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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

ฐานะการเงนิ (ล้านบาท) 

รายได้จากการขายและบริการ และรายได้อืน (ล้านบาท) 
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ณ วันท ี31 ธันวาคม 
 

ภาพรวมทางการเงนิ (หน่วย:ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลกูคา้              3,760.76  3,196.74 3,025.91 

รายไดร้วม              3,797.09  3,210.34 3,058.80 

กาํไรขนัตน้                 796.69  751.96 601.27 

กาํไรสทุธิ                 382.82  347.81 244.52 

สินทรพัยร์วม              2,956.96  2,511.52 2,206.69 

สินทรพัยห์มนุเวียน              1,621.27  1,559.73 1,302.00 

หนีสินรวม                 643.47  497.39 398.37 

หนีสินหมนุเวียน                 553.83  402.85 343.65 

ส่วนของผูถื้อหุน้              2,313.48  2,014.13 1,808.32 

 
 

กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) 
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รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บรษัิท ทานตะวันอุตสาหกรรม จาํกัด  (มหาชน) 
 

การระบาดของโรคโควิด-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อทังเศรษฐกิจโลก การดาํเนินชีวิตของผูค้น รวมทังผลกระทบต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบรษิัท คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงปัญหาทีเกิดขนึ จงึไดป้ระเมินผลกระทบและร่วมกับฝ่ายบริหาร

ในการจดัทาํแผนธุรกิจใหร้องรบัและพรอ้มรบัมือต่อภาวะเศรษฐกิจทัวโลก ทีเขา้สู่ภาวะถดถอย และกาํลังเผชิญกับปัญหา

อตัราเงินเฟ้อทีมีแนวโนม้เรง่ตวัปรบัเพิมขนึ ไดแ้ก่ การปรบักลยุทธใ์หมี้ความยืดหยุ่นต่อการดาํเนินธุรกิจทีมีการเปลียนแปลง

อยู่ตลอดเวลา การรกัษาฐานลกูคา้เดิม การบริหารกระแสเงินสดใหมี้สภาพคล่องและไดร้บัผลตอบแทนทีสงูขึน การปรบัแผน

ลงทุนใหมี้ความคุม้ค่า จดัทาํแผนการพฒันาและเสนอสินคา้ใหม่เพือรองรบัความตอ้งการของตลาด รวมทงัการดแูลพนกังาน

ใหมี้การฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ทุกคน  และจะเพิมการฉีดเข็ม 3 ใหพ้นักงานต่อไป มีมาตรการคุมเขม้ป้องกันการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ทงัภายในสาํนักงานและโรงงาน มีการคดักรองและการแยกโซนการทาํงาน บริษัทฯ สามารถป้องกนัการแพร่

ระบาดไดเ้ป็นอย่างดี จงึไม่มีปัญหาการหยดุทาํงานเนืองจากวิกฤตการณด์งักล่าว สามารถรกัษามาตรฐานของสินคา้และส่ง

มอบใหก้บัลกูคา้ไดต้ามทีกาํหนด  

ทีผ่านมาบริษัทฯ ไดมี้การวิจยัและพัฒนาสินคา้ของบริษัทอย่างต่อเนือง ทาํใหส้ินคา้ของบริษัทไดร้บัการยอมรบั

ระดบัสากล และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการวิจยัและพฒันา จงึมุ่งเนน้และ

เริมดําเนินการให้เป็นองค์กรนวัตกรรม ให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมซึงครอบคลุมทุกด้านทัง ผลิตภัณฑ ์

กระบวนการ การบริการ และการบริหารจัดการ เพือสร้างคุณค่าต่อลูกค้า สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และ

ความสามารถในการปรบัตวัใหก้บัองคก์รไดอ้ย่างยงัยืน คาดหวงัใหอ้งคก์รมีการนาํเรืองดงักล่าวมาใชก้ับการทาํงานในทุก

ดา้นจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร จะช่วยสรา้งพลงัในการทาํงานใหแ้กพ่นกังานในทกุมิติ ซงึเป็นสิงสาํคญัทีจะทาํใหบ้รษัิทเติบโต

ไดอ้ย่างยังยืนและสามารถปรบัตวัอยู่ไดก้บัความเปลียนแปลง นอกจากนีบรษิัทฯ ยงัคงยึดมนัต่อหลกัปฏิบตัิการกาํกบัดแูล

กจิการทีดี  ไดแ้ก ่

 ในปีทีผ่านมาบริษทัฯ ยงัคงไดร้บัการประเมินว่าเป็นบรษิัททีมกีารกาํกบัดูแลกิจการทีดีระดบั “ดีเลิศ” หรอืระดับ 

5 ดาว สะทอ้นใหเ้ห็นถงึเจตนารมยข์องบรษิัททีจะดาํเนินธรุกิจใหเ้ติบโตบนพืนฐานของธรรมาภิบาล   

 ไดร้บัการต่ออายคุรงัที 1 ในการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการ “แนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

ทุจริตคอรร์ปัชนั” หรอื  CAC  (Collective Action Coalition of  the Private Sector Against Corruption) แสดงถึง

เจตนารมยท์ีใหค้วามสาํคญัและเป็นสว่นหนึงของการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

 ไดร้บั 3 รางวลัเกียรติยศจากเวที “SET Awards 2021” ไดแ้ก่ รางวลัโดดเดน่ดา้นการพัฒนาอยา่งยงัยืน “Rising 

Star Sustainability Awards” ต่อดว้ยรางวลั “Outstanding Company Performance Awards” รางวลัดา้นผลการ

ดาํเนินงานดีเด่นในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีมีมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา

ตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และรางวัลผู้บริหารสูงสุดดี เด่น  “Outstanding CEO Awards” จากตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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           จากปัญหาเศรษฐกิจในรอบปีทีผ่านมา บริษัทฯ ยงัคงดาํเนินธุรกิจใหมี้ความเตบิโต และ ยงัคงยดึมันหลักการกาํกบั

ดูแลกิจการทีดี  คาํนึงถึงผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพือใหธุ้รกิจเติบโตอย่างยังยืนควบคู่ไปกบัการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคมและ

สงิแวดลอ้มอย่างสมดลุ แสดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพในฐานะผูน้าํนวตักรรมบรรจภุณัฑร์ะดบัสากล  ส่งผลใหมี้ผลการดาํเนินงาน

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดร้วม 3,797 ลา้นบาท เทียบกบัในปี 2563 ทีมีรายไดร้วม 3,210 ลา้นบาท  เพิมขนึ 587 ลา้นบาท 

เตบิโต 18.29%  และในปี 2564 มีผลกาํไรสทุธิ  382 ลา้นบาท เทียบกบัในปี 2563 มีผลกาํไรสทุธิ 347 ลา้นบาท  เพิมขนึ 35 

ลา้นบาท เตบิโต 10%   

              ความสาํเร็จในการดาํเนินงานของรอบปีทีผ่านมา ถือไดว่้าเกิดจาก ความทุ่มเท การทาํงานหนักของพนักงานและ

ผูบ้ริหารทุกท่าน รวมทังการสนับสนุนจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณพนักงาน 

ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทีมีส่วนช่วยสนับสนุนใหบ้ริษัทฯ ไดมี้พัฒนาเติบโตได้

อย่างยงัยืน จงึหวงัเป็นอย่างยงิว่าบริษัทฯ จะไดร้บัการสนบัสนนุและความอนเุคราะหจ์ากทุกฝ่ายอยา่งสืบเนืองต่อไป 

 

 

 

 

 

นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธิ 

ประธานคณะกรรมการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จาํนวน 3 

ท่าน ซงึเป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณเ์ฉพาะดา้นทีมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและมีความเป็นอสิระในการปฏบิตัิหนา้ทีตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ 

        ชือ – นามสกลุ                                                                                  ตาํแหน่ง 

) นายสายณัห ์   สตางคม์งคล                                                ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

) นายอษัฎากร   ลิมปิติ                                                          กรรมการตรวจสอบ 

) นางสาวศศิธร   วงศวิ์ไล                                                       กรรรมการตรวจสอบ  
 

            คณ ะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าทีตามขอบเขตความรับผิดชอบตามทีได้กําหนดไว้ในกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบและตามทีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพือให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติทีดีของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยสอบทานแนวปฏิบัติของบริษัทใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กจิการทีดี (Good Corporate Governance :GCG) ใหมี้การบรหิารความเสียงและการควบคมุภายในทีเพียงพอ และมีความ

โปร่งใส โดยในปี  ไดมี้การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังสิน  ครงั โดยไดห้ารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี และ

ผูต้รวจสอบภายใน ในการสอบทาน ใหมี้การรายงานงบการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกตอ้ง และเพียงพอ และสอบทานระบบ

การควบคมุภายในและกระบวนการกาํกบัดูแลทีมีประสิทธิภาพ  รวมถงึการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท และรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอรร์ัปชันของบริษัท (Collective Action 

Coalition Against Corruption: CAC) เพือสรา้งความโปรง่ใสใหก้บัองคก์ร  ตลอดจนการคดัเลือกและเสนอความเห็นแต่งตงั

ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนโดยการปฏิบตังิานทีสาํคญั ของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได ้ดงันี 

) การสอบทานงบการเงนิ  

          คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาสอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจาํปี 

ของบริษัท รว่มกบัฝ่ายจัดการ ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชี

ในเรืองความถกูต้องครบถว้นของรายงานทางการเงิน รายการปรบัปรุง และรายการบญัชีทีสาํคญั รวมถงึประมาณการทาง

บญัชี ทีมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบนัทึกบญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ การ

เปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และความมีอสิระของผูส้อบบญัชี เพือใหม้นัใจไดว่้า การจดัทาํรายงานทางเงิน

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและมาตรฐานหลกัการทางบญัชีทีรับรองทัวไป มีความน่าเชือถือและทนัเวลา รวมทงัมี

การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชนต์อ่ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน 

          คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า งบการเงินในปี  เป็นทีเชือถือได ้มีความถูกตอ้ง ครบถว้นตามทีควร              

ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทีรบัรองทวัไปและมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีสาํคญัอย่างเพียงพอ และทนัเวลา 

) การสอบทานประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

          คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาสอบทาน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียงของบริษัทฯ 

ร่วมกับผู ้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส จากรายงานผลการตรวจสอบปี  ตามแผนงานทีได้รับ

มอบหมายซงึครอบคลุมระบบงานและความเสียงทีสาํคัญ รวมทงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร 

เพอืปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในของบรษิทัและการบริหารความเสียงใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรบัได ้
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         คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน เพือควบคุมและติดตามประเมินผล

การปฏิบติังานทีเพียงพอและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารกิจการทีดี ไม่พบความบกพรอ่งที

อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัของระบบการควบคุมภายในต่อการบรรลวุตัถปุระสงคห์ลกัขององคก์ร หรือขอ้บกพรอ่งทีมี

สาระสาํคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือรายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที

เกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

) การปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละกฎหมายทีเกียวข้อง 

           คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาสอบทานงานต่างๆ เพือใหม้นัใจว่าบริษัทไดถ้ือปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆที

เกียวขอ้ง ทงักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สาํนกังาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในและสาํนัก

เลขานกุารบรษัิทฯ 

          คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการดาํเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมาย มีการ

บริหารจัดการความเสียงทีเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางทีกาํหนด ไม่มีการปฏิบัติอนัใดทีเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

) การสอบทานกระบวนการกาํกับดแูล 

           คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาสอบทานใหบ้ริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ ตาม

หลักการบริหารกิจการทีดี (Good Corporate Governance) ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และสอบทานกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพย ์หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอบทานกระบวนการรบัเรือง

รอ้งเรียน การแจง้เบาะแสการทจุริตคอรร์ปัชนั (Whistleblowing) 

          คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การทาํธุรกรรมของบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ              

ทีเกียวขอ้ง ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์มีความสมเหตุผล เพือเกิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท ไม่มีขอ้บ่งชีหรือขอ้สงัเกตอืน

ใดทีส่อถงึความผิดปกติ   

) การกาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

          คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาสอบทานความเป็นอิสระ แผนการตรวจสอบภายในประจาํปี ขอบเขตงานของ

ฝ่ายตรวจสอบภายในและพิจารณาผลการตวจสอบภายใน และการรายงานการติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข การปฏิบตัิงาน

ตามผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยใหข้อ้แนะนาํและติดตามการดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขทีมีนัยสาํคัญ

เพือให้เกิดการกาํกับดูแลทีดีและมีการควบคุมภายในทีเพียงพอ และมีการพิจารณาการปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการ

ตรวจสอบภายในการพฒันาพนกังาน และความมีอสิระในการปฏิบตัิงาน 

          คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอในการให้

ความเห็นและขอ้เสนอแนะเพือการพฒันาระบบการควบคมุการปฏิบติังานภายในบริษทัใหมี้ประสทิธิผล 

) การกาํกับดูแลในเรืองแนวทางปฏิบัติงานต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชัน 

          คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาสอบทานมาตรการและการกาํหนดแนวทางเชิงป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชนัที

อาจเกิดขึนไดใ้นระบบงานต่างๆ รวมถงึสนับสนุนใหมี้การกาํหนดช่องทางการรายงาน (Whistleblowing) การทุจริตคอรร์ปั

ชันและการปฏิบัติงานทีขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ถึงประธานกรรมการบริษัท หรือถึงประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพือใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
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          คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเหน็ว่า มีการกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ตลอดจน

มีการกาํกบัดูแลและรายงานอย่างเป็นระบบ และเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองคก์รอยา่งเขม้แขง็ 

) การรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท 

          ในปี  ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู ้บริหาร

ระดบัสูงในสว่น ทีเกียวขอ้งเพือสอบทานผลการปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบและใหค้วามเหน็ทีเป็นประโยชนต่์อการบรหิารงาน 

และรายงานกบัคณะกรรมการบริษัท ทราบทกุไตรมาส 

          คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสาํคญักบัการสอบทานงบการเงิน การ

สอบทานการควบคุมภายใน การสอบทานการกาํกับดูแลกิจการทีดี การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท รวมทงัสอบทานการปฏิบัติตามแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปั

ชนัของบริษัท เพือสรา้งความโปร่งใสใหก้บัองคก์ร ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท

รบัทราบเป็นรายไตรมาส โดยไดใ้หข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชนต์อ่การบรหิารงานของฝ่ายจดัการ ซงึฝ่ายบรหิารไดด้าํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม 

) การพจิารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565 

          คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีในรอบระยะเวลาทีผ่านมา โดยคาํนึงถงึชือเสียง

และความน่าเชือถือ ความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ ความสามารถในการใหบ้ริการ การรบัรองงบแสดงฐานะการเงิน

ไดท้นัเวลาและสมาํเสมอ ตลอดจนการใหค้าํปรกึษาเกียวกบัมาตรฐานการบญัชี รวมถงึไดพ้จิารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตงั

ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และกาํหนดคา่ตอบแทน เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเพือขออนมุตัใินทีประชุมผูถื้อหุน้ 

          คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทีได้รับแต่งตังเป็นผู้ทีมีความรู้ความสามารถ ตลอดจน

ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน มีความเป็นอิสระ น่าเชือถือ และไม่มีความสมัพนัธห์รือรายการทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชนก์บับริษัทฯ ทาํใหเ้ชือมนัไดว่้าการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างครบถว้น เหมาะสมตามมาตรฐานการสอบ

บญัชีอย่างโปรง่ใส และมีประสิทธิภาพ 

          คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ทีและความรบัผิดชอบ ตามทีระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ                        

ทีคณะกรรมการบรษัิทฯ กาํหนดไว ้ดว้ยความอสิระอย่างครบถว้น โดยไดร้บัความร่วมมือสนบัสนุนดว้ยดีจากผูที้เกียวขอ้งทุก

ฝ่าย 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

นายสายณัห ์สตางคม์งคล 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการทีด ี

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการทีดี  (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ประกอบดว้ย

กรรมการจาํนวน 3 ท่าน  ซงึเป็นกรรมการอิสระเกินกว่ากงึหนึง โดยมี ดร.ศศิธร  วงศวิ์ไล ทาํหนา้ทีประธาน  นายสายณัห ์ 

สตางคม์งคล  และนายฐิติศกัดิ สกลุครู เป็นกรรมการ  

 ทงันี คณะกรรมการสรรหาฯ ไดป้ฏิบตัิหนา้ทีตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  และกาํหนดไวใ้นกฎ

บตัรดว้ยความรอบคอบ  โดยคาํนึงถึงหลักการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  รวมทงัตระหนักถึงประโยชนส์ูงสุดของผูถ้ือหุน้และผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสีย  ในปี 2564  คณะกรรมการสรรหาฯ มีการประชุมรวมทังสิน 3 ครัง ซึงนอกจากการประชุมระหว่าง

คณะกรรมการสรรหาฯ กันเองแล้ว ยังมีการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบริหารและฝ่ายบริหาร เพือเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาในเรืองต่าง ๆ ทีอยู่ในความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ    โดยไดมี้การรายงานผลการประชุม

ใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบอย่างสมาํเสมอ  ทงันีสามารถสรุปสาระสาํคญัของงานทีปฏิบตัิในปี 2564  ดงันี 
 

การสรรหา  : 

 1.  พิจารณาสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะดํารงต ําแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และ      

กระบวนการสรรหาของบริษัท พิจารณาความเหมาะสม ความรู ้ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นทีเป็นประโยชนก์ับ

บรษัิท โดยจดัทาํเป็น Board Skill Matrix   

 2.  คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิ้จารณาเสนอแต่งตงักรรมการทีครบกาํหนดวาระ เขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 

ทงันีคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิและการปฏิบตัิหนา้ทีแลว้ เห็นว่ากรรมการมีความตงัใจสมาํเสมอ อกีทัง

ยงัใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นทีเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ อย่างต่อเนือง ซึงกรรมการทัง 3 ท่าน ทีไดเ้สนอแต่งตงันัน 

ยงัคงมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑที์กาํหนด เพือนาํเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทและทีประชุมผูถ้ือหุน้เพือ

อนมุตั ิ

 3.  พิจารณาเสนอชือกรรมการเพือทาํหนา้ทีกรรมการชุดย่อย    โดยพิจารณาตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการ

ชดุย่อย คณุสมบตั ิความรู ้ความชาํนาญ ความสามารถ รวมทงัทกัษะทีเกียวขอ้งและเหมาะสมต่อการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการ

ชดุย่อย และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพือพิจารณาแต่งตงั   

 4.  พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงู พรอ้มทังนาํเสนอบุคคลทีเหมาะสมเพอืพิจารณา ต่อที

ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
 

การกาํหนดค่าตอบแทน : 

 1.  พิจารณากาํหนดอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2564 เพือ

เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนาํเสนอใหท้ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมตัิ โดย

หลักเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ภาระหน้าทีและความรับผิดชอบทีกาํหนด ซึง

เชือมโยงกบัผลประกอบการของบรษิัทและปัจจยัแวดลอ้มอืนทีเกียวขอ้ง ตลอดจนเทียบเคียงไดก้บัธุรกิจเดียวกนัและมีขนาด

ธุรกิจใกลเ้คียงกนั   

 2.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและทบทวนหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท และ

คณะกรรมการชดุย่อย เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 
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 3.  พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฎิบตัิงานประจาํปีของประธานเจา้ทีบริหาร เพือพิจารณาผลตอบแทน

ประจาํปีของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมาย และผลการดาํเนินงาน

ของบรษิัท นาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพือพิจารณาอนมุตัิ 
   

การกาํกับดูแลกิจการทีด ี : 

 1.  พิจารณาปรบัปรุงทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการทุจริต และ

นโยบายแจง้เบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน ใหมี้ความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ และใดมี้การสือสารนโยบายดงักล่าว ไปยงั

ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพือใหเ้ห็นความสาํคัญของการกาํกับดูแลกิจการทีดี ตระหนักในความ

รบัผิดชอบและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพือก่อใหเ้กิดวัฒนธรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีในบริษัทฯ อย่าง

ตอ่เนือง 

2. ติดตาม กาํกบั ดแูล และใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการบริษัท และผูบ้รหิาร ในการปฏิบตัิหนา้ทีและความ รบัผิดชอบ 

ตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดี   

3. บ ริษั ทฯ  ได้รับ รางวัล  โดดเด่น ด้านการพัฒ นาอย่างยังยืน  "Rising Star Sustainability Awards" และ 

"Outstanding Company Performance Awards" รางวัลด้านผลการดาํเนินงานดีเด่นในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีมมีลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดไม่เกนิ 3,000 ลา้น จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 

ทังนี คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าทีครบถว้นตามทีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยใช้

ความรู ้ความสามารถ ความระมัดระวงั และความเป็นอสิระอย่างเพียงพอในการใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเพือประโยชน์

โดยรวมของบรษัิท  และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทุกฝ่ายเป็นสาํคญั 

 

 

 
 

นางสาวศศธิร  วงศวิ์ไล 

ประธานคณะกรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทน และกาํกบัดแูลกจิการทีดี 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง 

     คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาํคัญของการบริหารความเสียงว่ามีผลต่อการดาํเนินธุรกิจและการ

เติบโตอย่างยงัยืน จึงไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียงซงึประกอบดว้ยกรรมการอสิระ และผูบ้ริหารจากสายงาน

หลกัต่างๆทีเกยีวขอ้ง โดยมีหนา้ทีในการกาํหนดกรอบนโยบาย และแนวปฏิบติัดา้นการบริหารความเสียง รวมถงึการประเมิน

และติดตามผลการบริหารความเสียงอย่างสมาํเสมอ 
 

ผลการปฎิบัตงิานของคณะกรรมการบริหารความเสียงในปี 2564 

    คณะกรรมการบริหารความเสียงไดป้ฏิบตัิหนา้ทีตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฏบตัร

คณะกรรมการบรหิารความเสียง โดยมีการประชมุรวม 5 ครงั และมีการดาํเนินการในดา้นต่างๆดงันี 
 

1. จดัอบรมเชิงปฏิบัตกิารด้านการบริหารความเสียง  

  เพอืใหพ้นกังานตระหนกัและเขา้ใจกรอบ นโยบาย และแนวการปฏิบตัิดา้นการบรหิารความเสียงขององคก์ร รวมถงึ

การทาํ Workshop ร่วมกันเพือให้ผูอ้บรมสามารถระบุความเสียงภายในหน่วยงานตนเอง ประเมินระดับความเสียง และ

กาํหนดวิธีการบริหารจดัการความเสียงนนัๆได ้
 

2. ระบุความเสียงขององคก์ร 

                จดัใหมี้การประชมุระดมความคิดร่วมกบัผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบตังิานในหน่วยงานต่างๆ เพือระบคุวามเสียงหรือความ

ไม่แน่นอนทีอาจเกิดขึนและมีผลกระทบต่อเปา้หมายและวตัถปุระสงคข์ององคก์รทังในเชิงปริมาณและคณุภาพ  โดยจดักลุ่ม

ปัจจยัเสียงอา้งองิมาตรฐาน COSO 
 

3. การประเมนิความเสียงขององคก์ร  

  จดัใหมี้การประชมุร่วมกบัผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบตัิงานในหน่วยงานต่างๆ เพือประเมินและวิเคราะหค์วามเสียงโดยใช ้

“แผนภูมิระดบัความเสียง” หรือ “Risk Profile” ซงึเป็นแมททริกซแ์บบ 5x5 ในการประเมินความรุนแรงของความเสียงทีอาจ

เกิดขึนจากความสัมพันธ์ระหว่าง “โอกาสทีจะเกิด”(Likelihood) กับ “ระดับความรุนแรงของผลกระทบ”(Impact) โดยได้

กาํหนดวิธีการและเกณฑก์ารประเมินไวอ้ย่างชดัเจน 
 

4. การบริหารจดัการความเสียง  

  พิจารณาความเหมาะสมของแผนงานบริหารความเสียงทีผู้บริหารหน่วยงาน (Risk Owner) จัดทาํขึนในแต่ละ

ประเภทความเสียง เพือใหม้ันใจว่าความเสียงนนัจะไดร้บัการบริหารจดัการ ลดโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบทีจะ

เกดิขนึ และมีการควบคมุใหอ้ยู่ในระดบัเหมาะสมทีองคก์รสามารถยอมรบัได ้
 

5. ติดตามผลและทบทวนการดาํเนินงานตามแผนการบริหารความเสียง  

  ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารหน่วยงานต่างๆเป็นประจาํทกุเดือน เพือติดตามความคืบหนา้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการดาํเนินงานตามแผน รวมทงัพิจารณาแนวโนม้ของความเสียงทีอาจเปลียนแปลงภายหลงัจดัทาํแผนบรหิารความเสียง 

ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํทีสาํคัญเพือนาํไปสู่การพัฒนางานดา้นการบริหารความเสียงของบริษัทใหมี้ประสิทธิภาพและ

บรรลวุตัถปุระสงคต์ามทีกาํหนดไว ้
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 จากการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเสียงมีความมันใจว่าการบริหารความเสียงของ

บริษัทมีความเหมาะสมและดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัและแนวทางปฏิบตัใินการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

รวมถงึมีระบบการควบคมุภายในทีเพียงพอและเหมาะสมกบัธุรกจิเพือประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุม่  

     

         

          ในนามคณะกรรมการบริหารความเสียง 

   

 

                      นายอษัฎากร ลมิปิติ 

        ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง 
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ส่วนท ี1 

การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน 
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1. โครงสร้างและการดาํเนินงานของบรษัิท 
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1.1 วสัิยทัศน ์พนัธกิจ วัตถุประสงคห์ลักขององคก์ร และกลยุทธข์องบริษทัฯ 

 บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ไดป้ระกาศวิสยัทศัน ์พันธกิจ วตัถปุระสงคห์ลกัและกลยุทธข์องบริษัทฯ 

เพือใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัในองคก์รไดร้บัทราบ เขา้ใจร่วมกนั เพือผลกัดนัใหบ้ริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายและ

กา้วไปในทิศทางทีกาํหนดไวอ้ย่างมนัคง นอกจากนี บรษัิทฯยงัไดเ้ผยแพร่แก่สาธารณชน คูค่า้ และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุ่ม

ของบรษิัทฯ เพือรบัรูท้ศิทางและอนาคตของบรษิัทฯ และดาํเนินธุรกจิรว่มกนักบับริษัทฯไดอ้ย่างมันคงและยงัยืน 

วสัิยทศัน ์    “เป็นผูน้าํนวตักรรมบรรจภุณัฑร์ะดบัสากล” 

