย ์ แซต่ ัง้  ผูอ้ านวยการสายงานบญัชกีารเงนิกลาง  เป็นกรรมการ 

7. คุณจติตพิงษ ์ สมยาภกัด ี    ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน   เป็นกรรมการ 

8. คุณรกัชนก  มทีรพัย ์  ผูอ้ านวยการสายงานทรพัยากรบคุคลกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

2.  คณะท ำงำนขบัเคลือ่นโครงกำรแนวรว่มปฎบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (CAC)   

มหีน้ำทีร่บัผดิชอบ จดัประชุมด ำเนินกำร จดักำรในกำรเขำ้รว่มเป็นสมำชกิ (CAC) และควบคุมตดิตำมใหผ้่ำน

หลกัเกณฑร์บัรองตำมขอ้ก ำหนดของ (CAC) รำยนำมคณะท ำงำนประกอบดว้ย 

   1. คุณอศิริา  ใจผ่อง  ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นปฎบิตักิาร     เป็นประธานคณะท างาน  

       2. คุณนพรตัน ์ อนิทรอดุม       ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นการเงนิ         เป็นรองประธานคณะท างาน 

 3. คุณอรญัญา  ววิจันสิรนิทร ์     ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส   เป็นรองประธานคณะท างาน 

 4. คุณรกัชนก  มทีรพัย ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป/ผอ.สายงานทรพัยากรบคุคลกลาง เป็นคณะท างาน 

 5. คุณนันทนา  กฤตยากรนุพงศ ์ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป    เป็นคณะท างาน 

 6. คุณสายทพิย ์ แซต่ ัง้  ผอ.สายงานบญัชกีารเงนิกลาง  เป็นคณะท างาน 

 7. คุณรจุรีา  เรอืงสุกใส  เลขานุการบรหิารอาวโุส   เป็นคณะท างาน 

 8. คุณจติตพิงษ ์ สมยาภกัด ี    ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน   เป็นคณะท างาน 

 9. คุณณัฐพร  พรมยะดวง ผจก.ฝ่ายปฎบิตักิาร (VPK)    เป็นคณะท างาน 

 10. คุณหทยัรตัน ์ พหรมสมบตัิ    ผจก.ฝ่ายขายและปฎบิตักิารฯ (BRS)  เป็นคณะท างาน 

 



 
 

 

 

คณะท ำงำนขบัเคลือ่นโครงกำรแนวรว่มปฎบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (CAC)   

 

 11. คุณองัสณา  ชุม่แจม่ ผจก.ฝ่ายปฎบิตักิาร (BMT)   เป็นคณะท างาน 

 12. คุณภณัฑริา  สวุรรณเทศ      ผจก.ฝ่ายปฎบิตักิาร (ICCK)    เป็นคณะท างาน 

 13. คุณสุพาณี  นวลก าแหง ผจก.ฝ่ายปฎบิตักิาร (LAC)   เป็นคณะท างาน 

 14. คุณวาณี  กรดุอนิทร ์           ผจก.ฝ่ายทรพัยากรบุคคฯ (LAC)  คณะท างาน 

 15. คุณธนัยธรณ ์บญุประเสรฐิดี  ผจก.ฝ่ายทรพัยากรบคุคลฯ (TVP)  เป็นคณะท างาน 

             16. คุณเพชร  อยู่สูง                ผจก.ฝ่ายปฎบิตักิาร (VPA NK)  เป็นคณะท างาน 

             17. คุณสุดารตัน ์ รกัซอ้น          ผูจ้ดัการส่วนทรพัยากรบคุคล   เป็นคณะท างาน     

 18.  คุณอ านาจ  จนัทวเิศษ        ผูจ้ดัการส่วนระบบคุณภาพ   เป็นคณะท างาน 

 19.  คุณธญัญธร ลเีลศิสุมานนท ์ ผูจ้ดัการส่วนระบบคุณภาพ   เป็นคณะท างาน 

 20.  คุณศรญัญา  แกว้เทพ       จนท.ทรพัยากรบคุคลฯอาวโุส(BCT)  เป็นคณะท างาน 

 21.  คุณวิรยิะ  ลอยแกว้            ผจก.ฝ่ายทรพัยากรบคุคลอาวโุส     เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

 

  

 

ทัง้นีใ้หม้ผีลตัง้แต่ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป 

 

 

 จงึแจง้มาเพือ่ทราบโดยทัว่กนั 

 ประกาศ ณ วนัที ่27 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