พันธกิจ       “เราจะใชน้วัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณด์า้นบรรจภุัณฑพ์ลาสติกสู่การออกแบบ วิจยั 

ผลิต และจดัจาํหน่าย ตลอดจนเป็นผูใ้หบ้รกิารทีสรา้งคุณคา่เพิมใหแ้ก่พนัธมิตรทางธุรกจิ เพือสรา้งผลตอบแทน

ทียงัยืนแกผู่มี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม” 

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาว บรษัิทฯ จะขยายธุรกจิทีเนน้ผลิตสินคา้ทีผสมผสานกบัคณุค่า (Value) 

และนวัตกรรม (Innovation) สู่ตลาดสากล อีกทังขยายไปยังบรรจุภัณฑ์ทีไม่ใช่พลาสติก (Non-Plastic 

Packaging) โดยยงัคงสมรรถนะหลกัขององคก์รในดา้นบรรจภุณัฑ ์

 กลยุทธ ์เร่งสรา้งการเติบโตของกาํไรทงัจากทงัภายในและภายนอกโดยการปรบัโครงสรา้งของรายได ้(Portfolio 

transformation) ทีมุ่งเนน้สินคา้และบริการ (Solution) ทีตอบสนองผูบ้ริโภคดา้นสุขอนามัยและความสะดวกสาํหรบัทุก

รูปแบบของการดาํเนินชีวิต  โดยมีกลยทุธด์งันี 

1. ขยายฐานลูกคา้ไปยงัต่างประเทศเพิมขนึ โดยมุง่เนน้ลกูคา้ใหม่ทงัในประเทศเดิมและประเทศใหม่ 

2. ใหค้วามสาํคญักับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ในการ

ดาํเนินธุรกจิและร่วมเป็นพนัธมิตรกบับรษิัทอืนทีเกียวขอ้ง 

3. ขยายกาํลังการผลิต โดยการพัฒนาเครืองจักร การหา Vendor รายใหม่ๆ รวมถึงการทาํ M&A และ

วิเคราะหท์างเลือกเพือตงัฐานการผลิตใหม่ทีตา่งประเทศ 

4. มุ่งเน้นการเติบโตของสินคา้ทีมีตราสินค้าของบริษัทฯ (Own brand) โดยเพิม Brand Awareness และ

ขยายชอ่งทางการขายออนไลนแ์ละออฟไลน ์

5. ศกึษาธุรกิจใหม่ ทงัทีเกียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ ์และธุรกิจอืนทีน่าสนใจ เพือเป็นการกระจาย

ธุรกิจ 

นอกจากนี บริษัทฯยังคงคาํนึงถึงผลตอบแทนทียงัยืนแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงการต่อตา้นทุจริต

คอรร์ปัชนัทงัภายในและภายนอกองคก์ร 
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1.1.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทสีาํคัญ  

บริษัทฯเดิมชือ บริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จาํกัด จดทะเบียนจดัตังบริษัทเมือวันที 21 กันยายน 2521     

ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทฯได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย         

เมือวนัที 19 พฤษภาคม 2537 

ปี 2560 1. ลดทุนจดทะเบียนจาก  100 ลา้นบาท  เป็น  80 ลา้นบาท  โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์วนัที 13 กรกฎาคม 2560 

2. แกไ้ขมูลค่าหุน้ จากมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท แกไ้ขทุนชาํระแลว้ 8,000,000 หุน้ เป็น 

80,000,000 หุน้ จดทะเบียนตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์วนัที 14 กรกฎาคม 2560  

3. แก้ไขเพิมเติม ข้อบังคับ วัตถุประสงค ์และแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ โดยจดทะเบียนต่อกรม

พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์วนัที 14 กรกฎาคม 2560 

4. ได้รับรางวัล Thailand Green Design Award ระดับรองชนะเลิศ ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

5. เป็น 1 ใน 100 บริษัท ทีได้รบัการเปิดเผยรายชือ 100 บริษัทจดทะเบียน หรือ เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย ์

ESG 100 จากสถาบันไทยพฒัน ์ว่ามีความโดดเด่นในการดาํเนินธุรกิจทียงัยืน โดยสาํรวจและประเมิน

ขอ้มลูดา้นความยงัยืน ดา้นสงิแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล 

6. ประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 

ปี 2561 1. เป็น 1 ใน 100 บริษัท ทีได้รบัการเปิดเผยรายชือ 100 บริษัทจดทะเบียน หรือ เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย ์

ESG 100 จากสถาบนัไทยพัฒน ์ว่ามีความโดดเด่นในการดาํเนินธุรกิจทียงัยืน โดยสาํรวจและประเมิน

ขอ้มลูดา้นความยงัยืน ดา้นสงิแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล เป็นปีที 2 

 2. ไดร้บัการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ไดต้ราสญัลกัษณ ์5 ดวง ซงึ

อยู่ในระดบั “ดีเลศิ” 

 3. ไดร้ับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานนอกข่ายควบคุม จากการประกวด Thailand 

Energy Awards 2018 โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ปี 2562 1. ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (CAC)  

เมือวนัที 4 กมุภาพนัธ ์2562 

 2. ไดร้บัรางวลั Visionary Board Award สาํหรบัคณะกรรมการทีใหน้วตักรรมเป็นสว่นสาํคญัของกลยทุธ์

องคก์ร จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เมือวนัที 24 กรกฎาคม 2562 

 3. ไดร้บัรางวลั “โครงการประกวดออกแบบ Crafting your own Business พลาสติกสรา้งฝัน กา้วแรกสู่มือ

อาชีพ” กบัไอเดียผลงาน “ถงัขยะ 4R (Dustbin Part 4R)” จดัโดย บรษิทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั 

(มหาชน) หรือ GC รว่มดว้ย กองพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม 

และสถาบนัพลาสติก 
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 4. ได้รับรางวัล  "Thailand Sustainability Investment" หรือรางวัลหุ้นยังยืน ประจําปี  2562 จากตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 5. ไดร้บัรางวัลองคก์รทีสนับสนุนงานดา้นคนพิการดีเด่น ประจาํปี 2562 ในงานวันคนพิการสากล จัดโดย

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงมนษุย ์(พม.) 

 6. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจําปี 2562 ภายในงาน 

Sustainability Disclosure Award ประจาํปี 2562 โดยสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และสถาบนัไทยพฒัน ์

 ปี 2563 1. ไดร้บัรางวลั “Thailand Sustainability Investment” ประจาํปี 2563 ต่อเนือง             

    เป็นปีที 2 ประเภทกลุ่มสนิคา้อตุสาหกรรม (Industrials) จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 2. ไดร้บัรางวลั “องคก์รทีสนบัสนนุงานดา้นคนพิการ ระดบัดีเดน่ ประจาํปี 2563”  

    จากกระทรวงการพฒันา สงัคมและความมนัคงของมนษุย ์ 

 3. ไดร้บัรางวลั Mommy’s Choice สดุยอดแบรนดผ์ลิตภณัฑแ์ม่และเดก็ หมวดผลติภณัฑถ์งุเก็บ 

    ในงาน “Amarin Baby & Kids Awards 2020”  

 4. ไดร้ับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยขอ้มูลความยงัยืน (Sustainability Disclosure Recognition) 

ประจาํปี 2563 ติดต่อกนัเป็นปีที 2 โดยสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

และสถาบนัไทยพฒัน ์

 ปี 2564 1.  เพิมทุนจดทะเบียนจาก 80 ลา้นบาท เป็น 90 ลา้นบาท โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์วนัที 25 พฤษภาคม 2564 เพือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

 2.  ไดร้บัรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยขอ้มูลความยังยืน (Sustainability Disclosure Recognition) 

ประจาํปี 2564 ติดต่อกนัเป็นปีที 3 โดยสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

และสถาบนัไทยพฒัน ์

 3.  ได้รับรางวัลโดดเด่นด้านการพัฒ นาอย่างยังยืน  “Rising Star Sustainability Awards” โดยตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รว่มกบัวารสารการเงนิธนาคาร 

 4.  ไดร้บัรางวลัดา้นผลการดาํเนินงานดีเด่นในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีมี

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ เกิน  3,000 ล้านบาท “Outstanding Company Performance 

Awards” 

5.  ได้รบัรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น “Outstanding CEO Awards” โดยตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

6. ไดร้บัรางวัล “องคก์รทีสนับสนุนงานดา้นคนพิการ ระดับดีเด่น ประจาํปี 2564” จากกระทรวงการพัฒนา 

สงัคมและความมนัคงของมนษุย ์

7. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจาํปี 2564 โดยสถาบัน

ไทยพฒัน ์

8.  เป็น 1 ใน 100 บริษัท ทีไดร้บัการเปิดเผยรายชือ 100 บริษัทจดทะเบียน หรือ เรียกว่ากลุ่มหลกัทรพัย ์ESG 

100 ประจาํปี 2564 จากสถาบนัไทยพัฒน ์ว่ามีความโดดเด่นในการดาํเนินธุรกิจทียงัยืน โดยสาํรวจและ

ประเมินขอ้มลูดา้นความยงัยืน ดา้นสิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล 
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1.1.3 รายงานวัตถุประสงคก์ารใช้เงนิทีไดจ้ากการระดมทุน  

 (1)  การใชเ้งินทีไดจ้ากการเสนอขายตราสารทนุหรือตราสารหนีแต่ละครงั  

  ไม่มี 

 (2)  กฎหมายทีใชบ้งัคบักบัตราสารหนี (applicable law)  

   ไม่มี 

 

1.1.4 ขอ้ผูกพนัทบีรษัิทให้คาํมันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือเงือนไขการ

อนุญาตของสาํนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงือนไขการรับหลักทรัพยข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ถ้ามี) 

  ไม่มี 

 

1.1.5. ข้อมูลทวัไป  

ชอืบริษัท บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ชือภาษาองักฤษเป็น 

 "THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED"  

 เดมิชอืบรษิัท โบลเทค (ประเทศไทย) จาํกดั  แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน จาํกดั 

และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือวนัที  19 พฤษภาคม 2537   

ชอืย่อหลักทรัพย ์ “THIP” 

สถานทตีงัสาํนักงานใหญ่ 

(โรงงาน) 

ทีตงั 

 

โทรศพัท ์

เลขที 143 - 144  หมู่ที 8  ซอยกงัวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  73160 

02-811-4700 หรือ 02-431-3051   โทรสาร 02-420-3180 หรือ 02-431-3056

สาํนักงานสาขา ทีตงั 

 

โทรศพัท ์

เลขที 123  อาคารซนัทาวเวอรส์  เอ  ชนั 32  ถนนวภิาวดีรงัสิต   

แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 

02-273-8333 โทรสาร 02-273-8282 หรือ 02-273-8484 
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ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกและผลติภณัฑพ์ลาสติก 

เลขทะเบียนบริษัท 0107537001749 (ทะเบียนเดมิเลขที บมจ. 421) 

ทุนจดทะเบยีน 90,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 90,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

ทุนทอีอกและชาํระเตม็มูลค่าแล้ว 89,999,686 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 89,999,686 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
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1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ ไดด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑพ์ลาสติก โดยมีผลิตภัณฑห์ลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ หลอดดูด

เครืองดืม ถงุพลาสติกทวัไป และผลิตภณัฑอื์น ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตสินคา้ตามคาํสงัและตามความตอ้งการของลกูคา้ ซงึ

มีการส่งออกมากกว่าประมาณรอ้ยละ 85 ของยอดขายรวม โดยมีลูกคา้อยู่ในเกือบทุกทวีป ไดแ้ก่ ประเทศในแถบภูมิภาค

เอเชีย ยโุรป สหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย และ นิวซแีลนด ์

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

 โครงสรา้งรายไดข้องบรษิัทฯ แบง่ตามสายผลิตภณัฑ ์ระหว่างปี  2562 - 2564   ดงันี 
 

ตารางท ี 1   รายได้ของบริษัทฯแยกตามผลิตภัณฑ ์                                                          (หน่วย:ลา้นบาท) 

สายผลิตภัณฑ ์
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

รายได้ รอ้ยละ รายได้ รอ้ยละ รายได้ รอ้ยละ 

รายได้จากการขาย             

 ถงุพลาสติกทวัไป 3,358.20 88.44% 2,801.00 87.25% 2,565.60 83.88% 

 หลอดดดูเครืองดืม 182.90 4.82% 208.60 6.50% 282.60 9.24% 

 ผลิตภณัฑอื์น 219.70 5.79% 187.10 5.83% 177.70 5.81% 

 รวมรายได้จากการขาย 3,760.80 99.04% 3,196.70 99.58% 3,025.90 98.92% 

 อตัราเพมิ (ลด) จากปีก่อน 17.65   5.64  -0.87 

รายได้อืน       

 รายไดด้อกเบียจากตราสารหนีที

วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดั

จาํหน่าย 
2.53 0.07% 5.34 0.17% 6.67 0.22% 

 กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 15.00 0.40% 3.25 0.10% 20.15 0.66% 

 กาํไรจากสนิทรพัยท์างการเงินที

กาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูคา่

ยตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 
10.82 0.28% - - - - 

 อนืๆ 7.99 0.21% 5.01 0.16% 6.08 0.20% 

รวมรายไดอ้ืน 36.34 0.96% 13.60 0.42% 32.89 1.08% 

รายได้รวม 3,797.14 100.00% 3,210.30 100.00% 3,058.79 100.00% 
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ตารางท ี 2   กาํไรขันต้นแยกตามผลิตภณัฑ ์                                                                   (หน่วย:ลา้นบาท) 

กาํไรขันต้นแยกตามผลิตภัณฑ ์ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

 ถงุพลาสติกทวัไป 675.10 653.80 510.20 

 หลอดดดูเครืองดืม 28.30 42.80 50.30 

 ผลิตภณัฑอ์นื 93.30 55.40 40.80 

รวมกาํไรขันต้น 796.70 752.00 601.30 
 

(1) ข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ ์

 (1.1) บรษัิทฯมีสายการผลิต 3 สายผลิตภัณฑห์ลัก ได้แก่  

1) ถุงพลาสติกทัวไป ประกอบด้วยถุงพลาสติกทีผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นตํา              

(Low Density Polyethylene – LDPE) เนืองจาก LDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ นิมและใส เหมาะสาํหรับผลิตถุงทีต้องการ     

ใหส้ามารถมองเห็นสิงของทีบรรจอุยู่ภายใน ผลิตภณัฑถ์ุงพลาสติกในกลุม่ LDPE ไดแ้ก่ ถุงซปิชนิดปิด-เปิด ในตวั ถงุยืดอายุ

ผักผลไม้  ถุงใส่ขยะบางประเภท และถุงพลาสติกทีผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิ เอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง                  

(High Density Polyethylene – HDPE) เนืองจาก HDPE มีคุณสมบตัิเด่น คือ แข็งและเหนียว สามารถรบันาํหนกัไดดี้  แต่สี

จะไม่ใส ผลติภณัฑถ์งุพลาสติกในกลุม่ HDPE ไดแ้ก ่ถงุใสข่ยะ ถงุใส่อาหารทีตอ้งการความหนาและความทน  

 2)  หลอดดดูเครืองดืม ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (Poly Propylene - PP) ผลิตภณัฑห์ลอดของบรษัิทฯมี

หลากหลายรูปแบบและขนาดทีแตกต่างกนั เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดชอ้น เป็นตน้ 

  3)  ส่วนผลิตภัณฑ์อืนจะเป็นผลิตภัณฑ์ทีใช้ในครัวเรือน ทีบริษัทฯได้จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอืนและจัด

จาํหน่ายใหก้บัลกูคา้ทีสงัซือตามความตอ้งการ 

 (1.2) การได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

 บรษัิทฯไดร้บัสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนในการผลิตผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที 2103(1)/2554 เมือวันที 2 มีนาคม 2553 ภายใตเ้งือนไขทีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษ

ดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรับกาํไรทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมเป็น

ระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วันทีเรมิมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนนั (วนัที 23 เมษายน 2560) และไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติ

บุคคลสาํหรบักิจการทีไดร้บัการส่งเสริมในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนด 5 ปี นับจากวนัทีพน้กาํหนดไดร้บัยกเวน้

ภาษี 

(2)  การตลาด และการแข่งขนั  

(2.1) นโยบายการตลาดผลิตภัณฑข์องบรษัิทฯในปีทผ่ีานมา 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามคาํสังซือของลูกค้า (Made to Order) และจัดจาํหน่าย          

ทังต่างประเทศ  และในประเทศ โดยการจัดจาํหน่ายในต่างประเทศจะมุ่งเน้นทีลูกค้ารายใหญ่และเป็นผลิตภัณฑ์ทีมี

คณุภาพสงู และมีการนาํเสนอผลิตภัณฑที์หลากหลาย เพือรองรบัคาํสงัซือของลูกคา้ทีเพิมขนึอย่างต่อเนือง โดยลูกคา้จะมี

ความเชือมนัต่อบริษัทฯทีดาํเนินธุรกิจในดา้นนีและมีความชาํนาญเกียวกับบรรจุภณัฑด์า้นพลาสติกจงึมีความสมัพนัธด์า้น

ธุรกิจกนัอย่างต่อเนือง  รวมทงับริษัทฯยังมุ่งเนน้พฒันารูปแบบผลิตภัณฑใ์หมี้ความแปลกใหม่และทันต่อการเปลียนแปลง

ของตลาด รวมไปถงึผลิตภัณฑที์มีคุณสมบตัิหรือคุณภาพพิเศษ เพือรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ทีหลากหลายและมีการ

เปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทงันี ผลิตภณัฑห์ลอดดดูเครืองดืมและถุงพลาสติกของบรษัิทฯส่วนมากจดัอยู่ในกลุ่มสินคา้พิเศษ
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เฉพาะ และสินคา้คุณภาพสูง ตวัอย่างเช่น ถงุซิปชนิดเปิด-ปิดในตวัทีมีคณุสมบตัิพิเศษ ถงุใส่ผกัผลไมที้มีคณุสมบตัิเฉพาะ 

ถงุใส่ขยะทีตอบสนองต่อการใชง้านของลูกคา้ หลอดดดูเครืองดืมทีมีหลากหลายชนิดตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เป็นตน้ 

ลกูคา้ตา่งประเทศส่วนใหญ่จะเป็นลกูคา้ทีติดต่อธรุกจิกบับริษทัฯมากกวา่ 5 ปี  

ส่วนลกูคา้ในประเทศจะเนน้ลูกคา้ทีเป็นกลุ่มอตุสาหกรรมทีใชผ้ลิตภัณฑใ์นรูปแบบตามความตอ้งการของลูกคา้  

ไดแ้ก่ ถุงซิปเปิด-ปิด รวมทังการนาํเสนอผลิตภัณฑรู์ปแบบทีหลากหลายต่อรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด ์SUN 

ประกอบดว้ย  

 - ผลิตภณัฑที์เป็นถงุพลาสติกใชส้าํหรบับรรจุขยะ จะใชแ้บรนดว่์า SUNBAG และ SUNBIN 

-  ผลิตภณัฑที์เป็นถงุซปิพลาสติกทีใชส้าํหรบัถนอมอาหาร จะใชแ้บรนดว่์า SUNZIP 

-  ผลติภณัฑที์เป็นถงุพลาสติกสาํหรบัใสน่มแม่ จะใชแ้บรนดว่์า SUNMUM 

-  ผลิตภณัฑที์เป็นถงุพลาสติกยืดอายผุกัและผลไม ้จะใชแ้บรนดว์่า Fresh & Fresh 

-  ผลิตภณัฑที์เป็นหลอดดดูเครอืงดืม จะใชแ้บรนดว์่า SUN STRAW  

-  นอกจากนีบรษัิทฯ ยงัรบัจา้งผลิต ผลติภณัฑภ์ายใตยี้หอ้หรือแบรนดต์ามทีผูส้งัซือกาํหนดดว้ย 

บริษัทฯ จดัใหมี้กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรียนของลูกคา้และผูบ้ริโภคเป็นระบบและมีขันตอนอย่างชดัเจน จาก

การสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ ทีมีต่อสินคา้และบริการของบริษัทฯ ทังในเรืองของราคา คุณภาพ การส่งมอบ ผลการ

สาํรวจ สรุปว่าปี 2564  ลกูคา้ตา่งประเทศมีความพงึพอใจรอ้ยละ 80.00 และลกูคา้ในประเทศมีความพงึพอใจรอ้ยละ 90.77 

   ดว้ยกาํลงัการผลิตสาํหรบัผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายและการมุ่งมนัพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ ์

ส่งผลให้บริษัทฯมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทังในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีสัดส่วนการขาย แยกเป็น          

ในประเทศและต่างประเทศได ้ดงันี 
 

ตารางท ี 3   แสดงสัดส่วนการจาํหน่ายผลิตภัณฑใ์นตลาดต่างประเทศและในประเทศ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564                                                                                                       

รายการ 

(หน่วย:ล้านบาท) 

ผลิตภณัฑ์

ถุงพลาสติก 
ผลิตภณัฑห์ลอด ผลิตภณัฑอ์ืน รวม 

 ขายต่างประเทศ 3,082.2 62.9 147.4 3,292.5 

 ขายในประเทศ 276.0 120.0 72.3 468.3 

รวม 3,358.2 182.9 219.7 3,760.8 

 % การขายต่างประเทศ 91.78% 34.39% 67.09% 87.55% 

 % การขายในประเทศ 8.22% 65.61% 32.91% 12.45% 

 

ตารางท ี 4   แสดงการจาํหน่ายสินค้าในต่างประเทศ โดยแยกเป็นกลุ่มประเทศ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

กลุ่มประเทศ                                                                      

(หน่วย:ล้านบาท) 

ผลิตภณัฑ์

ถุงพลาสติก 
ผลิตภณัฑห์ลอด ผลิตภณัฑอ์ืน รวม 

 ยโุรป 1,838.5 53.5 122 2,014.0 

 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 168 0.1 0.2 168.3 

 อเมรกิา 715.7 5.2 22.4 743.3 

 เอเชีย และกลุ่มประเทศอืน 360.0 4.1 2.8 366.4 

รวมต่างประเทศ 3,082.2 62.9 147.4 3,292.5 
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การขายต่างประเทศ บริษัทฯจะมกีลุ่มลูกค้าทเีป็นเป้าหมาย โดยแยกประเภทได้ ดังนี 

1) ผู้นาํเข้าถุงพลาสตกิภายใต้ตราสินค้าของตนเอง  

ลกูคา้กลุ่มนีจะเป็นผูที้นาํเขา้และจาํหน่ายถุงพลาสติกภายใตต้ราสินคา้ของตนเองทีมีชือเสียงอยู่แลว้ เขา้ไปจาํหน่าย

ตามรา้นคา้หรือหา้งสรรพสินคา้ในตลาดของแต่ละประเทศ และเป็นผูท้าํการตลาดดว้ยตนเอง 

2) ผู้นาํเข้าถุงพลาสตกิใหก้ับรา้นค้าปลีกขนาดใหญ่  

ลกูคา้กลุ่มนีจะเป็นผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายใหก้บัรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ของแตล่ะประเทศ  

3) ผู้ค้าส่ง  

ลกูคา้กลุ่มผูค้า้ส่งหรือตวัแทนจาํหน่าย จะนาํเขา้สินคา้ของบริษัทฯไปจาํหน่ายสู่ลูกคา้ในต่างประเทศ ในรอบปี 2564

บรษัิทฯมีลกูคา้ต่างประเทศหนึงรายมียอดการสงัซอืมากกว่ารอ้ยละ 30 ของมูลค่าการขายรวม สาํหรบัประเภท สินคา้  

ทีลูกค้ารายดังกล่าวได้สังซือกับบริษัทฯ ได้แก่ ถุงพลาสติก หลอดดูดเครืองดืม และผลิตภัณฑอื์น ทังนี ลูกค้าราย

ดงักล่าวไม่ใชบ่รษิัทย่อยหรือบรษัิทในเครือของบรษัิทฯแต่อย่างใด  
 

การขายในประเทศ บริษัทฯจะเป็นผู้จัดจาํหน่ายโดยตรงให้กับผู้ซือ ได้แก่ ลูกค้าทีเป็นภาคอุตสาหกรรมทีต้องใช ้

ถุงพลาสติก ผู้ค้าส่ง รวมทังการวางจาํหน่ายในรา้นค้าปลีกขนาดใหญ่ สินค้าทีจาํหน่ายได้แก่ ถุงพลาสติก หลอดดูด

เครืองดืม และผลิตภณัฑอื์น 
 

 (2.2) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

จากขอ้มูลของสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ไดค้าดการณอ์ตุสาหกรรมพลาสติกภาพรวม

ปี 2564 คาดว่าดชันีผลผลิตจะหดตวัรอ้ยละ 0.91 เมือเทียบกบัปี 2563 โดยคาดวา่การส่งออกจะขยายตวัรอ้ยละ 12.14 และการ

นาํเขา้จะขยายตวัรอ้ยละ 16.66 เนืองจากการฟืนตวัของ เศรษฐกิจโลกหลงัจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 

อตุสาหกรรมพลาสตกิ ปี 2565 ดชันีผลผลิตคาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 1-2 การส่งออกผลติภณัฑพ์ลาสติก คาดว่าจะ

ขยายตัวรอ้ยละ 2-3 เมือเทียบกบัปี 2564 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือไวรสัโควิด-19 มีแนวโนม้ลดลง เศรษฐกิจโลก

เริมฟืนตวัจากการคลายล็อกดาวน ์ความคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนทีมีแผนทีชัดเจนมากขึน ส่งผลบวกใหก้ิจกรรม ทางเศรษฐกิจ 

การลงทนุภาคเอกชนมีแนวโนม้ฟืนตวัตตอ่เนือง จากความเชือมนัผูบ้ริโภคและเศรษฐกิจภาพรวมมีการปรบัตวั ดีขึน 

อตุสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยมีผูผ้ลิตทังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่จาํนวนมาก โดยมีผูผ้ลิต

ถงุพลาสติกขนาดใหญ่ในประเทศไทยทีทาํการผลิตถุงพลาสติกกลุ่มเดียวกบัของบริษัทฯ และเพือการส่งออกเป็นหลกัมีจาํนวน

ประมาณมากกว่า 10 ราย ซึงแต่ละรายอาจมีประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทีมีความแตกต่างกันอยู่บา้ง โดยส่วนใหญ่

แข่งขันเรืองราคา รูปแบบของผลิตภัณฑ์ และการบริการส่งมอบ บริษัทฯถือว่าเป็นผูผ้ลิตทีอยู่ในตลาดมาเป็นระยะเวลาอัน

ยาวนานซงึไดเ้ปรียบในเรืองฐานลกูคา้ทีมีอยู่ และเป็นผูผ้ลิตเพือการส่งออกรายใหญ่รายหนงึในประเทศไทยทีผลิตไดม้าตรฐาน

และเป็นทียอมรบัของลูกคา้ต่างประเทศ  

นอกจากการแข่งขันภายในประเทศแลว้ อุตสาหกรรมถุงพลาสติกและหลอดดูดเครืองดืม ยังคงตอ้งแข่งขันกับ

ผูผ้ลิตต่างประเทศดว้ย  เช่น ผู ้ผลิตจากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม เป็นตน้ ซงึไดพ้ัฒนาผลิตภัณฑ์และไดเ้ปรียบเรือง

ตน้ทุนค่าแรงงานทีตาํ ทาํใหผ้ลิตภัณฑมี์ราคาตาํกว่าการผลิตในประเทศไทยและเริมขยายการตลาดไปยังประเทศต่างๆ    

ทัวโลก อุตสาหกรรมถุงพลาสติกและหลอดดูดเครืองดืมในประเทศไทยในช่วงปีทีผ่านมาไดเ้ผชิญปัญหาทีเป็นอุปสรรค      

ในการแข่งขนัทงัภายในและภายนอกประเทศ ทาํใหผู้ผ้ลิตถุงพลาสติกของไทยตอ้งปรบัตัวเพือการแข่งขันทีเพิมมากขนึ โดย

อปุสรรคทีสาํคัญเป็นอย่างมากทีผูผ้ลิตถุงพลาสติกไดร้บัผลกระทบ คือ การทีมีผลิตภัณฑร์าคาถูกจากประเทศจีนเขา้มา
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แข่งขนั กดดนัราคาสินคา้ถุงพลาสติกของไทยในตลาดโลก โดยสินคา้จากจีนจะไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนแรงงาน อย่างไรก็ตาม

สินค้าในกลุ่มสินคา้มูลค่าเพิมจากจีนในประเภทสินคา้เดียวกันกับทีบริษัทฯผลิตนัน ได้แก่ ถุงใส่ผักผลไม้และถุงซิปนัน 

ปัจจบุนัผูผ้ลติจากประเทศจีนยงัผลิตไมไ่ดค้ณุภาพตามทีลกูคา้ตอ้งการ 

แนวโน้มการใชผ้ลิตภัณฑถ์ุงพลาสติกและหลอดดูดเครืองดืมทังในประเทศและต่างประเทศมีปริมาณการใช ้      

ทีเพิมขึนตามความตอ้งการของตลาด แนวโนม้อตุสาหกรรม ยงัคงมีการขยายตัว แต่ตอ้งพิจารณาสภาพเศรษฐกิจโดยรวม

ทังภายในประเทศและในระดับทัวโลก ซึงยังคงมีความผนัผวนอยู่และความไม่แน่นอนสูงมาก ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจใน

สหรฐัอเมรกิา ในยโุรป ในเอเชีย มีภาวการณฟื์นตวั ส่วนภาวะเศรษฐกิจในประเทศยงัคงมีความไม่แน่นอนสงูจากปัญหาทาง

การเมือง ทาํให้สภาพเศรษฐกิจไทยอาจอยู่ในสภาวะชะลอตัว รวมทังภาวการณ์แข่งขันค่อนข้างสูง มีการแข่งขันทังใน

ประเทศและต่างประเทศยงัคงเป็นเรืองราคาของผลิตภัณฑ ์การขยายตัวการจาํหน่ายผลิตภัณฑถ์ุงพลาสติกและหลอดดูด

เครืองดืมของบรษัิทฯ คาดว่าจะไม่สงูมากนกั 

(3)  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร  

(3.1) ลักษณะการจดัใหไ้ดม้าซึงผลิตภัณฑ ์

วตัถดุิบหลกัทีใชใ้นการผลิตคือเม็ดพลาสติก Polyethylene และ Polypropylene ในการจดัซือวตัถดุิบตอ้งคาํนึงถงึ

คุณภาพของวตัถุดิบทีไดม้าตรฐานเป็นสาํคญั และราคาวตัถุดิบก็เป็นปัจจยัสาํคญัในการพิจารณาตดัสินใจซือ  เนืองจาก

ราคา มีความเคลือนไหวตามกลไกของตลาด บริษัทฯไดติ้ดตามราคาทังในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนือง เพือให ้   

การสังซือแต่ละครงัใหค้วามมันใจไดว้่าสามารถจัดหาวัตถุดิบในราคาทีสมเหตุสมผลกบัราคาตลาดในขณะนัน ประกอบ     

กบับริษัทฯไดจ้ัดทาํแผนการจดัซือ  ใหส้อดคลอ้งกับการหมุนเวียนของวตัถุดิบในคลงัสินคา้และใหท้ันต่อการใชง้านไม่ใหมี้

ปัญหาเรืองการขาดแคลนวตัถุดิบ 

ในปี 2564 บริษัทฯได้จัดซือวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึงสัดส่วนแบ่งภายในประเทศ

ประมาณ 29% และต่างประเทศประมาณ 71% เป็นผู้จัดจําหน่ายในประเทศประมาณ  41 รายและผู้จัดจําหน่ายใน

ต่างประเทศประมาณ 20 ราย บริษัทฯไดม้ีการป้องกันความเสียงเพือมิใหว้ัตถุดิบขาดแคลนจึงไดต้กลงทาํสญัญาซือวตัถุดิบ

จากผูผ้ลิตสีราย ในรอบปีทีผ่านมามากกว่ารอ้ยละ 73% ของการสงัซือวตัถดุิบทงัหมด บรษัิทฯไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลน

วตัถดุิบในการผลิต นอกจากนียงัจดัหาแหล่งวัตถดิุบใหม่เพิมขนึดว้ย ในการดาํเนินการจดัซือไดค้าํนึงถงึความสมัพันธที์ดีต่อคู่

คา้เพือการเจริญเติบโตทีดี ไปพรอ้มๆกนั ปัจจุบนับริษัทฯมีกาํลงัการผลิตของทุกผลิตภณัฑร์วมสูงสุดประมาณ 32,186  ตัน

ตอ่ปี 

(3.2) ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาํจดัวัตถุดบิเหลือใช้ 

บริษัทฯไดร้บัมาตรฐานเกียวกบัการจดัการสิงแวดลอ้ม (ISO14001 : 2015) ซงึใหค้วามสาํคัญดา้นการตรวจสอบ

ปอ้งกนัผลกระทบและการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม แบบมีระเบียบ ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจและกฎหมายทีเกียวขอ้ง  

รวมทังการกาํจัดของเสีย หรือเศษซาก บริษัทฯได้จัดว่าจ้างผู้ใหบ้ริการทีได้ปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง ผลของการ    

ปฏิบตัิจริงในช่วงหลายปีทีผ่านมาเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด และบริษัทฯไม่มีคดีความหรือถูกเรืองรอ้งเรียนเกียวกบัการ

ทาํความผดิทีเกียวขอ้งกบัสิงแวดลอ้ม 
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(4) ทรัพยส์ินทใีช้ในการประกอบธุรกจิ 

(4.1) ทรัพยส์นิสาํคัญทใีช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทรัพย์สินสําคัญทีใช้ในประกอบธุรกิจโดยแสดงราคาทุนหลังจากหัก          

คา่เสือมราคาสะสมเป็นมลูค่าสทุธิ ดงันี 
 

ตารางท ี5 รายละเอยีดทรัพยสิ์นทใีช้ในการประกอบธุรกจิ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 
         

ประเภทลักษณะทรัพยสิ์น 
ลักษณะ

กรรมสทิธ ิ

มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

ทดีิน 

- ทีดนิ 21 แปลง เนือทีรวม 28 ไร ่1 งาน 62.80 ตารางวา 

ทีตงั ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม  

- ทีดนิ เนือทีรวม  ไร ่  งาน  ตารางวา (  ม. )                                                    

                                                       

เป็นเจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

101.46 

 

15.49 

ไมม่ีภาระผกูพนั 

 

ไมม่ีภาระผกูพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

- อาคารสาํนกังาน 2 ชนั ทีตงั ต.ออ้มใหญ่  

   อ. สามพราน จ.นครปฐม 

- อาคารโรงงานและคลงัสินคา้ 10 อาคาร ทีตงั   

   ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 

เป็นเจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

 

21.46 

 

203.71 

ไม่มีภาระผกูพนั 

 

ไม่มีภาระผกูพนั 

อุปกรณ ์ เป็นเจา้ของ 85.75 ไม่มีภาระผกูพนั 

    เครอืงจกัร 

- เครืองจกัร ผลิตผลิตภณัฑห์ลอดเครอืงดืม   

   จาํนวน 10  เครือง  

- เครืองจกัรผลิตผลิตภณัฑถ์งุจาํนวน  เครือง  

 

เป็นเจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

28.57 

 

263.87 

 

ไม่มีภาระผกูพนั 

 

ไม่มีภาระผกูพนั 

เครืองมือเครอืงใช ้ เป็นเจา้ของ 36.61 ไม่มีภาระผกูพนั 

เครืองตกแต่งและเครอืงใช้สาํนักงาน เป็นเจา้ของ 44.11 ไม่มีภาระผกูพนั 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 0.23 ไม่มีภาระผกูพนั 

ทรัพยสิ์นระหว่างสร้าง เป็นเจา้ของ 58.97 ไม่มีภาระผกูพนั 

อสังหารมิทรัพยเ์พอืการลงทุนระยะยาว 

- ทีดนิ 3 แปลง เนือทีรวม 103 ไร ่3 งาน 30 ตารางวา ทีตงั 

ต.บา้นนา อ.กบนิทรบ์ุรี จ.ปราจีนบรุี   

-  ทีดิน 5 แปลง เนือทีรวม 68 ไร่ 5 ตารางวา ทีตงั ต.หนอง

กี อ.กบินทรบ์รีุ จ.ปราจีนบรีุ 

เป็นเจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

3.14 

 

40.00 

ไม่มีภาระผกูพนั 

 

ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม  903.37  
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รายการทีดินทีเป็นอสังหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุระยะยาวจาํนวน 8 แปลง เนือที 171 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา

ตงัอยู่จงัหวดัปราจีนบุรี มลูค่าตามบญัชีบนัทกึตามราคาทนุจาํนวน 43.14 ลา้นบาท เป็นทีดินทียงัไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 

โดยบรษิัทฯอยูร่ะหว่างการพจิารณานาํพืนทีไปใชป้ระโยชนห์รือนาํไปจดัจาํหน่าย 

 

(4.2) สินทรัพยไ์ม่มตัีวตน 

       หน่วย: ลา้นบาท 

 โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์

 ลขิสิทธ ิ  โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ระหว่างพัฒนา 

 รวม 

ราคาทนุ 35.27  10.75  -  46.02 

หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม (18.11)  (7.52)  -  (25.63) 

มลูคา่สทิธิตามบญัชี 17.16  3.23  -  20.39 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบรษัิท   

1.3.1 โครงสร้างการถอืหุน้ของบริษทั   

 บริษทัฯไม่มีบรษัิทย่อยและบริษัทร่วมทีตอ้งเขา้ควบคมุดแูล 

1.3.2 บุคคลทอีาจมีความขัดแย้งถือหุน้ในบริษัทย่อยหรอืบริษัทร่วม 

    บรษัิทฯไม่มีบคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบรษัิทย่อยหรือบรษัิทรว่มเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ทีมี

สิทธิออกเสียงของบริษัทดงักลา่ว 

1.3.3 ความสมัพันธกั์บกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 การดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่ไดส้มัพันธห์รือพึงพิง หรอืแข่งขันกบัผูถ้ือหุน้ใหญ่  โดยบริษัท ทานตะวัน จาํกดั 

เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่เป็นเพียงบรษิัทลงทุน (Holding company)  

1.3.4 ผู้ถอืหุ้น 

(1) รายชือผูถื้อหุน้ใหญ่   

 รายชือผูถื้อหุน้  10  รายแรก  จากจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมด 1,561 ราย ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564 
 

ตารางที  6   รายชือผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564 

ลาํดับท ี ชอืผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของจาํนวน 

หุ้นทงัหมด 

1 บริษัท ทานตะวนั จาํกดั 50,754,375 56.394 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 12,914,742 14.350 

3 
MR. PAUL LIU WAI YIN โดยเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยข์อง

บริษัทเงินทุนหลกัทรพัยก์ารลงทุนไทย จาํกดั (มหาชน) 

4,330,125 4.811 

4 นายสมเกียรติ ลมิทรง 1,265,625 1.406 

5 นายประเสริฐ คงรกัเกียรตยิศ 1,222,200 1.358 

6 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,205,850 1.340 

7 นายชวูงศ ์เตียนซือ 1,058,650 1.176 

8 
MR. HUANG, TSAI-LAI โดยเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยข์อง

บริษัทเงนิทนุหลกัทรพัยก์ารลงทุนไทย จาํกดั (มหาชน) 

947,250 1.053 

9 นายธีระวฒุิ นวลแสง 818,300 0.909 

10 นางสาวอไุรวรรณ บวรกีรติขจร 802,012 0.891 

 รวม 75,319,129 83.688 

 

ทีมา :  บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั   

                ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูจาก  www.set.or.th  ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
 

บริษัท ทานตะวัน จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ทีมีอทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ หรือการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯอย่างมีนัยสาํคัญ เช่น การส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการทีมีอาํนาจจัดการ หรือมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทาง

นโยบายของบรษิทัฯ เป็นตน้ 
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(2) โครงสรา้งการถือหุน้และสดัส่วนการถือหุน้ของบรษัิททีเกียวขอ้ง 

โครงสรา้งการถอืหุ้นและสัดส่วนการถอืหุ้นของบริษทัทเีกียวข้อง ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี 

 
ตารางท ี7  โครงสร้างการถอืหุ้นในบริษัททเีกียวข้อง และรายชือคณะกรรมการของแต่ละบรษัิท  

ชอืบริษัท/ประเภทธุรกิจ รายชอืผู้ถอืหุ้น รายชอืคณะกรรมการ 
1. บริษทั ทานตะวันกรุ๊ป จาํกัด 

ทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ : 310,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้ทีจดทะเบียน 3,100,000 หุน้ 

ประเภทธุรกิจ : Holding Company   

1. นายนาํ  มหฐิติรฐั  ถือหุน้ 51.69 % จาํนวนหุน้ทีถือ 1,602,400  หุน้ 

2.  Adpower International Ltd. (นิติบคุคลตา่งประเทศ) ถือหุน้ 

48.31 % จาํนวนหุน้ทีถือ   1,497,599 หุน้ 

3. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร จาํนวนหุน้ทถืีอ 1 หุน้ 

 1. นายนาํ มหฐิติรฐั  

 2. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 

 3. นายวฒุพิงษ ์เอียมโอภาส 

2. บริษทั ทานตะวันธุรกิจ จาํกดั 

ทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ : 300,000,000 บาท   

จาํนวนหุน้ทีจดทะเบียน 3,000,000 หุน้   

ประเภทธุรกิจ: Holding Company 

1. บรษัิท ทานตะวันกรุ๊ป จาํกดั  ถือหุน้  100 %  จาํนวนหุน้ทีถือ  

2,999,994 หุน้ 

2. นายนาํ  มหฐิติรฐั  จาํนวนหุน้ทีถือ 5  หุน้ 

3. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร  จาํนวนหุน้ทีถือ 1 หุน้ 

  1. นายนาํ มหฐิติรฐั  

  2. นางพจนารถ ปริญภทัรภ์ากร 

  3. นายวฒุิพงษ์ เอยีมโอภาส 
 

3. บริษทั ทานตะวัน จาํกดั 

ทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ : 70,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้ทีจดทะเบียน 70,000 หุน้   

ประเภทธุรกิจ: Holding Company 

 1. บรษัิท ทานตะวนัธุรกิจ จาํกัด ถือหุน้ 97.99 %  

     จาํนวนหุน้ทีถือ  68,595  หุน้ 

 2. นายนาํ มหฐิติรฐั ถือหุน้ 2.01 % จาํนวนหุน้ทีถือ 1,404 หุน้ 

 3. นางพจนารถ ปริญภทัรภ์ากร จาํนวนหุน้ทีถือ 1 หุน้ 

1. นายนาํ มหฐิติรฐั  

2. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 

3. นายวฒุพิงษ ์เอียมโอภาส 
 

4. บริษทั บางกอกเทอรมิ์นอล จาํกดั 

ทนุจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท   

ทนุทชีาํระแลว้ : 1,000,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้ทีจดทะเบียน 250,000,000 หุน้   

ประเภทธุรกิจ : ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์

 1. บรษัิท ทานตะวนัธุรกิจ จาํกดั ถือหุน้ 100 %  

     จาํนวนหุน้ทีถือ  249,999,940 หุน้ 

 2. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร จาํนวนหุน้ทีถือ 50 หุน้ 

 3. นายนาํ มหฐิตริฐั จาํนวนหุน้ทถืีอ 10 หุน้ 

1. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 

2. นายวฒุพิงษ์ เอยีมโอภาส  

3. นายธีระชยั สริธิญัญานนท ์

 

 

(3) ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุน้ใหญ่ (shareholders’ agreement) (ถา้มี) 

 บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ไม่ไดถ้ือหุน้ในบรษิัทอืน และไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ใหญ่ 

56.39 % 

100.00 % 

100.00 % 

 

บจก.ทานตะวัน 

 

 

บจก.ทานตะวันธุรกิจ 

 

บจก.ทานตะวันกรุ๊ป 

บจก.บางกอก

เทอรมิ์นอล 

บมจ.ทานตะวัน

อุตสาหกรรม 

97.99 % 
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1.4 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ 90,000,000 หุน้ มูลค่าที ตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีหุ้นสามัญทีออกและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแล้วจาํนวน 89,999,686 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท จาํนวน 

89,999,686 บาท จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในนาม “บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)” “THIP” 
 

1.5 การออกหลกัทรัพยอ์ืน 

1.5.1 หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 

 ไม่มีการออกหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 

1.5.2 หลักทรัพยที์เป็นตราสารหนี 

 ไม่มีการออกหลกัทรพัยที์เป็นตราสารหนี 
 

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลกาํไรสทุธิประจาํปีหลงัหกัภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล โดยคณะกรรมการจะพิจารณา

จ่ายตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล เงือนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุนของบริษัทฯทังในปัจจุบนัและ     

ในอนาคต 
 

ตารางท ี 8   การจ่ายเงนิปันผลทผ่ีานมาของบรษัิท ทานตะวันอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

เงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 อตัรากาํไรสทุธิต่อหุน้ (บาท ต่อ หุน้) 4.25 4.35 3.06 3.23 3.46 

 อตัราเงินปันผลต่อหุน้  (บาท ต่อ หุน้) * 1.70 1.25 1.25 1.25 

 อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) * 39.08 40.85 38.70 36.11 
 

หมายเหต ุ   * เงนิปันผลจ่ายสาํหรบังวด ปี 2564 จะตอ้งรอมตทีิประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565   

ซงึจะประชุมในเดือนเมษายน 2565 และในระหว่างปี 2564 ไดมี้การเปลียนแปลงทุนจดทะเบียน 

จาก 80,000,000 บาท เป็น 90,000,000 บาท เพือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล โดยแบง่เป็นทุนทีชาํระ

แลว้ 89,999,686 บาท 
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2. การบริหารจัดการความเสยีง 
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสียง 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิงในการบรหิารจดัการความเสียงตามหลกัสากล จงึไดม้ีการกาํหนดนโยบายการ

บริหารความเสียงทีมีผลต่อการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ เพือใหอ้งคก์รมีการเติบโตอย่าง

ยงัยืนและสรา้งมูลค่าเพมิใหแ้ก่บริษัทฯ ภายใตว้ิสยัทัศน ์“เป็นผูน้าํนวตักรรมบรรจภุัณฑร์ะดบัสากล” ทงันีการบริหารความ

เสียงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของผูบ้ริหารในทุกระดบัและการกาํกบัดแูลของคณะกรรมการบริหาร

ความเสียง (Risk Management Committee: RMC) โดยผู้อาํนวยการในแต่ละสายงานร่วมทําหน้าทีวิเคราะหแ์ละวาง

แผนการจดัการความเสียงลงไปในระดบัปฏิบตักิาร ซงึรบัผิดชอบโดยเจา้ของความเสียงนนั ๆ อีกทงัฝ่ายกลยทุธแ์ละวางแผน

ขององคก์รทาํหนา้ทีติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสียง ซงึมีการประชุมเป็นประจาํอย่าง

นอ้ยไตรมาสละ  ครงั เพือใหม้นัใจว่าความเสียงทีมีสาระสาํคญัทีเกิดจากปัจจยัภายในและภายนอกหรือความเสียงทีเกิดขึน

ใหม่จะไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพสอดคลอ้งกบัสถานการณที์มีการเปลียนแปลงอย่างรวดเรว็ 

2.2 ปัจจยัความเสยีงต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

2.2.1 ความเสียงด้านกลยทุธ ์(Strategic Risk) 

(1) ความเสียงจากการไม่สามารถบรรลุเปา้หมายตามการเติบโตทางธุรกจิ 

การสรา้งรากฐานทีมนัคงย่อมทาํใหก้ารเติบโตแข็งแรง ในฐานะผูผ้ลิตสินคา้ใหแ้บรนดช์นันาํของโลก บริษัทจะตอ้ง

ควบคุมการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลทังสาํหรบัสินคา้ OEM และ Own-brand เพือสรา้งความน่าเชือถือ

และความมนัใจใหแ้ก่ลกูคา้ อนัจะส่งผลใหย้อดขายและรายไดข้องบรษิัทเติบโต รวมไปถงึการเพิมโอกาสทางการแขง่ขนั โดย

การสรา้งความแตกต่างของสินคา้ดว้ยการพัฒนาสินคา้ใหมี้รูปลกัษณที์สวยงาม สะดวกต่อการใชง้าน ผ่านการคน้ควา้และ

ทดลองนวัตกรรมต่างๆ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑที์ตอบสนองกระแสของตลาดและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีก

หนึงในกลยุทธห์ลกั คือการมุ่งเนน้การเติบโตของรายไดจ้ากสินคา้ Own-brand เพือเป็นการกระจายความเสียงและสรา้ง

มุ่งเนน้การสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นทีรูจ้กั โดยไดใ้ชผ้ลการศึกษาวิจัยทางการตลาดนาํมาสรา้งกลยทุธที์เหมาะสมในการแข่งขัน 

ทาํตลาดทงัในชอ่งทาง E-commerce และผา่นตวัแทนจาํหน่ายเพอืใหเ้ขา้ถึงผูบ้รโิภคไดง่้ายและทวัถงึมากยิงขึน 

การดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจัดการตน้ทุนการผลิตใหเ้หมาะสม นอกจากตน้ทุน

วตัถุดิบแลว้ ค่าแรง ค่าใชจ้่ายโรงงาน และของเสียทีเกิดจากกระบวนการผลิต ก็ลว้นแต่ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน 

ทางบริษัทฯ ได้วางนโยบายและดาํเนินการเพิมประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการฝึกอบรมเพือเพิมทักษะและความ

ชาํนาญใหก้ับพนกังาน โดยบริษัทฯ ไดมี้การปรบัปรุงสภาพเครืองจักรและจดัซือเครืองจกัรใหม่ทีมีประสิทธิภาพสูงขึน และ

ดาํเนินการตามแผนการลดใชแ้รงงานคน โดยการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลิตตลอดจนนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มา

ใชอ้ย่างต่อเนือง โดยไดมี้การตงัเป้าหมายในการลดตน้ทุนเป็นหนึงในตวัชีวัดผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทุกปี เพือให้

พนกังานทกุระดบัตระหนกัถงึความสาํคญัของการบริหารจดัการดา้นตน้ทุน  

ในดา้นของการมุ่งเนน้พฒันาบุคลากรบรษิัทไดใ้หค้วามสาํคญัอย่างต่อเนืองในการพฒันาศกัยภาพและทักษะของ

บุคคลากรใหส้ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสงัคมทีเปลียนแปลงอย่าง บริษัทไดมี้การจดัตงัโคงการ X เพือ

ส่งเสริมองกรคแ์ละพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็น Innovative Organization ร่วมกันสรา้งโครงการทีเป็นนวตักรรมใหม่เพือรองรบั

การเติบโตของบรษัิทในอนาคต 
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(2) ความเสียงของความล่าชา้ในการสรา้งธุรกิจใหม่ 

บริษัทฯ ไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของการสรา้งธุรกิจใหม่ เพือกระจายความเสียงของธุรกิจเดิมทีมีอยู่ ทางทีมพัฒนา

ธุรกิจ ได้ให้ความสําคัญในการวิเคราะห์เพือหาธุรกิจใหม่ทีสามารถเติบโตได้ในอนาคต โดยมุ่ งเน้นไปทีบริษัททีมี

ประสบการณแ์ละศกัยภาพในการผลิตสินคา้ประเภทกระดาษ และ Zipper bag ซงึทางบรษัิทมีแผนดว้ยกนัอยู่  วิธี ไดแ้ก่ 

วีธีแรก การทาํ JV กบั พันธมิตรทางธุรกิจก่อน แลว้จึงทาํการ M&A กบับริษัทฯทีเป็นเป้าหมาย วิธีที  คือการหาธุรกิจใหม่

และทาํการ M&A ดว้ยตนเอง ซงึคาดวา่หากสามารถดาํเนินการไดแ้ลว้เสรจ็จะช่วยบรษิทัมีความมนัคงมากยิงขนึ 

2.2.2 ความเสียงด้านการปฏบัิติการ (Operational Risk) 

(1) ความเสียงของการแพร่กระจายของโรคระบาด 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา หรือ โควิด-  ตงัแต่ปลายปี  ทีทวีความรุนแรง

และแพร่กระจายไปทัวทุกมุมโลกยงัคงดาํเนินต่อไปตลอดทงัปี และส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษัทฯในช่วงปี  ทีผ่าน

มา ต่อการดาํเนินชีวิตของผู้คน การทาํงานขององคก์ร และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทาํให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเผชิญกับภาวะชะงักงัน และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอย่างหลีกเลียงไม่ได ้ทางฝ่ายบริหาร

ตระหนักถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนโดยได้ปรบัแผนบริหารความต่อเนือง (Business Continuity Plan) เป็นการเฉพาะให้

เหมาะสมสาํหรบัสถานการณที์ตอ้งเผชิญกบัโควิด-  โดยไดมี้การจดัซือวคัซีนป้องกนั Covid-  ใหแ้ก่พนกังานทุกคน และ

ไดต้ิดตามจาํนวนยอดพนกังานทีไดร้บัวคัซีนเขม็ที  เข็มที  และผูท้ียังไม่ไดร้บัทกุๆเดือน อกีทงัภายในโรงงานยงัคงมีการสุ่ม

ตรวจเชือโควดิจากพนกังาน จาํนวน  คนตอ่อาทิตย ์ดา้นบุคคลภายนอกทีมาติดต่อในโรงงาน แมจ้ะไดร้บัวคัซีนครบ  เข็ม

แลว้กต็อ้งแสดงผลตรวจ ATK ทีตรวจภายใน  วนั หรือ  วนั สาํหรบัผูที้ยงัไม่ไดฉี้ดวคัซีน บริษัทหาแนวทางในการรบัสมคัร

พนกังานใหม่ Recruitment ผา่น VDO conference และดาํเนินการตามมาตรการปอ้งกนัโรคระบาดอย่างเครง่ครดั 

2.2.3 ความเสียงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

(1) การสญูเสียโอกาสจากการบริหารเงินสดโดยไม่เกิดประโยชนส์ูงสุด 

การบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยใหบ้ริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและเกิดผลกาํไรทีจะช่วยสรา้ง

ความมนัคงัและมนัคงใหแ้ก่ธุรกิจได ้ทางบริษัทจึงได้ทาํการศึกษาขอ้มูลตลาดการเงินและทาํการลงทุนในกบับริษัทจดัการ

กองทุนชันนาํ ทังในกองทุนต่างประเทศ และกองทุนในประเทศ สาํหรับกองทุนต่างประเทศได้คาํนึงผลกระทบจากอตัร

แลกเปลียนดว้ยเช่นกนั โดยการจบัจงัหวะและเลือกลงทนุในจงัหวะทีอตัราแลกเปลียนมคีวามเหมาะสม 

(2) ความเสียงจากการบริหารการใชง้บประมาณทีไม่คุม้ค่า 

บริษัทฯ มีการลงทุนอย่างต่อเนืองเพือเพิมหรือปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตและตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้า  รวมถึงการแสวงหาโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ บริษัทฯ ได้กาํหนดหลักเกณฑก์ารลงทุนและแนวทางในการบริหาร 

ติดตามและกาํกบัดูแล โดยก่อนการอนุมัติการลงทุนทีสาํคญันนัจะตอ้งมีการศึกษาความเป็นไปได ้พิจารณาปัจจยัภายใน

และภายนอกใหค้รอบคลุมทุกดา้น และจะมีการติดตามผลการดาํเนินงานเป็นระยะ ๆ หลงัจากการลงทุนอย่างเหมาะสม 

เพือใหม้นัใจว่าการลงทุนต่าง ๆ จะเกิดประโยชนแ์ละมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการติดตามและประเมินความคุม้ค่าในการ

ลงทุน แบ่งเป็น  ระยะ ไดแ้ก่ ก่อนใชง้บประมาณ ระหว่างใชง้บประมาณ และหลงัใชง้บประมาณ ในทุก ๆ โครงการลงทุน

ใหญ่  โดยระยะของก่อนใช้งบประมาณจะทําการรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมจากผู้มีส่วนเกียวข้องทังหมดในการทํา 

Feasibility สาํหรบัระยะระหว่างใชง้บประมาณจะทาํการติดตามความคืบหนา้ของโครงการและมูลค่าของการใชง้บประมาณ

ทีเกดิขนึจรงิ โดยจะทาํการประสานงานกบัทางทีมผลิตเพือใหเ้กิดความคล่องตวัและง่ายต่อการติดตาม  
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2.2.4 ความเสียงด้านการไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk) 

(1) ความเสียงของการไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญเรืองการรกัษาและควบคุมคุณภาพเป็นอย่างมาก เพือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

และมาตรฐานในการผลิต บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสียงด้านระบบการควบคุมคุณภาพในการผลิตให้มีประสิทธิผล 

โดยเฉพาะอย่างยิงในการออกผลิตภัณฑ์ หรือการปรบักระบวนการใหม่ การจัดการความเสียงเรืองคุณภาพทีบริษัทฯ 

ดาํเนินการ ไดแ้ก่ การจัดการระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO  และมาตรฐานอืน ๆ ตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ 

เช่น GMP HACCP และ BRC อย่างเครง่ครดั โดยจดัใหมี้การอบรม สือสาร ตรวจสอบติดตาม บ่งชีปัญหา แกไ้ข และป้องกนั

การเกิดซาํ ตามกรอบระยะเวลาทีกาํหนด และทางบริษัทฯ ไดมี้การทบทวนวิธีการทาํงาน วิเคราะหปั์ญหาและปรบัปรุงแกไ้ข

กระบวนการทํางานทีดาํเนินการอยู่เป็นประจาํเพือให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบรกิารที

เปลียนแปลงไปตามความตอ้งการของลกูคา้ 
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3. การขบัเคลือนธุรกจิเพอืความยังยนื 
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยังยนื 

บรษัิทฯ มีความมุ่งมนัในการเป็นผูน้าํนวตักรรมดา้นบรรจุภณัฑร์ะดบัสากล และมีความใส่ใจต่อสิงแวดลอ้ม จงึไดมี้

การกาํหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารงานดา้นความยงัยืนตามแนวทางการพฒันาทียงัยืน ดว้ยการสรา้งความมนัใจ

ตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกภาคส่วน มีความโปรง่ใส่ในการดาํเนินงาน พรอ้มทงัมกีารนาํนวตักรรมเขา้มามีส่วนรว่มในการพฒันา

ธุรกิจและศกัยภาพพนกังาน ดแูลและรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิงแวดลอ้ม ตลอดจนตอบสนองเป้าหมายการพฒันาที

ยงัยืนขององคก์ารสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยนโยบายดังกล่าวไดร้ับการสนับสนุน

อย่างดีจากผูบ้รหิารและพนกังาน พรอ้มทงัเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบตั ิ

3.1.1 การกําหนดเป้าหมายและการดําเนินธุรกิจทีสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทียังยืนขององค์การ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

บรษิัทฯ มุ่งมนัทีจะพฒันาและเติบโตอย่างยงัยืน พรอ้มเป็นส่วนหนงึในการผลกัดนัเป้าหมายและการดาํเนินธุรกิจที

สนับสนุนเป้าหมายการพฒันาทียงัยืนขององคก์ารสหประชาชาติ การดาํเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ จึงมีความสอดคลอ้ง

กบัวิสยัทศัน ์พันธกิจ กลยทุธ ์แผนธุรกิจ และตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs อย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงไดค้ดัเลือกเป้าหมาย

การพัฒนาทียงัยืนทีสอดคลอ้งกบัธุรกิจทงัหมด 5 เป้าหมายจากทงัหมด 17 เป้าหมาย ไดแ้ก่ เป้าหมายที 8 การจา้งงานทีมี

คณุค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที 9 อตุสาหกรรม นวตักรรม โครงสรา้งพืนฐาน เป้าหมายที 12 แผนการผลิต

และการบริโภคทียงัยืน เป้าหมาย 13 การรบัมือกับการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายที 16 สังคมสงบสุข 

ยตุธิรรม ไม่แบง่แยก 
 

3.2 การจัดการผลกระทบตอ่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) 

กจิกรรมหลกั (Primary Activities) ประกอบดว้ย 5 กจิกรรม ซงึเชือมโยงกนัอย่างต่อเนืองตามบริบทการดาํเนินธุรกจิ

ของบรษิัทฯ ในภาพรวม ดงันี 

(1) การบรหิารปัจจยัการผลติ 

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม มีระบบในการจัดสรรปัจจัยการผลิตทีใหเ้พียงพอต่อ

ความตอ้งการ มีสถานทีจดัเก็บทีมีความเหมาะสมพรอ้มทงัมีระบบตรวจเช็คสินคา้คงเหลือ และกาํหนดตารางเคลือนยา้ยที

ชดัเจน  

(2) การปฏิบติัการ 

บริษัทฯ มีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑพ์รอ้มทงันาํนวตักรรมเขา้มาใชใ้นการผลิต เพือตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคและใส่ใจสิงแวดลอ้ม อีกทงัยงัมีการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตทีเพิมขึน สง่ผลใหผ้ลิตภัณฑมี์คณุภาพตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของลกูคา้ อีกทงัยงัมีการพฒันาพนักงานโดยส่งเสริมใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรมตามความเหมาะสมในทกัษะที

พนกังานควรไดร้บั และมีการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งอย่างเคร่งครดัส่งผลใหพ้นกังานมี

ความรู ้ความเชยีวชาญในงานทีรบัผิดชอบเป็นอยา่งดี 
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(3) การกระจายสินคา้และบรกิาร  

ผลิตภัณฑห์ลกัของบริษัทฯ ไดแ้ก่ สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ ์ซงึในการกระจายสินคา้นัน ไดมี้ระบบในการจัดสรรสินคา้

อย่างเหมาะสม พรอ้มทงัมีการควบคมุระยะเวลาในการขนส่งใหต้รงตามกาํหนดการทีกาํหนดไว ้อีกทงัยงัมีการบริหารจดัการ

ดา้นจราจรรวมทงัการสือสารเพือไม่ใหส้่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 

(4) การตลาดและการขาย 

สินคา้ของบริษัทฯ มีการจดัจาํหน่ายทงัในประเทศและต่างประเทศ โดยสัดส่วนของสินคา้ส่งออกกว่า 87.55% และ

จาํหน่ายในประเทศ 12.45% ทงันีในส่วนของช่องทางการจดัจาํหน่าย จะมีทัง online และ offline เพือสะดวกในการสงัซือ

สินคา้ของผูบ้รโิภค พรอ้มทงัมีการส่งเสรมิการขายในรูปแบบตา่งๆตามช่วงเวลาทีเหมาะสม 

(5) การบรกิารหลงัการขาย 

บรษัิทฯ มีการคิดคน้นวตักรรมเพือส่งเสรมิการบรกิารหลงัการขายอย่างตอ่เนือง โดยเฉพาะผลติภณัฑใ์นกลุ่มแม่และ

เด็ก ไดมี้การคิดคน้แอปพลิเคชนั “SUNFAMILY”   ดว้ยการนาํเทคโนโลยีมาช่วยแกปั้ญหาการจดัการนาํนม ลดกลินหืน ที

เกิดจากการเก็บนาํนมไวน้านจนเกินไป และเพือใหลู้กนอ้ยไดร้บัสารอาหารทีสด ใหม่ อย่างครบถว้น เพียงลงทะเบียนเขา้ใช้

งานและสแกน QR Code ผ่านแอปฯ “SUNFAMILY” โดยเรมิเปิดใชง้านในไทยครงัแรกเมอืพฤษภาคม ทีผ่านมา พรอ้มขยาย

ลูกค้าในกลุ่มภูมิภาค ASEAN ด้วยภาษาท้องถิน เพือการเขา้ถึงของสมารท์มัม ตอบโจทยค์วามต้องการของลูกคา้ และ

เตรียมพรอ้มสูก่ารแข่งขนัในตลาดดิจิทลั 

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)  

นอกเหนือจากกิจกรรมหลักในการดาํเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมีการส่งเสรมิให้เกิดองคก์รแห่งนวัตกรรมผ่าน

โครงการ “THIP INNOVENTURE” พรอ้มกบัปรบัวฒันธรรมองคก์ร และการสรา้งนวตักรรมควบคู่ไปดว้ย โดยมุ่งเนน้ใหเ้ป็น

วฒันธรรมองคก์รทีบุคลากรทุกส่วนงาน รกัการเรียนรู ้กลา้คิดกลา้ทาํ กลา้ทีจะลม้เหลวเพือเรียนรู ้และเพิมความสามารถ

ใหก้บับุคลากรในการสรา้งสรรคน์วตักรรมในทุกส่วนงานอย่างเป็นระบบ เพือกา้วเขา้สู่องคก์รทีขบัเคลือนดว้ยนวัตกรรมจาก

ทกุภาคสว่นขององคก์ร ใหบ้รษัิทฯ สามารถเติบโตอย่างกา้วกระโดดดว้ยความมนัคงและยงัยืน 

3.2.2 การวเิคราะหผู้์มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บรษิัทฯไดมี้การดาํเนินการวางกลยทุธข์องธุรกิจโดยคาํนึงถงึผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกภาคส่วนและใหม้ีความสอดคลอ้ง

กบัสถานการณแ์ละแนวโนม้ของการเปลียนแปลงของโลก  

ผลการดาํเนินงานเพือตอบสนองต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย บริษัทฯ ยงัคงใชก้ารจาํแนก

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ออกเป็น 7 กลุ่ม ซึงได้แก่ พนักงาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งขันทางการค้า หน่วยงาน

ราชการ และ ชมุชนและสงัคม 
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ผลการดาํเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสยี  

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ความคาดหวัง  สงิทบีรษัิทตอบสนอง  

พนกังาน - การประเมินผลอย่างเป็นธรรม 

- การพฒันาศกัยภาพ 

- คา่ตอบแทนและสวสัดิการที

เหมาะสม เป็นธรรม 

- ความปลอดภัยในการทาํงานความ

มนัคงกา้วหนา้ 

- มีการประเมิน 360 องศาเพือความยตุิธรรมและ

ครอบคลมุ 

- มีการสาํรวจความผกูพนัองคก์ร 

- มีการจดักจิกรรมใหแ้กพ่นกังานทงักิจกรรมทีส่งเสรมิ

สขุภาพ และใหค้วามรูเ้รืองการออมเงนิ พรอ้มเตรียม

ตวัสูว่นัเกษียณ 

- มีการจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมทีเหมาะสมในทุก

ตาํแหน่งงาน 

- กาํหนดนโยบาย และวิธีปฏิบตัิของฝ่ายทรพัยากร

บคุคลใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเกียวขอ้ง 

- สง่เสรมิความกา้วหนา้ในสายอาชีพสาํหรบัพนกังาน

ในองคก์ร และใหค่้าตอบแทนและผลประโยชนอ์ืนๆที

เหมาะสม 

- มีการจดัอบรมความปลอดภยัตามทีกฎหมายกาํหนด 

ผูถื้อหุน้ - ผลตอบแทนจากลงทนุ  

- การดาํเนินงานอย่างโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้

- การสรา้งความเจรญิเตบิโตกา้วหนา้

ขององคก์ร 

- สรา้งผลประกอบการทีดีและจ่ายเงินปันผล 

- เปิดเผยขอ้มลูของบริษทัฯอย่างโปรง่ใสและทนั

เหตกุารณ ์

- จดัทาํนโยบายการกาํกบักิจการทีดี 

- ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกของสมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย เพือเป็นแนวรว่มปฏิบตัิ 

การต่อตา้นการทุจริตคอรปัชนัในภาคเอกชน 

- จดัใหมี้กิจกรรมการเยียมชมกิจการของนกัลงทนุ 

ลกูคา้ - คณุภาพสนิคา้ 

- ราคาทีเป็นธรรม  

- พฒันาประสทิธิภาพระบบ โลจิสติกส ์

- ปฏิบติัตามมาตรฐานสากลและของ

ลกูคา้อย่างเครง่ครดั 

- ทาํการตรวจสอบคณุภาพของสินคา้ใหต้รงตาม

มาตรฐานทีกาํหนด 

- ทบทวนโปรแกรมส่งเสริมการขาย และราคาขาย 

- ส่งมอบสินคา้ตรงตามเวลาทีกาํหนด 

- ซือสตัยต์่อคาํสญัญาทใีหก้บัลกูคา้ 

- ประเมินความพึงพอใจของลกูคา้เพือนาํมาปรบัปรุง 

คูค่า้ - ปฏิบติัตามสญัญาและขอ้ตกลงของคู่

คา้  

- การปฏิบตัิตอ่คู่คา้อย่างเป็นธรรมและ

เท่าเทียม 

- ยดึมนัในความซือสตัยโ์ปรง่ใส 

- ทบทวนหลกัการปฏิบตัิและจรรยาบรรณทางธุรกจิ

ของคู่คา้ 

- จดัทาํกรอบการจดัซือจดัจา้งอย่างเป็นธรรม  

- มีการทบทวนและปรบัปรุงกระบวนการจดัซือจัดจา้ง 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ความคาดหวัง  สงิทบีรษัิทตอบสนอง  

คูแ่ข่งขนัทางการคา้ - ดาํเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใสเป็นธรรม 

ภายใตก้ตกิาการแข่งขนัทีดี  

- ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารแข่งขนัตาม

กลไกการตลาดเสรี 

- ใหข้อ้มลูทางการตลาดทีไม่กระทบคู่แข่ง และดาํเนิน

ธุรกจิภายใตก้ารแข่งขนัตามกลไลตลาดเสรี 

หน่วยงานราชการ - ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและ

กฎหมาย  

- ใหค้วามรว่มมือสนบัสนนุโครงการ

ของภาครฐั 

- การอนรุกัษส์ิงแวดลอ้ม 

- ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ ที

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิอยา่งถูกตอ้ง โปรง่ใส 

- ควบคมุคุณภาพสงิแวดลอ้มใหไ้ดต้ามมาตรฐานที

กฎหมายกาํหนด 

ชมุชนและสงัคม - การจา้งงาน 

- การลดผลกระทบตอ่ชมุชนจากการ

ดาํเนินกิจการ  

- การพฒันาดา้นการศกึษา  

- การพฒันาดา้นสิงแวดลอ้ม  

- การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

- จา้งแรงงานทอ้งถิน ส่งเสรมิการพฒันาอาชีพของคน

ในชมุชน 

- พฒันาโครงการทีเกียวขอ้งกบัชมุชน 

- รบัฟังขอ้รอ้งเรียนจากชมุชน 

- ลงพืนทีเกบ็แบบสาํรวจผลกระทบชมุชน 

- ปฏิบติัตวัเป็นสมาชิกทีรบัผิดชอบต่อชุมชน 

 

3.3 การจดัการด้านความยังยืนในมิตสิิงแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิงแวดล้อม 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มถือเป็นปัจจยัหลกัในการดาํเนินงานทีทางบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก 

หากไม่มีการใหค้วามรูที้ทวัถงึเกียวกบัการบริหารจดัการพลาสติก อาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและสงัคมได ้บริษัทฯ จึง

มุ่งเนน้การใหค้วามรูแ้ละส่งเสริมกระบวนการความคิดในการบริหารจดัการพลาสติกอย่างเป็นระบบทังภายในและภายนอก

องคก์ร พรอ้มทงัมีการควบคมุและตรวจสอบการจดัการทรพัยากรทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใชห้ลกัเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) ในกระบวนการผลิต เพือสรา้งคุณค่าร่วมทังทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม เพือ

การดาํเนินธุรกิจทีตอบสนองพันธกิจการดาํเนินงานอย่างยังยืนขององคก์รจึงไดมี้การกาํหนดนโยบายและแนวทางการ

รบัผิดชอบตอ่สิงแวดลอ้มดงันี  

นโยบายสิงแวดล้อม และ นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า กระบวนการผลิตอาจส่งผลต่อสุขอนามัยของพนักงาน ชุมชน และสิงแวดล้อมหากไม่มี

กระบวนการจดัการและการควบคมุทีเหมาะสม ดว้ยเหตนีุ บรษิัทฯ จงึไดป้ระกาศนโยบายสิงแวดลอ้มและนโยบายอาชีวอนา

มยัและความปลอดภัย ทีมุ่งมนัการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพโดยเป็นทียอมรบัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเกิดความ

ยังยืน ใน การดําเนิ นธุรกิจ  (สามารถติดตาม รายละเอี ยด เพิ ม เติม ได้ ที  https://thantawan.com/th/sustainabilty-

develpment/)  
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แนวปฏิบัติในการบริหารจดัการสิงแวดล้อม 

มลพษิทางอากาศ 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทีปรบัปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและมีการกาํหนด

แผนการดาํเนินงานเพือลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนือง พรอ้มทังมีการตรวจประเมินติดตามการ

ดาํเนินงาน อกีทงัยงัมีการลงพืนทีเพือสาํรวจผลกระทบทีอาจเกิดขนึกบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในชมุชน 

ของเสียและวัสดุเหลอืใช้ 

บรษัิทฯ มุ่งเนน้ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยใชห้ลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไม่กอ่ใหเ้กิด

ของเสียจากกระบวนการผลิต ลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม และลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการของเสีย อีกทังบริษัทฯ ยงั

ยดึมนัในการปฏิบตัิตามหลกั 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) ตงัแต่ตน้ทางโดยการลดของเสียจากกระบวนการต่างๆ

ใหเ้หลือนอ้ยทีสุด และเมือเกิดของเสียขึน บรษัิทฯ สามารถบริหารจดัการนาํของเสียกลบัไปใชซ้าํหรือใชป้ระโยชนใ์หม่ใหไ้ด้

ทังหมด ส่งผลใหล้ดปริมาณการฝังกลบของเสียอย่างต่อเนืองและบรรลุเป้าหมายทีองค์กรวางไว ้ปัจจุบันของเสียทีอาจ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มทีเกิดขึนจากกระบวนการผลิต ซ่อมบาํรุง และกิจกรรมอืนๆ มีกระบวนการจัดการทีมี

ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล เพือปอ้งกนัผลกระทบทีอาจเกิดขึนแกส่ิงแวดลอ้มและชมุชนโดยรอบ 

การบริหารจดัการนํา 

บริษัทฯ มีการตรวจติดตามและเผา้ระวงัสถานการณน์าํรอบพืนทีการดาํเนินงานอย่างใกลช้ิด นอกจากนียงัมีการ

ตรวจสอบคณุภาพนาํอย่างต่อเนืองก่อนการระบายออกสูร่ะบบการบาํบดันาํ อีกทงัยงัไม่มีการปลอ่ยนาํจากกระบวนการผลิต

ออกสูช่มุชน พรอ้มทงัมีการดาํเนินงานตามมาตรฐานทีกฎหมายกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครดั 

3.3.2 ผลการดาํเนินงานด้านสิงแวดล้อม 

การจดัการพลังงาน 

บริษัทฯมีระบบการจดัการพลังงานทีไดร้บัรองตามมาตรฐาน ISO 50001ทีดาํเนินการมาอย่างต่อเนืองควบคู่กับ

การกาํหนดเป้าหมายในการใช้พลังงานพรอ้มทังมีการจัดตงัแผงโซลาเซลเพือลดการใชพ้ลังงาน โดยในปี 2564 มีการใช้

พลงังานไฟฟ้า 22,651,660  FT คดิเป็นการใชพ้ลงังานตอ่หน่วยการผลิตอยู่ที 0.62 kWh/ton 

คุณภาพอากาศ 

บริษัทฯ มีการปรบัปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนืองเพือลดปริมาณการปลอ่ยมลพษิทางอากาศ 

และไดมี้การใหค้วามรูพ้รอ้มรณรงคใ์หพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

การบริหารจดัการนํา 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณนาํทีใชใ้นกระบวนการผลิตรวม 79,375 ลูกบาศกเ์มตร โดยมาจากแหลง่นาํทีเป็น

นาํประปาทงัหมด และมีปรมิาณการนาํนาํกลบัมาใชใ้หม่อยู่ที 5,201 ลกูบาศกเ์มตร คิดเป็นรอ้ยละ 7 ของปรมิาณนาํทีใชใ้น

กระบวนการผลติทงัหมด พรอ้มทงัมีการบรหิารจดัการนาํทงิอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ของเสียและวัสดุเหลอืใช้ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมนัในการบรหิารจดัการของเสียและวสัดเุหลือใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างตอ่เนือง ทงัการให้

ความรูแ้กพ่นกังาน และการรณรงคโ์ครงการคดัแยกขยะอย่างต่อเนือง เพือเป้าหมายลดปรมิาณการฝังกลบของเสียอนัตราย

ให้เป็นศูนย ์โดยในปี 2564 มีสิงปฏิกูลและวัสดุทีไม่ใช้แล้วเกิดขนึจาํนวน 1,658,296 กิโลกรัม โดยผ่านกระบวนการนาํ

กลับมาใชใ้หม่ (Recycle) จาํนวน 1,552,381 กิโลกรมั คิดเป็น 93% ของสิงปฏิกูลและวัสดุทีไม่ใชแ้ล้ว เผาเป็นเชือเพลิง 

(Incineration for energy)  จาํนวน 105,914 กโิลกรมั คดิเป็น 7% ของสงิปฏิกลูและวสัดทีุไม่ใชแ้ลว้ 
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การจดัการเพอืลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 

บริษัทฯ มุ่งมนัในการดาํเนินงานทีใส่ใจดา้นสิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการดาํเนินงานเพือสง่เสรมิการลด

การปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึงในปี 2564 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม Carbon Markets Club คลบัรกัษ์โลก

ลดก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย(https://www.bangchak.co.th/th/newsroom/reflection/716/carbon-markets-club)  

ซงึถือเป็นการประกาศเจตจาํนงคที์มีต่อการบรหิารจดัการก๊าซเรือนกระจกอย่างยงัยืน  

ข้อมูลปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ในปี 2564 บรษิทัฯ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาํแนกตามขอบเขตตา่งๆ ดงันี  

• การใชพ้ลงังานโดยตรง (ขอบเขต 1) 20.89 ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์

• การใชพ้ลงังานโดยออ้ม (ขอบเขต 2) 13,559.28 ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์ 

• การปลอ่ยพลงังานทางออ้มอนืๆ (ขอบเขต 3) 2.78 ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์

โดยจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงักลา่วพบว่า มีการปลอ่ยปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปีทีแลว้ 7.13% 
 

3.4 การจดัการความยังยนืในมิตสัิงคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านสังคม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยนชน (Human Rights) บริษัทฯ มุ่งมันในการบริหารจัดการด้านสิทธิ

มนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยไดมี้การประกาศใชน้โยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) สอดคลอ้งตาม

หลกัการของสหประชาชาติว่าดว้ยการดาํเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business and Human 

Rights: UNGP) เพือเป็นการลดความเสียง ป้องกนั และหลีกเลียงการละเมิดสิทธิมนุษชนของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

ดาํเนินการตามกระบวนการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษชน (Human Rights Due Diligence Processes) ซงึประกอบดว้ยการ

ระบุประเด็นความเสียงดา้นสิทธิมนุษยชน การระบุกลุ่มผูไ้ดร้บัผลกระทบ การป้องกันหรือจดัทาํแผนแกไ้ข รวมถึงกาํหนด

มาตรการเพือบรรเทาความเสียหายและติดตามผล เพือใหม้นัใจว่าการดาํเนินธรุกจิตงัอยูบ่นการคุม้ครองสทิธิมนุษยชนอย่าง

เครง่ครดั 

โดยไดจ้ดัทาํและเปิดเผยนโยบายสิทธิมนุษยชน ภายใตบ้ทบญัญัติทีไดก้าํหนดไวต้ามกฎหมายไทยและกฎหมาย

ต่างประเทศ รวมถึงหลกัเกณฑต์่างๆ ซึงประกอบดว้ย ขอ้ตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global 

Compact: UNGC) และปฎิญญาว่าดว้ยหลกัการณ์และสิทธิขนัพืนฐานในการทาํงานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 

(The International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) โด ย

มุ่งเนน้ใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกท่านยดึถือและปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั (สามารถติดตามนโยบายสิทธิมนุษยชนเพิมเติมไดที้ 

https://thantawan.com/th/investor-relation/the-articles-of-association/)   

การบริหารงานบุคคล (Human Resources) 

บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของพนกังาน อนัเป็นกลไกสาํคญัทีช่วยขบัเคลือนธุรกิจใหเ้จรญิเติบโต เพือเป็นไป

ตามเป้าหมายขององคก์ร จึงมุ่งมนัในการบริหารงานทรพัยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์องบริษัทฯ อีกทังภายใตก้าร

เปลียนแปลงของโลกทีไม่หยดุนิงทงัทางดา้น เศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม บริษัทฯ จึงเนน้การสรา้งแรงจูงใจและความ

ผกูพนัธต์อ่องคก์รของพนกังาน พรอ้มทงัมีการกาํหนดเป้าหมายในแต่ละปีอย่างชดัเจน 

3.4.2 ผลการดาํเนินงานด้านสังคม 

 รายละเอียด นโยบาย แนวปฏิบตัิ และผลการดาํเนินงานดา้นสงัคม รวมทงัรายงานการพฒันาความยงัยืน ประจาํปี 

2564 ฉบบัเต็ม สามารถอา่นรายละเอยีดเพิมเติมไดที้ www.thantawan.com  
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4.การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการประจาํปี 2564  

(Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 

ก.) ผลการดาํเนินงาน 

         บริษัทมีกาํไรสุทธิสาํหรบัปี 2564 จาํนวน 382.8 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2563 จาํนวน  35 ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ย

ละ 10 และมีกาํไรสุทธิต่อหุน้จาํนวน 4.25 บาทต่อหุน้ เพิมขนึจากปี 2563 จาํนวน 0.44 บาทต่อหุน้ สาระสาํคัญเป็นผลมา

จาก  

 ยอดขายโดยรวมเพมิขึนรอ้ยละ 17.6 เมือเทียบกบัปีก่อนโดยสงูขนึจาก 

1.) กาํลงัการผลติใหม่ของถงุซปิสไลเดอรซ์งึเรมิตงัแต่ไตรมาส 3  

2.) ผลสาํเรจ็ในการขยายตลาดเพือใหไ้ด้ลกูคา้ใหม่ในยโุรป และ จงัหวดัอนืๆในประเทศไทย 

3.) สายการผลิตใหม่และการเพิมยอดขายเชน่ ถงุขยะรีไซเคิล, ถงุซปิแอนตีไวรสั, ถงุซิปสไลเดอร ์และ ฟิลมถ์นอม

อาหาร 

 รายไดอื้นเพิมขนึอย่างมีนยัสาํคญัเนืองจากบริษทัมีกาํไรจากอตัราแลกเปลียน 15 ลา้นบาท และกาํไรทียงัไม่เกดิขนึ

จรงิจากการลงทุน 10 ลา้นบาท (จากการปรบัปรุงราคาตลาดสินงวดของเงนิลงทุน) อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายาม

อย่างดีทีสดุทีจะป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียน และเลือกเครืองมือการลงทนุอย่างระมดัระวงั 

 ไตรมาส 4 บริษัทพยายามเพิมผลตอบแทนจากเงินสดทีมีอยู่ใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสุด โดยลงทุนในเงินลงทุนทงัระยะ

สนัและระยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท ส่งผลใหไ้ดก้าํไรทียงัไม่เกิดขนึจรงิจาํนวน 10 ลา้นบาท ตามทีระบุในรายได้

อนืทีเพิมขนึ 

 คา่ใชจ่้ายโดยรวมเพิมขนึ 56.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14 เทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจาก 

- ตน้ทุนขายเพิมขนึ 519.3 ลา้น หรือรอ้ยละ 21.24 เป็นไปตามยอดขายทีเพมิขึน และราคาเม็ดพลาติกทีปรบัตวั

สงูขนึ  

 
                      Graph presents LDPE price 2020- 2022  

 

- โดยกราฟแสดงใหเ้ห็นชดัเจนว่าราคาเม็ดพลาสติกเฉลียในปี 2563 ตาํมากสะทอ้นถึงอตัรากาํไรขันตน้ทีสงูใน

ปี 2563 ในขณะทีปี 2564 ราคาเม็ดพลาสตกิไดก้ลบัสู่ระดบัปกตจึิงทาํใหก้าํไรขันตน้ในปี 2564 ลดลงเล็กนอ้ย

อย่างไรกต็ามบริษทัไดต้ดิตามตน้ทนุเม็ดพลาสติกและราคาขายอย่างใกลช้ดิเพือรกัษาระดบักาํไรไว ้
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- อย่างไรก็ดีบริษัทไดพ้ัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพือเป็นส่วนหนึงในการลดตน้ทุนอย่างยงัยืนซงึเรมิเห็นผล

ชดัเจนตงัแต่ปี 2563 ทีผ่านมา และยังคงดาํเนินการอย่างต่อเนืองในปี 2564 จึงทาํใหต้น้ทุนจากการผลิตไม่

เพมิขึนตามปรมิาณการผลิตทีเพิมขนึ  

- บริษัทพยายามบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขายจึงทาํใหค้่าใชจ้่ายขายลดลง 2.8 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายบริหาร

เพมิขึนจาํนวน 5.2 ลา้นบาท จากการลงทนุดา้นบุคลากรและการวิจยัและพฒันาเพือขยายธุรกิจในอนาคต 

 ในปีทีผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับปัญหาโควิด 19 หลายระรอก ซึงบริเวณจังหวัดนครปฐมทีตังโรงงานได้รับ

ผลกระทบเป็นพืนทีเสียงในช่วงการระบาดของสายพนัธุเ์ดลตา้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี แต่ดว้ยการวางแผนและการ

จดัการป้องกนัภายในโรงงานทาํใหบ้รษัิทไม่ตอ้งปิดโรงงาน สามารถเดนิการผลิตไดอ้ย่างต่อเนืองและส่งมอบใหก้บั

ลกูคา้ไดต้ามตอ้งการและทนัเวลา 
 

ข.) ฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัย ์

       ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพยร์วม 2,957 ลา้นบาท เพิมขึนจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 

445.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17.7 การเปลียนแปลงทีสาํคญัในสินทรพัยเ์ป็นดงันี 

1.) บริษัทพยายามเพิมผลตอบแทนจากเงินสดทีมีอยู่ใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุดโดยนาํไปลงทุนทังระยะสนัและระยะยาว

จาํนวน 500 ลา้นบาททาํใหเ้งนิสดลดลง และเพิมขนึในกลุม่ของเงินลงทนุ 

2.) สินคา้คงเหลือเพิมขึนจาํนวน 295.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 67.5 โดยมากเพิมขึนจากสินคา้สาํเร็จรูปและวตัถุดิบ 

เหตผุลหลกัเกิดขนึจาก (1) ปริมาณของสินคา้คงเหลือเพิมขนึเป็นไปตามยอดขายทีเติบโตขึน (2) ราคาวตัถดิุบหลกั

ทีสงูขนึอยา่งมาก (3)  ปัญหาเรืองการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรท์วัโลกตงัแต่ชว่งสินปีก่อน  

3.) จากการขยายกาํลงัการผลิตในปี 2564 ทาํให ้ทีดนิ อาคารและอปุกรณส์ทุธิเพมิขนึ 82.5 ลา้นบาท 
 

หนีสินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมีหนีสินจาํนวน  643.5 ลา้นบาท เพิมขึนจาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 

146.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 29.4 สาเหตหุลักเกิดจากเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืเพิมขึน จาํนวนเงิน 124.7 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 48.4 สาเหตหุลกัเกิดจากเจา้หนีการคา้เพมิขนึซงึมาจากการสงัซือปรมิาณวตัถุดิบสูงขนึจากคาํสงัซอืสงูขนึ 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 2,313.5 ลา้นบาท เพมิขึนจาํนวน 299.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

14.9 เทียบกบั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 จากการเพิมทุนเพือจ่ายหุน้ปันผลในวันที  24 พฤษภาคม 2564 จาํนวน 10.0 ลา้น

บาท และ อีก 289.4 ลา้นบาทเป็นยอดกาํไรเบด็เสร็จสาํหรบังวดสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2564 
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อัตราส่วนทางการเงนิทีสาํคัญ 
 

ตารางท ี 9  อัตราส่วนทางการเงนิสาํหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 2.93 3.87 3.79 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เทา่ 1.49 2.73 2.57 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.49 1.28 1.03 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการคา้ เท่า 10.74 10.16 10.31 

ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลีย วนั 33.97 35.91 35.00 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 5.06 5.85 5.78 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย วนั 72.11 62.38 63.00 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี เท่า 10.52 10.91 10.79 

ระยะเวลาชาํระหนี วนั 34.69 33.47 34.00 

วงจรเงินสด  วนั 71.39 64.82 65.00 

อัตราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)     

อตัรากาํไรขนัตน้  % 21.18 23.52 19.87 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 12.29 12.67 9.42 

อตัรากาํไรอนื % 0.96 0.42 1.08 

อตัราเงนิสดต่อการทาํกาํไร % 51.21 117.49 125.60 

อตัรากาํไรสทุธิ % 10.08 10.83 7.99 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % 17.69 18.20 14.08 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม % 14.00 14.74 11.45 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน % 54.49 52.60 39.49 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เท่า 1.39 1.36 1.43 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)     

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.28 0.25 0.22 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย เท่า 165.94 243.50 213.08 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.53 1.52 0.48 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล % N/A 39.08 40.85 

หมายเหต ุ (1)  เงนิปันผลจา่ยสาํหรบังวดปี 2564 จะตอ้งรอมติทีประชมุใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 ในเดือนเมษายน 2565 

(2) วงจรเงินสดทีเพิมสูงขึนจากการหมุนของสินคา้คงคลังทีนานขึน ซึงเป็นผลจากการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์

ส่งออกสินค้าอย่างไรก็ตามสินค้าคงคลังยังคงหมุนเวียนต่อเนืองเพราะยังมีคาํสงัซือของลูกค้าเข้ามาอย่าง

สมาํเสมอ สาํหรบัเรอืงการเกบ็หนีและการจ่ายชาํระหนียงัอยู่ในเกณฑป์กต ิ
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5. ขอ้มูลทวัไปและขอ้มูลสาํคัญอืน 

 

 

5.1 ข้อมูลทวัไป  

บรษัิททอีอกหลักทรัพย ์ บรษัิท ทานตะวันอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) ชอืภาษาอังกฤษเป็น 

 "THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED" ชือย่อ “THIP” 

 เดมิชือบรษัิท โบลเทค (ประเทศไทย) จาํกดั  แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จาํกดั 

 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือวนัที  19 พฤษภาคม 2537   

สถานทตีงัสาํนักงานใหญ่ 
(โรงงาน) 

ทีตงั 

 

โทรศพัท ์

เลขที 143 - 144  หมู่ที 8  ซอยกงัวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตาํบลออ้มใหญ่ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  73160 

02-811-4700 หรือ 02-431-3051   โทรสาร 02-420-3180 หรือ 02-431-3056 
   

   

สาํนักงานสาขา ทีตงั 

 

โทรศพัท ์

เลขที 123  อาคารซนัทาวเวอรส์  เอ  ชนั 32  ถนนวิภาวดีรงัสิต   

แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 

02-273-8333 โทรสาร 02-273-8282 หรือ 02-273-8484 

 Website  www.thantawan.com 

สว่นงานนักลงทนุสัมพนัธ ์ โทรศพัท ์ 02-273-8333 ต่อ 3208, E-mail Address : irthip@thantawan.com 
  

นิตบุิคคลทบีรษัิทถอืหุ้น 

ตังแต่ร้อยละ 10 ขนึไป 
ไม่ม ี

  

นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์02-2009-9000 โทรสาร 02-2009-9991 
  

ผู้สอบบัญช ี บริษัท สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

ชนั 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก 

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู ้ป.ณ.1047 กรุงเทพฯ 10501 
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5.2 ข้อมูลสาํคัญอนื 

 บริษัทฯไม่มีขอ้มลูสาํคญัอนืทีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุอย่างมีนยัสาํคญั 

5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ปัจจุบนับรษัิทฯไม่มีคดีความและขอ้พิพาทใดๆ ทีอาจมีผลกระทบในดา้นลบต่อสินทรพัยบ์รษัิทฯทีมีจาํนวนสูงกว่า          

รอ้ยละ 5.00 ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วันสินงวด รวมทังไม่มีคดีความทีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ      

อย่างมีนัยสาํคัญ และไม่มีกรณีพิพาทซึงอยู่ระหว่างถูกกล่าวหา หรือขอ้พิพาทกับหน่วยงานราชการอนัมีผลกระทบต่อ      

การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

5.4 ตลาดรอง 

บรษัิทฯไมม่ีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศอืน 

5.5 สถาบันการเงนิทตีิดต่อประจาํ (เฉพาะกรณีทบีริษัทออกตราสารหนี) 

บรษัิทฯไมม่ีการออกตราสารหนีในปีทีผ่านมา 
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ส่วนท ี2 

การกาํกับดแูลกจิการ 
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6. นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท ยึดมนัในหลักการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสาํหรบั

บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์เพือสรา้งความยงัยืนในการดาํเนินธุรกิจ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมนัทีจะสรา้งความน่าเชือถือใหก้บัผูล้งทุน และผูที้มีส่วนไดส้่วนเสียต่อการดาํเนินธุรกิจ เพิมมูลค่าของ

องคก์รและส่งเสริมการเติบโตอย่างยงัยืนของบริษัทฯ ดว้ยการบรหิารจดัการธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ เพือใหส้ามารถบรรลุ

เป้าหมาย อนัเป็นคุณค่าพืนฐานขององคก์รชนันาํ ดังนัน บริษัทฯจึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพือเป็นกรอบในการ

ปฏิบตังิานดา้นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 

1.  คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติตามคู่มือหลักการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดว้ยความ

เชือมนั และเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะนาํหลักการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในการบริหาร

จดัการธุรกจิทกุระดบั  

3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน จะยึดมันในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียอย่างเท่าเทียม

กนั และปฏิบติังานเพือผลประโยชนข์องบริษัทฯ อย่างเตม็ความสามารถ ดว้ยความสจุรติ โปรง่ใสทีสามารถตรวจสอบได ้

4. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน อาจเสนอแนะปรบัปรุงนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ เพือให้

สอดคลอ้ง และเหมาะสมกับมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจ และความต้องการของสังคมทีเปลียนแปลงไปและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

การตดิตามดแูลให้มกีารปฏบิัต ิ

บริษัทฯ กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ทีจะตอ้งรบัทราบและปฏิบัติ

ตามนโยบายและขอ้กาํหนดทีมีอยู่ในคู่มอืหลกัการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อีกทงัผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดแูลรบัผิดชอบ และถือ

เป็นเรืองสาํคญัในการส่งเสรมิใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชามีความรูค้วามเขา้ใจ และปฏิบตัิตามคู่มือหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ

ของบรษิัทฯอยา่งเครง่ครดั 

บริษัทฯ จะไม่ดาํเนินการใดๆทีผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกาํกับดูแลกิจการ หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน

กระทําผิดหลักการกาํกับดูแลกิจการตามทีกาํหนดไวจ้ะได้รบัโทษทางวินัยอย่างเคร่งครดั และหากมีการกระทาํทีเชือได้ว่าทาํผิด

กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครฐั บรษัิทฯจะส่งเรืองใหเ้จา้หนา้ทีรฐัดาํเนินการต่อไป 

หากพนักงานทุกระดบัของบริษัทฯประสบปัญหาในการตดัสินใจ หรือปฏิบตัิงานเกียวกับจรรยาบรรณธุรกิจทีมิไดก้าํหนดไว้

ในจรรยาบรรณธุรกจิของบริษัทฯใหต้งัคาํถามเกียวกบัการกระทาํนนักบัตนเอง ดงันี 

1. การกระทาํนนัขดัต่อกฎหมายหรือไม่ 

2. การกระทาํนนัขดัต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลต่อภาพลกัษณข์องบริษัทฯหรือไม่ 

3. การกระทาํนนัสง่ผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียของบริษัทฯอย่างรา้ยแรงหรือไม่ 

ทงันี หากพนกังานพบการกระทาํผิดกฎหมาย และ/หรือ หลกัการกาํกบัดแูลกิจการ ใหแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้กล่าวหาไปยงั

ประธานกรรมการบริษัท บริษัทฯจะดาํเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชือผูแ้จง้เบาะแส เพือคุม้ครองผลกระทบทีอาจเกิดขนึกบัผูแ้จง้

ขอ้รอ้งเรียนหรอืขอ้กลา่วหาดงักล่าว ซงึเป็นไปตามนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนของบริษทัฯ  
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6.1.1 นโยบายและแนวปฏบิัติทเีกียวกับคณะกรรมการบริษัท 

6.1.1.1 การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง 

(1) การสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพือทาํหนา้ทีสรรหาและพิจารณากลนักรอง

บุคคลทีเหมาะสมเพือเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการในประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ คุณสมบตัิตาม

กฎหมาย และกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง ความเชียวชาญและประสบการณท์าํงานทีเป็นประโยชนแ์ละสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารดาํเนินธุรกิจ

ของ บริษัทฯ โดยพิจารณาควบคู่กบัตารางความรูค้วามชาํนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยการพิจารณาไม่มีการ

จาํกดั หรือแบง่แยก เพศ เชือชาต ิศาสนา หรือความแตกต่างอนืใด 

หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

สาํหรบัการสรรหากรรมการอสิระมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก คือ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผูที้มีความรูค้วามสามารถและ

เป็นผูเ้ชียวชาญในอตุสาหกรรมทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอสิระอกี 1 ท่าน เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถทางดา้น

บญัชี หรือเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและเป็นผูมี้ประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน โดยเสนอชือบุคคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสม

และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์หค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณา จากนนัจงึนาํเสนอขออนุมติัจากทีประชมุผูถ้ือหุน้  

การแต่งตังกรรมการ และกรรมการอิสระ 

 ใหที้ประชมุผูถ้ือหุน้เลือกตงักรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี 

1) ผูถื้อหุน้คนหนงึมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ตอ่ 1 เสียง 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม 1) เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

  แบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซงึไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตงั เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะ

  พึงเลือกตงัในครงันนั ในกรณีทีบคุคลซงึไดร้บัการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที

  จะพงึมีใหป้ระธานทีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

การถอดถอนและการพน้จากตาํแหน่งกรรมการ 

1) ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการใน

ขณะนัน ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สุดกับจาํนวน 1 ใน 3 และ

กรรมการทีพน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ 

2) นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเมือตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกัด และ/หรือ กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือที

ประชมุผูถ้ือหุน้ลงมติใหอ้อก หรือศาลมีคาํสงัใหอ้อก 

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนนัจะมีผลนับแต่วนัทีใบลาออกไปถึง

บรษัิทฯ ทงันี กรรมการซงึลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้

4) ในการลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระใหถ้ือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จาํนวนผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่ากงึหนงึของจาํนวนหุน้ทีถือโดยผูถื้อหุน้ 

ทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

5) ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมี

คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการผูน้นัจะเหลือนอ้ยกว่า 
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2 เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของ

กรรมการทีตนเขา้มาแทน 

(2) การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสูงสุด 

ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าทีบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูส้รรหา

บุคคลทีมีคุณสมบตัิ ทังดา้นความรู ้ประสบการณค์วามสามารถ คุณลกัษณะ และภาวะผูน้าํ และเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ

บรษัิท เพอืพจิารณาอนมุตักิารแต่งตงัตามขนัตอนและวิธีการทีกาํหนดไวต้ามกฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้ง 

6.1.1.2 การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ( ) การกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาใหโ้ครงสรา้งและ

อตัราค่าตอบแทนของกรรมการมีความเหมาะสมกบัหนา้ทีความรบัผดิชอบในการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทงัระยะสนั

และระยะยาว โดยค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของ บริษัทฯ ประสบการณ ์

ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ผู้ทีเป็นประธานอาจได้ร ับค่าตอบแทนเพิมจากทีกรรมการได้รับ ทังนี 

ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งอยู่ในลกัษณะทีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัอตุสาหกรรม โดยผูถื้อหุน้จะเป็นผูอ้นุมัติโครงสรา้งและอตัรา

ค่าตอบแทนของกรรมการทังรูปแบบทีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตัวเงิน คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ทังค่าตอบแทนในอตัราคงที (เช่น ค่าตอบแทนราย

เดือน และเบียประชมุ) และค่าตอบแทนตามผลดาํเนินงานของ บริษัทฯ (เช่น โบนสั) โดยเชือมโยงกบัมูลค่าที บรษัิทฯ สรา้งใหก้บัผูถ้ือ

หุน้ แต่ไม่อยู่ในระดบัทีสงูเกินไปจนทาํใหเ้กิดการมุ่งเนน้แต่ผลประกอบการระยะสัน คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ

กาํหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกาํหนดค่าตอบแทนทีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล สะท้อนถึงภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของ

กรรมการ ทังนี กรรมการซงึไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะไดร้บัค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อย

ดว้ย เพือใหเ้หมาะสมกบัหนา้ทีและความรบัผิดชอบทีเพิมขนึ โดยทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะจดัทาํรายงานเกียวกบันโยบายดา้นการ

จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ หลกัการ เหตุผล และวัตถปุระสงคข์องนโยบาย รวมทงัรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล เปิดเผย

ไวใ้นหวัขอ้ 8.1.2  

 ( ) การกาํหนดคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดระเบียบการบริหารงานบุคคล ซงึมีนโยบายให้ค่าตอบแทนบุคลากร บริษัทฯ ก่อใหเ้กิด

แรงจูงใจทังในระยะสันและระยะยาว โดยการพิจารณาเงินเดือนจะคํานึงถึงโครงสร้างเงินเดือนทีอยู่ในระดับเทียบเคียงได้กับ

อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  

6.1.1.3 ความเป็นอสิระของคณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ 

บรษัิทฯไดแ้บ่งแยกหนา้ทีความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน โดยกรรมการบรษัิททาํ

หน้าทีกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการในระดบันโยบาย ส่วนฝ่ายจดัการทาํหนา้ทีในการบริหารงานให้

เป็นไปตามนโยบายทีกาํหนด เพราะฉะนัน ประธานกรรมการบริษัท จึงเป็นบุคคลคนละคนกบัประธานเจา้หนา้ทีบริหาร โดยทังสอง

ตาํแหน่งจะผ่านการพิจารณาแต่งตงัจากคณะกรรมการบรษัิท เพือใหไ้ดบุ้คคลทีเหมาะสมทีสดุ 

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ และไม่มีอาํนาจลง

นามผกูพนับรษิทัฯเพือใหแ้บ่งแยกหนา้ทีระหว่างการกาํกบัดแูลเชิงนโยบายในภาพรวมของบรษัิทฯกบัการบริหารงานไดอ้ยา่งชดัเจน 

 สาํหรับฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายอาํนาจหน้าทีให้ดาํเนินงานภายใต้นโยบายทีกาํหนด รบัผิดชอบผลการดาํเนินงาน

โดยรวม ควบคุมค่าใชจ้่ายและงบลงทุนตามขอบเขตหน้าทีคณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจาํปี ดาํเนินการตามนโยบายดา้น

บคุคล แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทีมีผลกระทบต่อองคก์ร และสือสารอย่างมีประสทิธิภาพกบัผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 
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6.1.1.4 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1) บรษิัทฯไดส้่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและใหค้วามรูใ้นเรืองหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหก้ับกรรมการบริษัท 

กรรมการเฉพาะเรือง ผูบ้ริหาร และเลขานกุารบริษัท เพือเป็นการเสริมสรา้ง และพฒันาการปฏิบติังานอย่างต่อเนือง 

2) คณะกรรมการควรดูแลใหบุ้คลากรทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูล มีความรูท้ักษะ และประสบการณที์เหมาะสมกับ

หนา้ทีความรบัผิดชอบและมีจาํนวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักล่าว หมายรวมถงึ ผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัทาํ

บญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบรษัิท และนกัลงทนุสมัพนัธ ์

3) บริษัทฯไดจ้ดัทาํเอกสารปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการใหม่ เพือเป็นขอ้มูลทีเป็นประโยชนใ์นการปฏิบตัิงานรวมถงึ การจดัปฐมนิเทศ

แนะนาํลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ดว้ย โดยกรรมการบริษัทตอ้งผา่นการ

อบรมหลกัสตูรจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

4) บริษัทฯมีการพัฒนาผูบ้ริหารอย่างต่อเนืองเพือเตรียมความพรอ้มสาํหรับการหมุนเวียนตาํแหน่งภายในองคก์ร รวมทังเตรียม

ความพรอ้มสาํหรบัการสืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบริหาร โดยจดัใหมี้การประเมินศกัยภาพผูบ้ริหารระดบัสงู 

5) บรษิัทฯจดัใหมี้ระบบพีเลียง (Mentoring Program) เพือพฒันาความพรอ้มในการปฏิบตัิงานระดับผูบ้ริหารอาวโุส หรือตาํแหน่ง

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร เมือถงึเวลาสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บรษิัทฯจะพิจารณาผูท้รงคณุวฒุิทีไดร้บั

การสรรหาและคดัเลือกจากภายนอก หรือผูบ้รหิารระดบัผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร หรือผูบ้ริหารระดบัอาวุโสทีมีความพรอ้ม 

เขา้สูก่ระบวนการสรรหา 

การเตรียมความพร้อมสาํหรับการเป็นกรรมการบรษัิท 

ในกรณีทีมีการแต่งตงักรรมการบรษิัทใหม่ บริษัทฯไดก้าํหนดแนวปฏิบตัิโดยการรวบรวมข้อมูลทีจาํเป็นเพือประโยชนใ์น

การตรวจสอบดแูลใหมี้การปฏบิตัิตามกฎหมายในเรืองทีเกียวขอ้งกบักรรมการ มีการจดัส่งขอ้มูลสาํคญัและจาํเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที

ของคณะกรรมการเกียวกับบริษัทฯ เช่น หนังสือบริคนธ์สนธิและข้อบังคับ คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

สรุปผลการดาํเนินงาน เป็นตน้ เพือใหมี้ขอ้มูลอา้งอิงและสามารถสืบคน้ได้เบืองตน้ นอกจากนีจดัใหมี้การพบปะหารือกับประธาน

กรรมการ กรรมการบรษัิท ฝ่ายจดัการหรือผูอ้าํนวยการฝ่ายต่างๆเพือรบัทราบ และสอบถามขอ้มูลเชิงลึกเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของ

บรษัิทฯ 

6.1.1.5 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

บริษัทฯไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานและทบทวนผลการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชดุย่อยเป็นประจาํทุกปี โดยจดัทาํการประเมินในรูปแบบของการประเมินทังคณะ เพือใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงาน และ

ปัญหา เพอืกาํหนดมาตรการในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการต่อไป 

ในปี 2564 บริษัทฯไดใ้ชแ้นวทางการประเมินตามรูปแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซงึครอบคลุมถึงประเด็น

สาํคัญ อันไดแ้ก่ โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม

คณะกรรมการ การทาํหนา้ทีของกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหาร  

กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ จะมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์ขันตอนทีชดัเจน โดยคณะกรรมการ

สรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการทีดี รวมถงึพิจารณาแบบประเมิน และแบบสอบถามเกียวกบัความต้องการทราบ

ขอ้มูลเพือพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา ทังนี 

บริษัทฯอาจจะพิจารณาการว่าจา้งทีปรึกษาภายนอกใหก้าํหนดแนวทาง และเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ และจะเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจาํปี 
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เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการทุกคน เพือประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแบบทังคณะ เมือประเมินเสร็จแล้วจะทําการรวบรวม สรุปผลและนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกบัดแูลกิจการทีดีใหท้ราบก่อน จากนนัจึงนาํส่งใหป้ระธานกรรมการของแต่ละชุด

ทราบต่อไป 
 

ตารางท ี10 ผลการประเมนิการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2564 มีดังนี 

คณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการชุดย่อย 
ผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทงัคณะ 

1. คณะกรรมการบริษัท 94.22% 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 89.01% 

3. คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดแูลกิจการทีดี 90.66% 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสียง 96.76% 

หลกัเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแตล่ะขอ้ทังหมด ดงันี 

มากกว่ารอ้ยละ 85    = ดีเยยีม 

มากกว่ารอ้ยละ 75    = ดีมาก 

มากกว่ารอ้ยละ 65    = ดี 

มากกว่ารอ้ยละ 50    = พอใช ้

ตาํกว่ารอ้ยละ   50    = ควรปรบัปรุง 
 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของประธานเจา้หน้าทบีริหาร 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผูป้ระเมินการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานทาง

ธุรกิจ การดาํเนินตามนโยบายทีไดร้บัจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยใชแ้บบประเมิน

ตามรูปแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลกิจการทีดี จะนาํผลการ

ประเมินไปพิจารณาเพือกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และเสนอผลการประเมินการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการ

บรษัิท โดยแบบประเมินจะครอบคลมุประเดน็สาํคญั ดงันี 

1) ความเป็นผูน้าํ 

2) การกาํหนดกลยทุธ ์

3) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์

4) การวางแผน และผลปฏิบตัทิางการเงิน 

5) ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการบริษัท 

6) ความสมัพนัธก์บัภายนอก 

7) การบรหิารงาน และความสมัพนัธก์บับุคลากร 

8) การสืบทอดตาํแหน่ง 

9) ความรูด้า้นผลิตภณัฑ ์และการบรกิาร 

10) คณุลกัษณะสว่นตวั 
 

สรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท คิดเป็นคะแนนเฉลีย

จากการประเมินทุกหวัขอ้รวมกนั เท่ากบัรอ้ยละ 90.77% อยู่ในเกณฑ ์“ดีเยียม” ส่วนผลการประเมินจากดชัชีวัดผลงานหรือผลสาํเร็จ

ของงาน เท่ากบัรอ้ยละ 104.00% อยู่ในเกณฑ ์“ดีเยียม” ดังนัน ผลการประเมินประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัทฯทีประเมินโดย

คณะกรรมการบริษัทรวมกบัดชัชีวัดผลงานหรือผลสาํเรจ็ของงาน  เท่ากบัรอ้ยละ 101.35% พบว่ามีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในเกณฑ ์“ดี

เยียม” 
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัตทิเีกยีวกับผู้ถอืหุน้และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯใหค้วามสาํคญัต่อการคาํนึงถึงประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและ

เป็นธรรมต่อผู ้มีส่วนเกียวข้องทุกฝ่าย มุ่งมันในการพัฒนากิจการของบริษัทฯให้เจริญก้าวหน้ามันคงอย่างยังยืน สามารถสรา้ง

ผลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุน้อย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชนแ์ละดูแลทรพัยส์ินของบริษัทฯเสมือนวิญ ูชนพึงรกัษาทรพัยส์ินของตน ใน

การนีบรษัิทฯไดด้แูลสทิธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ ดว้ยการปฏิบตัทิีดีอยา่งเท่าเทียมกนั   

คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหมี้กลไกทีทาํใหม้นัใจว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม

และสิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพือเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนในบริษัทสามารถบรรลวุตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกัที

เป็นไปดว้ยความยงัยืน โดยจดัทาํนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจใหค้รอบคลมุเรืองดงัต่อไปนี 
 

(1) นโยบายและแนวปฏิบัติทเีกียวกับผู้ถือหุ้น:  บริษัทฯคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยสนับสนุน ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ดว้ย

วิธีการและมาตรฐานทียอมรบัและเชือถือได ้โดยใหส้ิทธิการซือ ขาย โอน หลกัทรพัยที์ตนเองถืออยู่อย่างอสิระ การเขา้ร่วมประชมุผูถื้อ

หุน้และเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชือบุคคลเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท  การเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้ การเลือกตงักรรมการ การแต่งตงัผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าสอบบญัชี การพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผล การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ การอนุมัติธุรกรรมทีสาํคญัทีมีผล

ตอ่ทิศทางในการดาํเนินธุรกจิของบริษัทฯ และการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารอยา่งเพียงพอ  

บริษัทฯ กาํหนดใหมี้การประชุมสามัญผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสินรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และ

หากมีความจาํเป็นเร่งด่วนทีจะต้องพิจารณาวาระพิเศษทีอาจเป็นเรืองทีกระทบหรือเกียวข้องกับผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้น ซึง

จาํเป็นตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัท สามารถเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป 

- ผูถื้อหุน้มีสทิธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคมุบรษิทัฯ ผ่านการแต่งตงัคณะกรรมการบรษัิท 

- ผูถื้อหุน้มีสทิธิร่วมในการตดัสินใจเกียวกบัการเปลียนแปลงทีสาํคญัของบรษัิทฯ 

- ผูถื้อหุน้ควรไดร้บัเอกสาร และรายละเอยีดในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ตามเวลาอนัควร 

- ผูถื้อหุน้ควรไดร้บัขอ้มลูข่าวสารอย่างเพียงพอ ตามขอ้กาํหนด และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

- ผูถื้อหุน้ควรมีโอกาสเสนอวาระการประชมุ และมีสิทธิมอบฉนัทะใหผู้อื้นเขา้ร่วมประชมุแทนตน 

- บรษัิทฯควรส่งเสรมิการใชส้ิทธิของผูถ้ือหุน้ และไม่ละเมิด ลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้  
 

การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน            

- ผูถื้อหุน้ทกุราย ทงัผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูถื้อหุน้รายย่อย ควรไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม 

- บรษัิทฯควรกาํกบัดแูลใหผู้ถื้อหุน้ ไดร้บัการปฏิบติั และปกปอ้งสิทธิขนัพืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั 

บรษิัทฯใหค้วามสาํคญัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย บริษัทฯมีแนวปฏิบตัิเพือปกป้องสิทธิขนัพืนฐานของผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัและเป็น

ธรรม สรา้งความมนัใจในการลงทนุกบับรษิัทฯ ดงันี                                                                                                   

1) ผูถื้อหุน้มีสิทธิมอบฉันทะใหผู้อ้ืนมาประชุม และลงมติแทนผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัเอกสารและคาํแนะนาํในการมอบฉันทะ 

ผูร้บัมอบฉนัทะทีถกูตอ้งตามกฎหมาย เมือยืนหนงัสือมอบฉนัทะใหก้รรมการในทีประชมุแลว้ย่อมมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุ และลงมติ

เช่นเดียวกบัผูถ้ือหุน้ทุกประการ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ มาประชุม และลงมติแทนก็ได ้ผู้ถือหุน้มี

สิทธิไดร้บัประวตัิ ขอ้มูลการทาํงาน และรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการพิจารณาวาระต่างๆ ของกรรมการอิสระแต่

ละท่านอยา่งครบถว้นเหมาะสม 

2) บรษิัทฯไดด้าํเนินการประชุมผูถ้ือหุน้ตามลาํดบัระเบียบวาระทีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายทีจะไม่เพิมระเบียบ

วาระในทีประชมุโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้   
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3) บริษัทฯไดจ้ดัสรรเวลาประชมุอย่างเพียงพอ พรอ้มทงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และ

ตงัคาํถามในทีประชมุและไดใ้ชส้ิทธิในการแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุมผ่าน

บตัรลงคะแนนเสียงทีบริษทัฯ ไดแ้จกใหใ้นวนัประชมุ   

4) กรรมการและผู้บริหารทีเกียวข้องได้เขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้เพือตอบคาํถามในทีประชุม รวมทังได้บันทึกประเด็นซักถามและ

ขอ้คิดเหน็ทีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชมุเพือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบ 

5) บริษัทฯไดเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเป็นปัจจุบนัผา่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพือใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้บัทราบขอ้มูลขา่วสารสาํคญัของบริษัทฯ ทีมีการ

เปลียนแปลง รวมถึงสารสนเทศทีบริษัทฯเปิดเผยตามข้อกาํหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) แลว้ ไดน้าํขอ้มลูเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ทีประชุมไดพิ้จารณาเรืองต่างๆตามลาํดบัในระเบียบวาระทีไดก้าํหนดไวใ้น

หนงัสือนดัประชมุทีไดส่้งใหผู้ถ้ือหุน้ล่วงหนา้โดยไม่มีการเปลียนแปลงลาํดบัวาระดงักล่าว และไม่มีการขอใหที้ประชุมพจิารณาเรืองอืน

ทีนอกเหนือไปจากทีกาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชมุผูถ้ือหุน้ นอกจากนีภายหลงัจากทีประชุมไดพิ้จารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ครบถว้นแลว้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพมิเติมในเรืองทีมีความสนใจก่อนปิดการประชมุ 

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯใหค้วามสาํคญัเรืองการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทฯทียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนหรือขอ้มูลทีอาจมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เพือแสวงหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอื้นในทางมิชอบ โดยกาํหนดมาตรการการป้องกันการใชข้อ้มูล

ภายในโดยมิชอบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรทีชดัเจนไวใ้นคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณ และขอ้บงัคับพนักงาน เพือ

เป็นแนวทางปฏิบตัิแก่บุคคลทีเกียวขอ้ง ซงึหมายถงึ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังานในหน่วยงานที

เกียวขอ้งกบัขอ้มูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบคุคลดงักล่าว โดยมีแนวปฏิบตัิเพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตามเอกสารแนบ 5   

ทงันีในปี 2564 ทีผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทาํความผิดของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังานทีเกียวขอ้งเกียวกบัการ

ใชข้อ้มลูภายในแต่อยา่งใด 
 

การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทฯได้ให้ความสาํคัญเรืองการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษัทฯอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนด

นโยบาย และแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ในเรืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตามเอกสารแนบ 5 

ทงันีในปี 2564 ทีผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทาํความผิดของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนักงานทีเกียวขอ้งกบัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(2) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง อย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 

ไดแ้ก่ การกาํหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชนอ์ืน ทีเป็นธรรม การจดัสวสัดิการทีไม่นอ้ยกว่าทีกฎหมายกาํหนดหรือมากกว่าตาม

ความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การอบรมให้ความรู ้พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม

ความกา้วหนา้ รวมถงึเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงาน ในดา้นอืนๆ 

(3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวขอ้ง และคาํนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย 

ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มูลลูกคา้ การบริการหลงัการขาย ตลอดช่วงอายุสินคา้และบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจ

ของลกูคา้เพือการพฒันาปรบัปรุงสินคา้และบริการ รวมทงัการโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสริมการขาย (Sales conduct) ตอ้ง

กระทาํอย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผดิของลูกคา้ 
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(4) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจดัซือจดัจา้งและเงือนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงทีเป็นธรรม การช่วยใหค้วามรู ้พฒันา

ศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐาน ชีแจงและดแูลใหคู้่คา้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตัิต่อ

แรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ เพือพัฒนาการ

ประกอบธรุกจิระหว่างกนัอยา่งยงัยืน 

(5) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนาํความรูแ้ละประสบการณท์างธรุกิจมาพัฒนาโครงการทีสามารถสรา้งเสริมประโยชนต์่อชมุชน

ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีการตดิตามและวดัผลความคืบหนา้และความสาํเร็จในระยะยาว 

(6) ความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม โดยป้องกนั ลด จดัการ และดแูลใหม้นัใจว่าบริษัทฯ จะไม่สรา้งหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบในทาง

ลบต่อสิงแวดลอ้ม ซงึครอบคลุมการใชว้ตัถุดิบ การใชพ้ลงังาน (สาํหรบัการผลิต ขนส่งหรือในสาํนักงาน) การใชน้าํ การใชท้รพัยากร

หมุนเวียน การดูแลและฟืนฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพทีไดร้บัผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจดัการของเสีย

ทีเกดิจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ 

(7) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็น

ธรรม 

(8) การต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชัน โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวขอ้ง และกาํหนดใหบ้ริษัท มีและ

ประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนัต่อสาธารณะ รวมทงัไดจ้ดัทาํแนวทางการปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีจะไม่

เรียก ไม่รบั ไม่จ่าย และไม่ทาํธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลทีเกียวขอ้งกบัคอรร์ปัชนั ซงึไดผ้่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแลว้ ทงันี 

บริษัทได้เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action 

Against Corruption: CAC) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อ

รอ้งเรียน ตามเอกสารแนบ 5 และ สามารถอา่นรายละเอียดเพิมเตมิไดที้ www.thantawan.com  

ทงันีในปี 2564 ทีผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทาํความผิดของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนักงานทีเกียวขอ้งกบัการ

คอรร์ปัชนั และไมมี่การรอ้งเรียนเกียวกบัการคอรร์ปัชนัในบรษิัทฯ 

ผลการดาํเนินงานเกียวกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียประจาํปี 2564 ไดก้ล่าวไวใ้นรายงานการพฒันาเพือความยงัยืน ปี 2564 และ

หวัขอ้ที 3 “การขบัเคลือนธุรกิจเพือความยงัยืน” 
 

6.2 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทดีีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมี้มติอนุมติันโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี ซงึนโยบายดงักล่าวไดมี้การทบทวนปรบัปรุงและ

อนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัททุกปี เพือใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานเพือ

ส่งเสริมใหเ้ป็นบริษัททีมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ มีการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารจดัการทีเป็นเลิศ มีคุณธรรมในการ

ดาํเนินธุรกิจ มีความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้เพือพัฒนาและยกระดับระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนือง และเป็นการสรา้งความเชือมนัใหแ้กผู่มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนนาํไปสู่การเติบโตอย่างยังยืนขององคก์รบริษัทฯ ได้

จดัใหมี้การเผยแพร่นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี ตามเอกสารแนบ 5 และ ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.thantawan.com และ

ระบบสือสารภายในของบริษัทฯ (Intranet) เพือความสะดวกของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ในการเขา้ถงึ นอกจากนี บริษัทฯ ได้

จดัใหมี้การเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและหลกัในการปฏิบตัิอย่างต่อเนือง อาทิ จดัการ

บรรยายเรืองการกาํกบัดูแลกิจการทีดีใหแ้ก่พนักงานในการปฐมนิเทศสาํหรบัพนักงานใหม่ รวมทังจัดทาํสือการเรียนรูเ้รืองหลักการ

กาํกบัดูแลกิจการทีดี เพืออธิบายหวัขอ้ต่าง ๆ ทีสาํคญัและเพือใหง้่ายต่อการทาํความเขา้ใจ เช่น การต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชนั การ

ใหแ้ละรบัของขวญั ขอ้มลูส่วนบุคคลและความเป็นสว่นตวั รวมถงึเรืองอืน ๆ ซงึเป็นเรืองใกลต้วัทีพนกังานควรทราบอกีดว้ย 
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6.2.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทดีี 

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ เป็นองคก์รทีมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ การกาํกบัดูแลกิจการ และการ

บรหิารจดัการทีดี โดยมุ่งเนน้การสรา้งประโยชนที์ดีใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้และคาํนึงถึงผู้ทีมีส่วนไดเ้สียโดยรวม มีคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ

โปร่งใส และตรวจสอบได ้จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี เพือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงาน ดงันี 

 1. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมุ่งมนัทีจะนาํเอาหลกัสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ มาใช้

ในการดาํเนินงาน มีโครงสรา้งการบรหิารทีมีความสมัพนัธก์นัระหว่างคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรม 

 2. คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความทุ่มเทและรบัผดิชอบมีความเป็นอสิระ และมีการจดัแบ่งบทบาทหนา้ทีระหว่าง

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหารออกจากกนัอย่างชดัเจน 

 3. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสยัทัศน ์กลยทุธ ์นโยบาย และแผนงานทีสาํคัญของบริษัท โดยจะตอ้ง

พจิารณาถงึปัจจยัเสียงและวางแนวทางการบรหิารจดัการทีมีความเหมาะสม รวมทงัตอ้งดาํเนินการเพือใหม้นัใจว่าระบบบญัชีรายงาน

ทางการเงิน และการสอบบญัชีมีความน่าเชือถือ 

 4. คณะกรรมการบริษัท จะตอ้งเป็นผูน้าํในเรืองจริยธรรม เป็นตวัอย่างในการปฏิบตัิงานตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

ของบรษิัท และสอดสอ่งดแูลเรืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการทีเกียวโยงกนั 

 5. คณะกรรมการบริษัท แต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อยขึนตามความเหมาะสม เพือช่วยพิจารณากลนักรองงานทีมีความสาํคัญ

อย่างรอบคอบ 

 6. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีของ

คณะกรรมการบรษัิท 

 7. คณะกรรมการบริษัท เป็นผูพิ้จารณากาํหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท เพือใหค้ณะกรรมการบริษัท 

ผูบ้รหิาร พนกังาน รวมถงึลกูจา้งทกุคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษัทฯ 

 8. คณะกรรมการบริษัท จะจัดใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททังในเรืองทางการเงินและทีไม่ใช่เรืองทางการเงินอย่าง

เพียงพอเชือถือได้ และทันเวลา เพือให้ผู ้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังจัดให้มีหน่วยงาน

ประชาสมัพนัธแ์ละหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพือรบัผดิชอบในเรืองการใหข้อ้มลูกับนกัลงทนุและประชาชนทวัไป 

 9. คณะกรรมการบริษัท ตอ้งปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั โดยใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในการเขา้ถงึขอ้มูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการ

สือสารกบับริษัท 

 10. คณะกรรมการบริษัท ตอ้งจัดใหมี้ระบบการคดัสรรบุคลากรทีจะเขา้มารบัผิดชอบในตาํแหน่งบริหารทีสาํคญัทุกระดบัอย่าง

เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาทีโปร่งใส เป็นธรรม 

 11. คณะกรรมการบรษัิท ตอ้งจดัใหมี้นโยบายและระบบทีสนบัสนนุการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนัทีมีประสิทธิภาพ เพือให้

มนัใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนักและใหค้วามสาํคัญกับการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั รวมทังปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการ

ทจุรติและคอรร์ปัชนั  
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 นอกจากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดีของ บริษัทฯ จํานวน 8 หมวด 

ประกอบดว้ย 

1. ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์รทีสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งยงัยืน 

2. กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการทีเป็นไปเพือความยงัยืน 

3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีมีประสทิธิผล 

4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

5. ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรบัผิดชอบ 

6. ดูแลใหมี้ระบบการบรหิารความเสียงและการควบคมุภายในทีเหมาะสม 

7. รกัษาความน่าเชือถือทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 

8. สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการสือสารกบัผูถ้ือหุน้ 
 

6.2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบรษัิท มีนโยบายจะส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ ความโปรง่ใส โดยมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจตาม

หลักจรรยาบรรณในทุกด้าน และสอดคล้องกับหลักการนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ เพือนําไปสู่การเป็นองคก์รธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนด “จรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ” เพือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิทีดีในการดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ต่อ

ผูเ้กียวขอ้งทงัภายในและภายนอกองคก์ร รวมทงัการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย อนัไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี คู่แข่งทางการ

คา้ พนักงาน สังคมและสิงแวดลอ้ม ในการดาํเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม เพือสรา้งความมันคงและความเจริญเติบโตอย่าง

ตอ่เนือง และยงัยืนใหก้บัองคก์รและผูถื้อหุน้ มีสาระสาํคญัดงันี 

1. การปฏิบติัตอ่ผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสีย (ผูถื้อหุน้, ลกูคา้, คูค่า้, คูแ่ข่งทางการคา้, เจา้หนี, พนกังาน, ชมุชน สงัคมและสงิแวดลอ้ม) 

2. การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

3. ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิงแวดลอ้ม 

4. การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

5. รายการทีเกียวขอ้งกนั 

6. การรกัษาความลบัและการใชข้อ้มลูภายใน 

7. การตอ่ตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัและการแจง้เบาะแส 

8. จรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ ์

โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในรูปแบบของรายงานแยกต่างหากไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.thantawan.com ภายใต้

หวัขอ้จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ เอกสารแนบ 5 
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6.3 การเปลยีนแปลงและพัฒนาการทสีาํคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกาํกับดูแลกิจการใน

รอบปีทผ่ีานมา 
6.3.1 การเปลยีนแปลงและพัฒนาการทสีาํคัญเกยีวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัต ิและระบบการกาํกับดูแลกิจการ 

หรอืกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีทผ่ีานมา 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ  และ ระบบการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างต่อเนือง เพือเพิม

ประสิทธิภาพการกาํกบัดแูล และเพือยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดแูลกจิการ ของบริษัทใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี

สาํหรบับรษัิท จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรษัิท ไดอ้นมุตักิารปรบัปรุงนโยบาย แนวปฏิบตั ิและระบบการกาํกบัดแูลกิจการทีดี ดงัน ี

1. อนุมัติการปรบัปรุงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี โดยการปรบัปรุงหลกัปฏิบตัิใหค้รอบคลุมหลกัปฏิบตัิ 8 หลัก

ปฏิบตั ิเพือเสรมิสรา้งระบบบริหารจดัการทีดี โปรง่ใส และมีมาตรฐานเป็นสากล 

2. อนุมตัิการปรบัปรุงนโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั (ฉบบัปรบัปรุง) เพือกาํหนดแนวทางปฏิบตัิและความชดัเจนของ 

การใหบ้รจิาค/การรบับริจาค และกาํหนดขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการตรวจสอบรายการขดัแยง้ผลประโยชน ์

3. อนุมตักิารปรบัปรุงจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

4.  อนุมัติการปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท เพือความชดัเจนถงึแนวทางปฏิบติัและสอดคลอ้งกบัการทาํงานใน

ปัจจบุนั  

5. อนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในปะเด็นการกาํกับดูแลมาตรการป้องกันการทุจริตและ

คอรร์ปัชนั การควบคมุภายในและการบรหิารความเสียง เพือใหส้อดคลอ้งตามแนวปฏิบตัทีิดีสาํหรบัคณะกรรมการใน

การกาํกบัดแูลและส่งเสรมินวตักรรม (Guideline on Board’s  Role  in Innovation Governance) และใหส้อดคลอ้ง

กับบทบาทการสอบทานการกํากับดูแลเรืองสิงแวดล้อม สังคมและการกํากับดูแล (Environment, Social, 

Governance หรือ ESG) 

6. ได้รับการต่ออายุสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ  (Collective Action Coalition against corruption) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ ครงัที 1  
 

6.3.2 กรณียังมิได้นาํหลักหลักการกาํกบัดูแลกิจการทดีีสาํหรับบรษัิทจดทะเบียนปี 2560 ในเรอืงใดมามาปฏิบัติ 

บริษัทฯ นาํหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีสาํหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2560 มาปฏิบตัิอย่างครบถว้น 
 

6.3.3 การปฏิบัตใินเรอืงอนื ๆ ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทดี ี

ในปี 2564 ไม่มีกรณีทีกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารลาออกอันเนืองจากประเด็นเรืองการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทงัไม่มีกรณี

การกระทาํผดิดา้นการทุจริต หรือ กระทาํผิดดา้นจรยิธรรม นอกจากนี บริษัทฯไดร้บัผลการประเมินในเรืองการกาํกบัดแูลกจิการทีดี อนั

ไดแ้ก ่

- ไดร้บัคะแนนรอ้ยละ 94 จากผลการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจาํปี 2564 ในระดบัดีเลิศ 

โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทยเป็นปีที 4 ตอ่เนืองจากปี 2561  

- ไดร้บัคะแนนประเมิน 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริม

ผูล้งทุนไทย 
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7. โครงสร้างการกาํกับดูแลกจิการ ขอ้มูลสาํคัญเกยีวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

ผู้บรหิาร พนักงาน และอนื ๆ 
 

7.1 โครงสร้างการกาํกับดูแลกจิการ 

แผนภาพโครงสรา้งการกาํกบัดูแลกจิการ ณ วนัที  4 มกราคม 2565  

 

 

                                                                                                                                         

โครงสรา้งกรรมการของบริษทัฯประกอบดว้ยคณะกรรมการทงัหมด  4  คณะ ไดแ้ก ่

1.คณะกรรมการบรษิัท   

2.คณะกรรมการตรวจสอบ  

3.คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

4.คณะกรรมการบรหิารความเสียง 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 

บรหิารความเสยีง 

 

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

คณะกรรมการสรรหา กาํหนด

คา่ตอบแทน และกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

รองประธาน 

เจา้หนา้ทบีรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ที 

กลุม่บญัชีการเงิน 

ประธานเจา้หนา้ที 

กลุม่กลยทุธแ์ละพฒันาธรุกิจ 

ประธานเจา้หนา้ที 

สาํนกัประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

ทปีรกึษาดา้นจดัซือ

ตา่งประเทศ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตรวจสอบภายใน 

ประธานเจา้หนา้ที 

กลุม่ธรุกิจ 2 
ประธานเจา้หนา้ที 

กลุม่ปฏบิตัิการ 

ประธานเจา้หนา้ที 

กลุม่ธรุกิจ 1 
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7.2 ข้อมลูเกียวกับคณะกรรมการ 

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิท 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบรษัิท มีกรรมการจาํนวน 9 คน ประกอบดว้ย  

 กรรมการอสิระ จาํนวน 4 คน  

 กรรมการ จาํนวน 5 คน ประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 3 คน และไม่ใชผู่บ้รหิาร 2 คน 
 

ตารางท ี11 คณะกรรมการบริษัท 

รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง 

การประชุม 

การเข้าร่วม 

การประชมุ 

1. นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธิ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 7 7 

2. นายสายณัห ์ สตางคม์งคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 7 7 

3. นายอษัฎากร ลมิปิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 7 7 

4. นางสาวศศธิร วงศว์ไิล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 7 7 

5. นายศวินัส นาคทตั กรรมการ 7 7 

6. นายฐิติศกัดิ สกลุครู กรรมการ 7 7 

7. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการ 7 7 

8. นางสาวนฤศสยั   มหฐิติรฐั กรรมการ 7 7 

9. นายเดชบดนิทร ์ เหรียญทรพัยดี์ กรรมการ 7 7 
 

  โดยมี นายธีระชยั สิรธิญัญานนท ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึงมีความรูค้วามสามารถเป็นทียอมรับ เป็นผู้มีความรับผิดชอบหลักในการ

ตัดสินใจดาํเนินงานทีจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ผูถื้อหุ้น และผู้มีส่วนไดเ้สียทังหมด รวมถึงเป็นผู้มีบทบาทสาํคัญในการกาํหนด

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัท โดยร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสูงในการกาํหนดกลยทุธ ์และนโยบายการดาํเนินงานทังระยะสนัและ

ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสียง และภาพรวมขององคก์ร รวมทงัการทบทวนนโยบายและแผนงาน

สาํคัญของบริษัทเป็นประจาํทุกปี มีบทบาทสาํคัญในการจดัสรรทรพัยากรสาํคญัตามเป้าหมายตลอดจนกาํกับดูแลตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดาํเนินงานของบรษัิท และผลการปฏิบตังิานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนทีวางไวอ้ย่างเป็นอสิระ  
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการบรษัิทจาํนวน 9 คน ซงึเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้งและขอ้บังคบัของบริษัท โดย

สรุปไดด้งันี 
 

ตารางท ี12 สรุปโครงสร้างกรรมการบริษัท 

องคป์ระกอบ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร (ลาํดบั 1-6) 6 66.67 

กรรมการทีเป็นผูบ้รหิาร (ลาํดบั 7-9) 3 33.33 

กรรมการอสิระ (ลาํดบั 1-4) 4 44.44 

อาย ุ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชว่งอาย ุ31 -  40 ปี 0 0 

ชว่งอาย ุ41 - 51 ปี 2 22.22 

ชว่งอาย ุ51 - 60 ปี 2 22.22 

ชว่งอาย ุ61 ปีขนึไป 5 55.56 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย 6 66.67 

หญิง 3 33.33 

 

สรุป ความเชยีวชาญ Board Skill Matrix (จากกรรมการทงัหมด 9 คน) 

รายชือ/ความรูค้วามชํานาญเฉพาะดา้น
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1. นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธิ     

2. นายสายณัห ์ สตางคม์งคล     

3. นายอษัฎากร  ลมิปิติ      

4. นางสาวศศิธร  วงศว์ิไล    

5.นายศิวนัส   นาคทตั     

6. นางพจนารถ  ปรญิภทัรภ์ากร      

7. นายเดชบดินทร ์ เหรยีญทรพัยด์ี      

8. นางสาวนฤศสยั  มหฐติิรฐั     

9.นายฐติิศกัด ิ สกุลครู     

รวม 9 5 5 8 2 5 1 4 8  
 

ทงันี กรรมการอสิระทัง 4 คน มีคณุสมบตัิเป็นไปตามขอ้กาํหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิัท ซงึมีความเขม้งวดกว่า

หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการทีมีความหลากหลายทางเพศ มีคณุสมบตั ิ

ความรู ้ความเชียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ซึงจาํเป็นและเป็นประโยชนใ์นการประกอบธุรกิจของบริษัทและมีการถ่วงดุล

ของกรรมการทีเหมาะสม 
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7.2.2 ขอ้มูลคณะกรรมการ 

  รายละเอยีดขอ้มลูคณะกรรมการ ประวตักิารศกึษา ประวตักิารทาํงานทีผ่านมา ฯลฯ แสดงรายละเอยีดตาม เอกสารแนบ  

7.2.3 บทบาทหน้าทขีองคณะกรรมการ 

7.2.3.1 ขอบเขต อาํนาจ หน้าทขีองคณะกรรมการบรษัิท 

1) คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจและหน้าทีจัดการบริษัทฯใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บังคับของบริษัทฯ และเรืองที

กฎหมายกาํหนด ใหเ้ป็นไปตามมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ 

2) กาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจ ค่านิยมรว่มขององคก์ร หรือวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการของบริษัทฯ 

โดยมีการทบทวนและอนมุตัเิป็นประจาํทุกปี 

3) กาํกบัดูแลกิจการใหส้ามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างยงัยืน ภายใตปั้จจยัทงัโอกาส และความเสียงทีมีผลกระทบต่อกจิการ และ

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

4) พิจารณาแผนหลักในการดาํเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีด

ความสามารถของบริษัทฯใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

5) ติดตามดูแลใหมี้การนาํกลยุทธข์องบริษัทฯไปปฏิบตัิ และติดตามวดัผลการดาํเนินงาน โดยกาํหนดใหมี้การรายงานผล

การดาํเนินงานอย่างสมาํเสมอ รวมทังใหน้โยบายเพือการพัฒนาปรบัปรุงการดาํเนินงานของธุรกิจ โดยคาํนึงถงึความ

ปลอดภยั และสขุอนามยั ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบุคลากร 

6) กาํกบัดแูลและพฒันานโยบายกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ ติดตามใหมี้การปฏิบตัิ 

และเป็นแบบอย่างในการปฏบิตั ิรวมทงั อนุมติันโยบายดงักล่าว และทบทวนเป็นประจาํ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั 

7) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการ คู่มือ

จรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชนัของบริษัทฯ พรอ้มทังกาํกบัดูแลใหมี้ระบบควบคุมภายใน และ

การตรวจสอบภายในทีเหมาะสม เพือลดความเสียงดา้นการทุจรติและการใชอ้าํนาจอย่างไม่ถกูตอ้ง รวมทงัปอ้งกนัการ

กระทาํผิดกฎหมาย 

8) ก ํากับดูแล และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทฯ ควบคู่กับการสร้าง

คณุประโยชนต์อ่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทกุฝ่าย 

9) จดัใหมี้กรอบการกาํกับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรกัษาความมันคงปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10) สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนที์อาจจะเกิดขนึระหว่างผูมี้สว่นไดส้่วนเสียของบริษัท

ฯ กาํหนดแนวทางในการทาํรายการทีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

โดยรวมเป็นสาํคัญ โดยทีผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กาํหนดขนัตอนการดาํเนินการและการ

เปิดเผยขอ้มลูของรายการทีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถู้กตอ้งครบถว้น 

11) ดแูลผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ทังรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้สามารถใช้

สิทธิในการดูแลรกัษาผลประโยชนข์องตนเอง และกาํกับดูแลใหบ้ริษัทฯเปิดเผยข้อมูลสาํคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน 

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 

12) ตระหนักถึงบทบาทหนา้ทีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ และผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กาํกบัดแูลกระบวนการ และช่องทางในการรบั และจดัการกบัขอ้งรอ้งเรียน

ของผูป้ระสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียทกุฝ่ายอยา่งมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสใหผู้มี้สว่นไดส้่วนเสียทุก

ฝ่ายสามารถติดต่อ/รอ้งเรยีนในเรืองทีอาจจะเป็นปัญหาใหก้ับคณะกรรมการบรษัิทไดโ้ดยตรง 
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13) คณะกรรมการบรษัิทจดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบตัิตามกฎ 

ระเบียบ และนโยบาย รวมทัง จดัใหมี้บคุคลหรือหน่วยงานทีเป็นภายในบริษัทฯ หรือ การว่าจา้งหน่วยงานภายนอกทีมี

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ที เป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าว และกาํหนดใหมี้การ

ทบทวนระบบทีสาํคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครงั พรอ้มทงัใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  

14) ใหมี้การกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสียง ใหค้รอบคลมุทงัองคก์ร โดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบตัิตามนโยบาย

และรายงานผลการบรหิารความเสียงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํ

ทุกไตรมาส บริษัทฯ จดัใหมี้การประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสียงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั ใหค้วามสาํคญักับ

สญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกตทิงัหลาย 

15) พิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อย ตามทีไดร้บัการเสนอชือจากคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และ

กํากับดูแลกิจการทีดี  รวมทัง พิจารณาแต่งตังเลขานุการบริษัท เพือดูแลรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เกียวกับ

คณะกรรมการบริษัท และจดัการงานอนัสาํคญัของบรษิัทฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัทีเกยีวขอ้งกบั

ความรบัผดิชอบของเลขานกุารบริษทั 

16) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอาํนาจ ให้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ/หรือ ผู้บริหาร 

ปฏิบัติการอย่างหนึงอย่างใด เพือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องบริษัทฯทีไดก้าํหนดไว้ รวมถึง การยกเลิก เพิกถอน 

ปรบัปรุงเปลียนแปลงแกไ้ขการมอบอาํนาจหนา้ทีดงักล่าว  

17) คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจพิจารณาอนุมัติการซือและจาํหน่ายสินทรพัย ์การลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการ 

เขา้รว่มทนุกบัผูป้ระกอบกจิการอนืๆ ภายใตข้อ้บงัคบัและวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ รวมทงัภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง 

18) คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ทีกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหเ้ป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์

และข้อบังคับทีเกียวข้อง และกาํกับดูแลให้ปราศจากผลประโยชนข์ัดแยง้กับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับ

บรษัิทฯ 

องคป์ระกอบและคุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 

1) มีคณุสมบตั ิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจาํกดั 

2) มีจาํนวนอย่างนอ้ย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซงึปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัท มีจาํนวน 9 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากงึ

หนึงของจาํนวนกรรมการทังหมดตอ้งมีถินทีอยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯหรือไม่ก็ได ้และ

ตอ้งมีอายไุมเ่กนิ 75 ปีบรบิรูณ ์ 

3) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คนและจะต้องมีคุณสมบัติตามที

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ประกาศกาํหนด 

4) กรรมการบริษัท ตอ้งมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบดว้ยทักษะทางดา้นอตุสาหกรรม ดา้นบัญชีการเงิน ดา้น

ธุรกิจ ดา้นการจัดการ ดา้นการตลาดระหว่างประเทศ ดา้นกลยุทธ ์ดา้นการบริหารวิกฤติ ดา้นกฎหมาย และดา้นการ

กาํกับดูแลกิจการ โดยประกอบดว้ยผูมี้ความรูใ้นธุรกิจของบริษัทฯอย่างน้อย 3 คน ดา้นกฎหมายอย่างนอ้ย 1 คน และ

ดา้นบญัชีการเงนิอยา่งนอ้ย 1 คน 

5) การแต่งตงักรรมการบริษัทตอ้งเป็นไปตามวาระทีกาํหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใสชัดเจน และตอ้งมีประวัติของ

บุคคลนนั โดยมีรายละเอียดทีเพียงพอ เพือประโยชนใ์นการตัดสินใจของทีประชุมผูถ้ือหุน้ และตอ้งเปิดเผยประวัติของ

กรรมการบรษิทัทกุคนในรายงานประจาํปี เพือใหผู้ถื้อหุน้ทราบทวักนั 

6) มีการจดัแบง่บทบาทหนา้ทีระหว่างคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุยอ่ย และฝ่ายจดัการออกจากกนัอย่างชดัเจน        
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอืน 

    นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทในบรษิัทจดทะเบียนของกรรมการบรษัิท 

1) บริษัทฯไดก้าํหนดใหก้รรมการบริษัทแต่ละคนสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอืนได ้โดยเมือ

รวมบริษัทฯแลว้ตอ้งไม่เกินจาํนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทงันีเพือใหเ้กิดประสิทธิภาพและสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิ

หนา้ทีกรรมการของบรษัิทฯไดอ้ยา่งเต็มที 

2) กรรมการบริษทัไม่ควรรบัเป็นกรรมการบรษัิทในบรษัิทจดทะเบียนอนืทีก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ 

และการปฏิบตัหินา้ทีของกรรมการบรษัิท 

3) การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ในบริษัทจดทะเบียนอืน ของประธานเจา้หนา้ทีบริหารและผูบ้รหิารระดบัสงู บริษัทฯได้

กาํหนดใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จาํกัด พ.ศ.2535 และตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ

บรษัิทก่อนดาํรงตาํแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบรษัิท 

(1) จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท 

ขอ้บังคับของบริษัทฯไดก้าํหนดจาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจาํกัดพ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีกรรมการบริษัทตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ซงึปัจจบุนับรษัิทฯมีกรรมการทงัสินจาํนวน 9 คน แต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการ

บรษัิททีออกไปนนัอาจไดร้บัเลือกตงัใหด้าํรงตาํแหน่งอีกก็ได ้

(2) จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัของกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี โดยเริมนับวาระแรกตงัแต่ปีทีไดร้บัการแต่งตงัครงัแรก และ

ครบกาํหนดการดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีทีตนครบกาํหนดออกตามวาระ ทังนี คณะกรรมการ

บริษัทอาจเสนอชือกรรมการอิสระดังกล่าวให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที

คณะกรรมการบรษัิทเหน็สมควร แตใ่หคุ้ณสมบตัคิวามเป็นอสิระของกรรมการนนัสินสดุลง 

อํานาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนมุตัิเรืองต่างๆของบริษัทฯตามขอบเขตหนา้ทีทีกาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติทีประชมุผูถื้อหุน้ ซงึรวมถึงการกาํหนดทบทวนวสิัยทัศน ์กลยทุธใ์นการดาํเนินงาน แผนงานหลกั

ของนโยบายบริหารความเสียง แผนงบประมาณและแผนการดาํเนินงานของธุรกิจประจาํปี แผนธุรกิจระยะกลางและระยะยาว การ

ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีวางไว ้และกาํกบัดูแลรายจ่ายการลงทุนทีสาํคญั รายการระหว่างกนั การ

เขา้ควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเขา้ร่วมทุน ในการอนุมตัิการทาํรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหที้ประชมุผูถื้อ

หุน้อนุมตัิ คณะกรรมการบริษัทควรมนัใจไดว้่า การทาํรายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความตอ่เนืองในการดาํเนินกิจการ สภาพคล่อง

ทางการเงิน หรอืความสามารถในการชาํระหนี 

การประชุมคณะกรรมการบรษัิท 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการกาํหนดขึนเป็นตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี เพือใหก้รรมการบริษัท

สามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้ประธานกรรมการเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะปรกึษาหารือกบั

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ประกอบกบัการพิจารณาตามคาํขอของกรรมการบริษัททีจะบรรจเุรืองอนืทีสาํคญัเป็นวาระการพิจารณาใน

การประชุมแต่ละครงั โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า เพือทีจะมีเวลาเพียงพอใน

การศกึษาพิจารณาและตดัสนิใจอยา่งถูกตอ้งในเรืองตา่งๆ โดยมีขอ้ปฏิบตัดิงันี 
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1) กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทจะตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 6 ครงัต่อปี ทังนีกรรมการบริษัท ตอ้งมาประชมุอย่างนอ้ย  

ใน  จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

2) บริษัทฯกาํหนดใหมี้การจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่กรรมการบริษัทเพือพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย  

วนัก่อนวนัประชมุ เพือใหก้รรมการมีเวลาทีจะศึกษาพิจารณาและตดัสินใจอย่างถกูตอ้งในเรืองต่างๆ อย่างพอเพียง และ

สามารถจดัเวลาการเขา้รว่มประชมุได ้

3) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการจดัเรืองทีจะเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีการ

ปรกึษาหารือกบัประธานเจา้หนา้ทีบริหารและพิจารณาคาํขอของกรรมการบรษัิท ทีจะบรรจเุรืองอืนทีสาํคญัเป็นวาระการ

พิจารณาในการประชมุครงัต่อไป 

4) ประธานกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาใหอ้ย่างเพียงพอ สาํหรับการนาํเสนอเอกสาร และขอ้มูลของผู ้บริหาร และการ

พิจารณา สอบถาม และอภิปรายในประเดน็ทีสาํคญัของคณะกรรมการบริษัท 

5) คณะกรรมการบริษัท ตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจใหแ้ก่บริษัทฯ อย่างเต็มทีและพร้อมทีจะเขา้ร่วมการประชุม

อย่างสมาํเสมอ โดยมีหนา้ทีเขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  ของจาํนวนครงัทีจดัประชมุ   

6) คณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงสารสนเทศทีจาํเป็น เพือขอเอกสารและขอ้มูลคาํปรึกษาและบริการต่างๆ เกียวกับ

การดาํเนินงานของบริษัทฯ จากผูบ้ริหารระดบัสูงและอาจขอความเห็นทีเป็นอิสระจากทีปรกึษาภายนอกเมือจาํเป็นเพือ

ประกอบการประชมุในแต่ละครงั 

7) สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพือให้สารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที

เกียวขอ้ง  

8)   สนับสนุนใหก้รรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสทีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจาํเป็น เพืออภิปรายปัญหาต่างๆ

เกียวกบัการจดัการทีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารทราบถึงผลการ

ประชมุดว้ย 

9) การลงมติในทีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า  ใน  ของกรรมการทงัหมด ณ ขณะทีทาํการ

ลงมตใินวาระนนัๆ 

10) กรรมการบริษัท ทีอาจมีส่วนเกียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สียในแต่ละวาระการประชุมจะตอ้งงดออกเสียงหรือใหค้วามคิดเห็น

ในวาระนนัๆ 

11) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะตอ้งมีความ

ชดัเจนเพือใชอ้า้งองิ 
 

7.2.3.2 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการทีมีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบดว้ย (1) นางพจนารถ ปริญภัทรภ์ากร (2) นางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั    

(3) นายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์ (4) นายฐิติศกัดิ  สกุลครู โดยกรรมการสองในสีคนนีลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั

ของบรษิัท 
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7.2.3.3 กรรมการอิสระ 

คู่มือการกาํกับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ กาํหนดให้มีจาํนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยคือ อย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทงัคณะ ซงึปัจจุบนั บริษัทฯมีจาํนวนกรรมการอิสระทังสิน 4 คน ซงึมากกว่าหลกัเกณฑด์งักล่าวโดยกรรมการอิสระของบริษัทมีวาระ

การดาํรงตาํแหน่งต่อเนืองไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัทีไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระครงัแรก ปัจจบุนัไม่มีกรรมการอสิระ

ท่านใดดาํรงตาํแหน่งเกินวาระทีกาํหนด นอกจากนีคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษัท ยงักาํหนดใหก้รรมการอิสระตอ้งจัดใหมี้

การประชมุรว่มกนัของกรรมการอสิระดว้ยกนัเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั ซงึในปี 2564 กรรมการอิสระไดจ้ดัประชมุระหว่างกนัเองจาํนวน 

1 ครงั 

กรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถ้ือหุน้รายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯมี

ความสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงินและทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทังธุรกิจอืนอยา่งเพียงพอ เพือทีจะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีใน

การปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้รายยอ่ย เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสมาํเสมอ รวมทงัมีหนา้ทีในการจดัทาํรายงาน

รบัรองความเป็นอสิระของตนเมือไดร้บัแต่งตังและเปิดเผยขอ้มูลความเป็นอสิระไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัทฯ กรรมการอสิระตอ้ง

มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามทีตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

(ก.ล.ต.) กาํหนด ดงันี  

1)     ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ ทังนี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ 

ดว้ย 

2)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้

อาํนาจควบคุมของบรษัิทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

3)   ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบิดา มารดา   คู่

สมรส พีนอ้ง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือ

บคุคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบรษัิทย่อย 

4)   ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทังไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของผูที้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยัสาํคญั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซงึมีผูส้อบบญัชี

ของบรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯสงักดัอยู่ เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซงึรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรกึษากฎหมายหรือทีปรกึษาทางการเงิน 

ซงึไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มี

อาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนัยสาํคญั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ

นนัดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
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7)   ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึงเป็น

ผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8)  ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนัยสาํคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซงึประกอบกิจการทีมี

สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัทีมนียักบักจิการของบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 

7.2.3.4 ประธานกรรมการ 

บทบาทหน้าทขีองประธานกรรมการ 

1) พิจารณากาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท รว่มกบัประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และดแูลใหค้ณะกรรมการ

บริษัทไดร้บัขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพือใหก้รรมการบรษิัทสามารถตดัสนิใจ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายใหบุ้คคลอืนดาํเนินการแทน และกาํหนดใหมี้การประชมุของ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการทีมาจากฝ่ายจดัการ 

3) เป็นประธานในทีประชมุคณะกรรมการบริษทั ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานกรรมการออกเสียงเพิมขนึอกี

หนงึเสียงเป็นเสียงชีขาด 

4) จดัสรรเวลาในการประชมุคณะกรรมการบรษิัททีเพียงพอ เพือใหก้รรมการอภิปรายประเดน็ตา่งๆ ในการบริหารจดัการ

และกาํกบัดกูิจการ หรือกาํกบัใหก้ารเสนอชือเรืองเขา้สู่วาระการประชมุไดอ้ย่างรอบคอบและมีประสทิธิผล ส่งเสรมิให้

ใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอสิระและเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูใ้หข้อ้มลูสารสนเทศทีจาํเป็นประกอบการพจิารณาตดัสินใจ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม พรอ้มทงัสรุปมตทีิประชมุและสิงทีจะตอ้งดาํเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 

5) เป็นประธานในทีประชมุผูถื้อหุน้ ดาํเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ตามลาํดบัระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้น

หนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ทีประชมุจะมีมตใิหเ้ปลียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ

จาํนวนผูถื้อหุน้ซงึเขา้รว่มประชมุ รวมทงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้แสดงความคดิเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดแูลใหมี้การ

ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้ือหุน้อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

6) สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างทีดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษทัภิบาลและจรรยาบรรณของบรษิัทฯ 

7) กาํกบัดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอย่างโปร่งใส ในกรณีทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

8) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ทีของประธาน

เจา้หนา้ทีบริหารและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษัิทฯ 

9) กาํกบัดแูลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการบรษิทัโดยรวม คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการบริษัทแตล่ะคน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกดิประสทิธิผล 
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7.2.3.5 อาํนาจหน้าทปีระธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

บทบาทหน้าทขีองประธานเจ้าหน้าทบีรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารของบรษัิทฯ ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหท้าํหนา้ทีเกียวกบัการดาํเนินธุรกจิ

ตามปกติของบรษัิทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณทีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเครง่ครดั ซือสตัย ์สจุริต 

และรกัษาผลประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ ไม่ทาํการใดทีมีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีผลประโยชนล์กัษณะขัดแยง้กบับรษัิทฯ และ

บริษัทย่อยของบริษทัฯ โดยหนา้ทีและความรบัผดิชอบประกอบดว้ย 

1) จดัทาํและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/10 ปี ตลอดจนกลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจของบรษัิทฯ แก่คณะกรรมการบริษทั 

2) จดัหาขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษัทฯ ใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิท รวมถงึขอ้มลูอืนทีคณะกรรมการบริษัท 

ตอ้งการ 

3) บรหิารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกจิและกลยทุธก์ารดาํเนินธรุกิจตามทีคณะกรรมการบรษิัทอนุมติั 

4) บรหิารงานของบริษัทฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสงั และมตทีิประชมุคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือมติทีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

5) จดัโครงสรา้งและบริหารจดัการองคก์รตามแนวทางทีคณะกรรมการบริษัทใหค้าํแนะนาํ 

6) ปรบัวฒันธรรมองคก์รของบรษัิทฯ เพือสนบัสนนุวิสัยทศันพ์นัธกิจและกลยทุธข์องบรษิัทฯ 

7) นาํนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัและแนวทางปฏิบตัิตามมาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ประกาศ

และบงัคบัใชใ้นองคก์รอย่างทวัถึง และใหมี้การสอบทานกระบวนการปฏิบตัิตามมาตรการฯ อย่างต่อเนือง 

8) ปฏิบตัิหนา้ทีอนืตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9) มอบอาํนาจชว่ง และ/หรือ มอบหมายใหบ้คุคลอนืปฏิบตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยอยู่ในขอบเขตทีเป็นไปตาม

ระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสงัทีคณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ บริษัท ไดก้าํหนดไว ้

10) จดัทาํและเสนอรายงานการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรืองทีสาํคัญอยา่งสมาํเสมอ รวมถึงการ

จดัทาํรายงานเรืองอนืใดตามทีคณะกรรมการบรษัิทตอ้งการ 

11) เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกบับคุคลภายนอก 
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7.3 ข้อมลูเกียวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตารางท ี13 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  โดยมีนางสาววชริาภรณ ์เสรี เป็นเลขานกุารกรรมการตรวจสอบ 

7.3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอสิระรวมทงัสินจาํนวน 3 ท่าน มีคณุสมบัติ

ครบถว้น ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยคุณสมบตัิและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยจะปฏิบตัิหนา้ทีตรวจสอบ และถ่วงดลุการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพือใหเ้กิดความถูกตอ้ง และเป็นไปเพือผลประโยชน์

ของผูถ้ือหุน้ รายชือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามตารางที 13 มีนางสาวศศิธร วงศว์ิไล ไดร้บัแตง่ตงัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2561 เมือวนัที 24 เมษายน 2561 จบการศกึษาดา้นบญัชี และเป็นผูที้มีความรู ้และประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน

ของบรษิัทฯ 

ขอบเขต  อาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ 

           1) รายงานทางการเงนิและการสอบบัญชี 

1.1 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพือใหม้ันใจว่ามีความถูกตอ้งและเชือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารทีรบัผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงิน ทัง

รายไตรมาสและประจาํปี 

1.2 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตงั ยกเลิกหรือเลิกจา้งบุคคลทีมีความเป็นอิสระเพือทาํหน้าทีเป็นผูส้อบบัญชีของ

บริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคาํนึงถึงความน่าเชือถือ ความเพียงพอของ

ทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชี รวมทงัเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีคณะจดัการเขา้

รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ย  ปีละ 1 ครงั 

1.3 ส่งเสริมความเป็นอิสระและใหค้วามเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี  รวมทังส่งเสริมใหมี้การพัฒนา

ระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล     

1.4 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท โดยใหค้วามเห็นในหัวขอ้

ตา่งๆ เช่น 

 ความเหน็กียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเชือถือไดข้องรายงานทางการเงนิของบริษัทฯ 

 ความเหน็เกยีวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท ฯ และระบบบรหิารความเสียง 

 ความเหน็เกยีวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 ความเห็นเกียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกจิของบรษัิทฯ 

 ความเหน็เกยีวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยนแ์ละการทาํรายการระหว่างกนั 

 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ทีตามกฎบตัร 

รายชอืกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง 

การประชุม 

การเข้าร่วม 

การประชุม 

1. นายสายณัห ์                สตางคม์งคล ประธานกรรมการ 6 6 

2. นายอษัฎากร ลมิปิติ กรรมการ 6 6 

3. นางสาวศศิธร วงศว์ไิล กรรมการ 6 6 
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1.5 ความเห็นเกียวกบัรายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ือหุน้ทัวไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที และความรับผิดชอบทีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

1.6 ส่งเสรมิความเป็นอสิระและไม่มีขอ้จาํกดัในการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี   

      2) การควบคุมภายใน 

2.1 สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส รวมถึงอาจเสนอแนะใหมี้การสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเห็นว่าจาํเป็น

และเป็นสิงสาํคญั พรอ้มทงัใหข้อ้เสนอแนะเกียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ข ระบบการควบคมุภายใน ระบบบริหารความ

เสียง และรายงานผลการสอบทานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

2.2 สอบทานพยานหลกัฐาน ในกรณีทีเกิดขอ้สงสยัเกียวกบัการดาํเนินการทีอาจมีผลกระทบอยา่ง มีนยัสาํคญัต่อฐานะ

การเงินและ ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง ซงึอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

2.3 สอบทานกระบวนการภายในเกียวกบัการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน  

2.4 สอบทานความถกูตอ้งและประสิทธิผลของเทคโลยีสารสนเทศทีเกียวขอ้งกบัรายงานทางการเงิน และการควบคุม

ภายใน 

2.5 พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ซงึหน่วยงานตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบและ

ประเมินแลว้ เพือใหม้นัใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในทีเพยีงพอและนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทพจิารณา 

2.6 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท ซงึรายงานดงักล่าวตอ้ง   

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรืองตา่งๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2.7 สอบทานความเสียงด้านนวัตกรรม โดยพิจารณาทบทวนความเสียง ทียอมรับได้ (Risk Appetite) ร่วมกับ             

ฝ่ายจดัการอยา่งสมาํเสมอ เพือใหม้นัใจว่าอยู่ในระดบัทีสมเหตสุมผล และไม่เป็นอปุสรรค ตอ่การพฒันานวตักรรม 

2.8 ประเมินและปรบัปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสียง การควบคุม และการกาํกบัดูแล อย่างเป็น

ระบบ และเป็นระเบียบ เพือการให้ความเชือมันในเรืองการรายงานสิงแวดล้อม สังคมและการกํากับดูแล 

(Environment, Social, Govenance หรือ ESG) 

        3) การตรวจสอบภายใน 

3.1 สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และกาํกบัใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายในปฏิบตังิานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

3.2 พิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการเขา้ถึงขอ้มูลทีจาํเป็นสาํหรบังานตรวจสอบภายใน 

และการใหข้อ้คิดเห็นอย่างเป็นอสิระ รวมถึง ใหค้าํแนะนาํในเรืองงบประมาณ อตัรากาํลงัของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตงั โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหน่วยงานอนืใดทีมารบัผิดชอบเกียวกบังานตรวจสอบภายในตามทีฝ่ายบริหารนาํเสนอ 

3.3 พจิารณาจดัหาทีปรึกษาภายนอกหรือผูเ้ชียวชาญทางวิชาชีพในการใหค้าํแนะนาํ ปรกึษาหรือใหค้วามเห็นไดต้ามที

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

3.4 พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และทบทวนกฎบัตรนี  เป็นประจําทุกปี โดยเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิทเพือพิจารณาอนุมตัิแกไ้ข (ถา้มี) 

3.5 อนุมัติและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี เพือใหแ้ผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกับประเภทและระดบั

ความเสียงของบรษิัทฯ 
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3.6 สอบทานรายงานและพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเกียวกบัผลการตรวจสอบ เกียวกับการประเมินความมี

ประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน 

      4) การกาํกับดูแลมาตรการป้องกันการทุจรติและคอรร์ัปชัน 

4.1 สอบทานและประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการตรวจสอบ

ภายใน และกระบวนการอืนทีเกียวขอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั เพือใหม้ันใจว่า บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑข์องบริษัทฯ ตามทีกาํหนด เพือให้มนัใจว่า บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหนา้ที

ความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสม รวมถึง สอบทานการควบคมุภายในเกียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 

กบับุคลากรทีปฏิบัติงานนันๆ ก่อนรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรบัเรืองแจง้เบาะแสการกระทาํอนั

ทจุรติคอรร์ปัชนัและตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตามทีไดร้บัแลว้ และเสนอ เพือเขา้สู่กระบวนการพิจารณาและลงโทษหรือ

แกปั้ญหาดงักล่าว 

4.2 พจิารณาเรอืงทีมีความเสียงสงูทีอาจนาํไปสูเ่รืองทุจรติคอรร์ปัชนัและกาํหนดมาตรการป้องกนัไวช้ดัเจน 

4.3 กาํกบัดูแลใหมี้กระบวนการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน (Whistle Blowing) ในกรณีทีพนักงานและผูมี้

ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆมีข้อสงสยัหรือพบเห็นการกระทาํอนัควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพือใหค้วามมันใจแก่ผูแ้จง้เบาะแสว่าบริษัทมี

กระบวนการสอบสวนทีเป็นอิสระ และมีการดาํเนินการในการติดตามทีเหมาะสม รวมถงึการสอบทานและสรุปผล

การตรวจสอบทจุริตคอรร์ปัชนั เพือกาํหนดมาตรการป้องกนัภายในองคก์ร 

        5) การปฏิบัตติามกฎหมายและข้อกาํหนดทเีกียวข้อง 

5.1 สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทงักฎหมายอนืๆทีเกียวขอ้งกบับรษิัทฯ 

5.2 พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พือใหเ้ป็นไป ตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทงันีเพือใหม้นัใจว่ารายการดงักล่าวถกูตอ้งสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ 

        6) หน้าทอีนืๆ 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหน็ทีเป็นอสิระจากทีปรกึษาทางวิชาชีพอืนใดเมือเห็นว่า มีความจาํเป็น

ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทังนีการดาํเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบขอ้กาํหนดของบริษัทฯ 

6.2 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑที์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

6.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพือร่วมชีแจง

เกียวกบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแต่งตงัผูส้อบบญัชี 

6.4 ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ นาํเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาอนมุติั 

6.5 สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้างอิงเกียวกับมาตรการต่อต้านการคอรร์ัปชัน            

ของกิจการตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 

6.6 ปฏิบตัิการอนืใดตามทีคณะกรรมการบรษิทั มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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   คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการทีด ี

    ตารางท ี14 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการทีด ี

รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง 

การประชุม 

การเข้าร่วม 

การประชมุ 

1. นางสาวศศิธร    วงศวิ์ไล ประธานกรรมการ 3 3 

2. นายสายณัห ์     สตางคม์งคล กรรมการ 3 3 

3. นายอษัฎากร      ลิมปิติ(1) กรรมการ 2 2 

4. นายฐิติศกัดิ         สกลุครู(1) กรรมการ 1 1 

  โดยมีนางอติภา บา่ยเจรญิ เป็นเลขานกุารกรรมการสรรหาฯ 

หมายเหต ุ: ( )  นายอษัฎากร ลมิปิต ิพน้จากตาํแหนง่กรรมการรสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทน และกาํกบัดูแลกิจการทดี ีเมอืวนัท ี 

 14 พฤษภาคม 2564 และนายฐิตศิกัด ิสกลุครู ไดร้บัการแตง่ตงัแทน 
 

 7.3.2) คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกับดแูลกิจการทดี ี

 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ มีจาํนวน 3 คน เป็นกรรมการ

อสิระจาํนวน 2 คน  รายชือคณะกรรมการสรรหาฯเป็นไปตามตารางที 14 ทงันี คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกบั

ดแูลกจิการทีดี มีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกบัดแูลกจิการทีดี 

1) การปฏิบัตงิานด้านการสรรหา 

1.1 พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และร่วมกบัประธาน

เจา้หนา้ทีบรหิารพิจารณาหลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหา ผูบ้รหิารระดบัสงู 

1.2 พิจารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชุดย่อยใหมี้ความเหมาะสม

กบักลยทุธข์องบรษิทัฯ และสถานการณที์เปลียนแปลงไป 

1.3 พิจารณาและกาํหนดคุณสมบัติของผูที้จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท โดยคาํนึงถึงความหลากหลายทางดา้น

ความรู ้ความเชียวชาญ ทกัษะ และประสบการณที์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และการอทิุศเวลา 

1.4 พิจารณาสรรหาบุคคลทีไดร้ับการเสนอชือเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

ระดบัสูง เพือเสนอคณะกรรมการบริษัท พจิารณาแตง่ตงัตามความเหมาะสม หรือเมือมีตาํแหน่งว่างลง 

1.5 พิจารณาแผนการพัฒนาฝึกอบรมทีเกียวกับการปฏิบตัิหนา้ทีหรือความรูเ้กียวกับธุรกิจของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ กรรมการ

บรษัิท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 

1.6 พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสูง พรอ้มทังรายชือผูที้เหมาะสมทีจะไดร้บัการพิจารณาสืบทอด

ตาํแหน่ง และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท อย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั 

1.7 ปฏิบตักิารอนืใดอนัเกียวกบัการสรรหา ตามทีคณะกรรมการบรษิัท มอบหมาย 

2) การปฏิบัตงิานด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 

2.1 การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย 

1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกียวกบัโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนทังทีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวั

เงิน สาํหรบัคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาํทุกปี ทังนี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพือพิจารณาอนมุตัิ 

2) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและทบทวนหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุยอ่ย เพือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตัิและประเมิน โดยคณะกรรมการสรร
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หาฯ จะนาํผลการประเมินดังกล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุย่อย 

3) เสนอหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมกบัภาระ หนา้ที และความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัท และ

กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย โดยเชือมโยงค่าตอบแทนกบัการประเมิน แผนธุรกิจและผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯโดยรวม เพือสามารถจูงใจ และเป็นการดาํรงไว้ซึงกรรมการทีมีความรู ้ความสามารถ และมี

ศกัยภาพ ทังนี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้สามัญ

ประจาํปีเพือพิจารณาอนมุตัติ่อไป 

2.2 การพิจารณาคา่ตอบแทนสาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู 

1) พิจารณาและทบทวนโครงสรา้งและองคป์ระกอบค่าตอบแทนสาํหรบัผูบ้ริหารระดับสูง เป็นประจาํทุกปี แลว้

นาํเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุตั ิ

2) ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานสาํหรบัทงัองคก์ร รวมทงัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

ผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นประจาํทกุปี แลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

3) จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานสาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นประจาํทุกปี สือสารผลการพิจารณา รวมทัง

ประเด็นเพอืการพฒันาใหผู้บ้ริหารระดบัสงูไดท้ราบ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั  

4) พิจารณาค่าตอบแทนของ ผูบ้รหิารระดบัสงู โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีเป็นเงินเดือน ผล

การดาํเนินงานระยะสันและระยะยาว และผลประเมินการปฏิบัติงานของผู ้บริหารระดับสูง และนําเสนอ

คา่ตอบแทนดงักลา่วต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือพจิารณาอนมุตั ิ

3) การปฏิบัตด้ิานการกาํกับดูแลกิจการทดี ี

3.1  ดูแลการจัดทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชันทีเหมาะสมกับ     

บริษัทฯ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลักเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคับของหน่วยงานทีทาํหน้าทีกาํกบัดูแล ไดแ้ก่ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานที

เกียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการกาํกบัดแูลกิจการทีดีตามมาตรฐานสากลเพือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

3.2 กาํหนดใหมี้การจดัทาํคู่มือการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี ตามแนวทางของนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) 

เพอืใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัทีิถกูตอ้งและเป็นมาตรฐาน 

3.3  กาํกับ ดูแล และให้คาํแนะนาํแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที และความรบัผิดชอบ ตาม

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกรอบและหลกัเกณฑข์องนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

(Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) เพือให้

มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนือง รวมทังให้เกิดการปฏิบัติทีดีตามจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ของ

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและพนักงานของบริษัทฯ 

3.4 พิจารณาทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั (Anti-

Corruption Policy) อย่างสมําเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพือให้นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance Policy) และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) และสอดคลอ้งกับ

แนวทางปฏิบตัติามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ และธรุกจิของบริษัทฯ 

3.5 จดัทาํรายงานผลการประเมินการกาํกบัดแูลกิจการทีดีประจาํปี เพือรายงานคณะกรรมการบริษัทพรอ้มทงันาํเสนอ

ความเหน็ และขอ้เสนอแนะเพือแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
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3.6 เสนอแนะขอ้กาํหนด และแนวทางในการปฏิบตัิเกียวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจและขอ้พึง

ปฏิบตัิของกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัทฯ 

3.7 แต่งตงัคณะทาํงานเพือทาํหนา้ทีสนบัสนุนงานการกาํกบัดแูลกิจการทีดีไดต้ามความจาํเป็น 

3.8 ปฏิบตัิงานอืนใด ทีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
 

คณะกรรมการบรหิารความเสียง 

    ตารางท ี15 คณะกรรมการบริหารความเสยีง 

รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง 

การประชุม 

การเข้าร่วม 

การประชมุ 

1. นายอษัฎากร ลมิปิติ ประธานกรรมการ 5 5 

2. นายสุรศกัด ิ เหลืองอร่ามศรี(1) กรรมการ 2 2 

3. นายปรวีย ์ เรณสถาน(2) กรรมการ 2 2 

4. นายฐิติศกัดิ    สกลุครู(1) กรรมการ 3 3 

5. นายเดชบดนิทร ์ เหรียญทรพัยดี์ กรรมการและเลขานุการ 5 5 

หมายเหต ุ: ( ) นายฐิตศิกัด ิสกลุครู ไดร้บัการแตง่ตงัเป็นกรรมการแทน นายสรุศกัด ิเหลืองอร่ามศรี  

  เมอืวนัท ี14 พฤษภาคม 2564  

  (2) นายปรวีย ์เรณสถาน พน้จากการเป็นกรรมการบริหารความเสียง เนอืงจากลาออกจากการเป็นพนกังานของ 

 บริษทัฯ เมอืวนัท ี14 พฤษภาคม 2564 
 

 7.3.3) คณะกรรมการบรหิารความเสียง 

 ปี 2564 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารความเสียงจาํนวน 3 ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียงเป็นกรรมการ

อสิระ รายชือคณะกรรมการบริหารความเสียงเป็นไปตามตามตารางที 15 ซงึมีขอบเขต  อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริหารความ

เสียง ดงันี 

1) กาํหนดนโยบายการบริหารความเสียงและการวางกรอบการบรหิารความเสียงโดยรวมของบรษัิทฯซงึครอบคลมุถงึความเสียง

ประเภทต่าง ๆ ทีสาํคญั เช่น ความเสียงดา้นการเงิน ความเสียงดา้นสภาพแวดลอ้มและการตลาด ความเสียงดา้นการผลิต

และจาํหน่าย ความเสียงดา้นราคาวตัถดุิบในการผลิต ความเสียงดา้นตลาดแรงงาน และความเสียงทีมีผลกระทบต่อชือเสียง

ของบรษัิทฯ ความเสียงเรอืงการลงทนุ โดยรวมถงึการกลนักรองการลงทนุ และความเสียงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั เป็นตน้ 

 2) กาํหนดและทบทวนปรบัปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสียงขององคก์ร รวมทังกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ความเสียง ให้สอดคลอ้งกับกรอบการบริหารความเสียงองคก์ร เพือใหมี้ประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคล้องตาม

สภาวการณที์เปลียนแปลง 

  3) กาํหนดกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายบริหารความเสียงโดยรวมของบริษัทฯ ตรวจติดตามและควบคุมความเสียงของ

บรษัิทฯ โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรบัได ้

  4) สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสียงในทกุระดบัทวัทงัองคก์ร รวมทงัเครอืงมือต่าง ๆ อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ 

รวมถงึส่งเสรมิวฒันธรรมบรหิารความเสียง 

  5) กาํกบัดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานบริหารความเสียงทีสาํคญั พรอ้มทงัใหค้าํแนะนาํเพือใหม้นัใจว่ามีการบริหาร

จดัการความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบรหิารจดัการความเสียงต่างๆ 

ใหค้วามเสียงอยู่ในระดบัทียอมรบัไดส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเสียงองคก์ร 
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  6) รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสมาํเสมอในสงิทีตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์

ทีกาํหนด 

  7) ปฏิบตัหินา้ทีอนืตามทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

โดยรายละเอยีดขอ้มลูกรรมการชดุย่อย ประวตัิการศึกษา ประวตัิการทาํงานทีผ่านมา ฯลฯ แสดงรายละเอยีดตาม เอกสารแนบ  
 

7.4 ข้อมูลเกียวกับผู้บรหิาร 

7.4.1 รายชือผู้บรหิาร 

ตารางท ี16 รายชือผู้บริหารของบริษทัฯ ณ วันท ี4 มกราคม 2565 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บรหิาร 

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และค่าเบียประชมุสาํหรบักรรมการที

ไม่ใช่ผูบ้ริหารรายครงั ส่วนค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยจา่ยเป็นรายครงัตามทีประชุมจรงิ โดยการพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการใน

กลุ่มอตุสาหกรรมทีใกลเ้คียงกนั ซงึคาํนึงถงึความเหมาะสมกบัประเภทธุรกิจ และพิจารณาตามความเหมาะสมกบัประสบการณ ์บทบาท

หนา้ทีความรบัผดิชอบ 

ค่าตอบแทนสาํหรบัผูบ้ริหารจะเชือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ และผลการปฏิบติัหนา้ที ของผูบ้รหิารแต่ละท่านนัน 

ประกอบดว้ยเงนิเดือนและโบนสั  

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนสาํหรับผู้บริหารจะเชือมโยงกับผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และผลการปฏิบตัิหนา้ที ของผูบ้ริหารแต่ละ

ท่านนัน ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส สาํหรับผู้บริหาร ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 เป็นจาํนวนเงินรวม 

45,389,120 บาท 
 

(2) ค่าตอบแทนอืน 

บรษิัทไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเลียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารโดยบริษัทไดส้มทบในอตัราส่วน รอ้ยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 

2564 บรษิทัไดจ่้ายเงนิสมทบกองทนุสาํรองเลียงชีพสาํหรบัผูบ้ริหาร 9 ราย รวมทงัสนิ 1,030,224 บาท  
 

รายชือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

2. นายเดชบดนิทร ์ เหรียญทรพัยดี์ รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

3. นางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั ทีปรกึษาดา้นจดัซือต่างประเทศ 

4. นายธีระชยั สิรธิญัญานนท ์ ประธานเจา้หนา้ทีสาํนกัประธานเจา้หนา้ทบีริหาร 

5. นายสุรศกัด ิ เหลืองอร่ามศรี ประธานเจา้หนา้ทีกลุ่มธุรกจิ 1 

6. นางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั ประธานเจา้หนา้ทีกลุ่มบญัชีการเงิน 

7. นายยศพณ แสงนิล ประธานเจา้หนา้ทีกลุ่มกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ 

8. นายฉัตรชยั  เอยีมอไุรรตัน ์ ประธานเจา้หนา้ทีกลุ่มปฏิบตักิาร 

9. นางสาวเหมินฝัน ธัญไพสิษฐ์ ประธานเจา้หนา้ทีกลุ่มธุรกิจ 2  

(ลาออกจากการเป็นพนกังานเมือวนัที 1 มีนาคม 2565) 
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7.4.4 การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ใหอ้ยู่ในระดบัทีสามารถจงูใจและอยู่ใน

ระดับทีเทียบเคียงกบับริษัททีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยการพิจารณาจะเชือมโยงกบัผลงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ

และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร รวมทงัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และผลประโยชนที์สรา้งใหก้บัผูถ้ือหุน้ ทังนี คณะกรรมการทีไดร้บั

มอบหมายใหมี้หน้าทีและความรบัผิดชอบเพิมขึนเป็นพิเศษจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม และเชือมโยงกับระดบัความรบัผิดชอบทีไดร้บั

มอบหมายนนั ผูที้เป็นประธานอาจไดร้บัคา่ตอบแทนเพิมจากทีกรรมการไดร้บั  

โดยทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะจัดทาํรายงานเกียวกับนโยบายดา้นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการ เหตุผล และ

วตัถปุระสงคข์องนโยบาย โดยเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.1.2 และงบการเงินของบรษิัทฯ ทงันี คณะกรรมการบริษัทฯจะนาํเสนอค่าตอบแทน

ของกรรมการใหที้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุตัติ่อไป 
 

7.5 ข้อมูลเกียวกับพนักงาน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทฯมีจาํนวนพนกังานแยกตามสายผลิตภณัฑแ์ละการบริหารไดด้งันี 

ตารางท ี 17   จาํนวนพนักงานแยกตามสายผลิตภัณฑ ์ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางท ี 18   ผลตอบแทนของพนักงานประจาํปี 2564 

รายการ จาํนวนเงนิ (บาท) 

 เงนิเดือน 18,288,851.00  

 คา่แรง 18,896,152.33 

 โบนสั    5,354,806.50 

เงนิประกนัสงัคมและเงินกองทนุทดแทน    1,317,405.00 

เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลียงชีพ       409,362.00 

เงนิสวสัดิการอืน       813,041.32 

รวม 45,079,618.15 

คิดเป็นร้อยละ 1.35% ของค่าใช้จ่ายทังหมด 
 

ตารางท ี 19  ข้อมูลเกยีวกับการจัดให้มกีองทนุสาํรองเลียงชีพพนักงานประจาํปี 2564 

จาํนวนพนักงานรายเดอืนทเีข้าร่วมกองทุนฯ  สัดส่วนพนักงานทีเข้าร่วมกองทนุฯ   

372 คน 80.69% 
 

ประเภทของส่วนงาน รายเดอืน  (คน) รายวัน  (คน) รวม (คน) 

โรงงานผลติถงุทัวไป 14 51 65 

โรงงานผลติถงุซปิ 71 883 954 

โรงงานผลติหลอดดดูเครืองดืม 18 146 164 

ส่วนการบริหารงานกลางสาํนกังานใหญ่ 246 160 406 

ส่วนการบริหารงานกลางสาํนกังานสาขาซนัทาวเวอรส์ 111 - 111 

รวม 460 1,240 1,700 
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นโยบายการจา่ยค่าตอบแทน 

ผลตอบแทนทีบริษัทฯจัดให้แก่พนักงานทุกระดับชันและทุกเชือชาติอย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลักเกณฑเ์ดียวกัน 

ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนสัและเบียขยนั เงนิสมทบประกนัสงัคม เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ เงินชดเชย

กรณีเกษียณอาย ุโดยในปี 2564 บรษัิทฯไดจ่้ายผลตอบแทนดงักล่าวใหแ้กพ่นกังานทงัองคก์รรวมทงัสนิ 45,079,618.15  บาท 

บรษัิทฯ ไดด้าํเนินการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน ดว้ยความโปรง่ใส ชดัเจน เป็นธรรม และจูงใจ ซึงสอดคลอ้งกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ นโยบายรฐับาล และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สาํหรบัผลประโยชนร์ะยะสนั จะมีการประเมินการปฏิบตังิาน

ประจาํปีและค่าดชันีวดัผลงาน ควบคู่กบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ สว่นผลประโยชนร์ะยะยาวนัน บรษิัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณา

ความเหมาะสม 

นโยบายการการพฒันาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึงทีบริษัทฯใหค้วามสาํคัญต่อการฝึกอบรมและการเสริมความรูอ้ย่าง

ต่อเนือง  โดยเนน้เสริมสรา้งสิงทีจาํเป็นเพือเพิมขีดความสามารถและศกัยภาพของพนักงานทุกระดบัใหเ้กิดความตระหนัก  ความรู ้ 

ความเข้าใจ  ทักษะ  ซึงจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ทังในปัจจุบันและอนาคต  อันจะนําไปสู่

ความกา้วหนา้ของพนักงานและบริษัทฯต่อไป  เพือเป็นการเสริมสรา้งและพฒันาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือง บรษัิทฯไดมี้การจดัทาํ

เอกสารปฐมนิเทศสาํหรบัพนักงานใหม่ทุกท่าน เพือเป็นขอ้มูลทีเป็นประโยชนใ์นการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดปฐมนิเทศแนะนาํ

ลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจ ระบบการกาํกบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ สาํหรบัพนกังานทีไดร่้วมงานกบับริษัทฯ

แลว้ ไดจ้ัดส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานและการสัมมนาทังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจดัอบรมภายในและการเขา้ร่วม

หลกัสตูรอบรมโดยองคก์รภายนอก 

บริษัทฯมีนโยบายการพฒันาพนกังาน โดยเนน้ใหมี้การฝึกอบรมครบทุกระดบัชัน จดัใหมี้ระบบการจดัการฝึกอบรมใหค้วามรู้

ทกัษะในการปฏิบตัิงานแกพ่นกังาน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจาํปี มุ่งหวงัใหพ้นักงานทกุคนเกิดความเขา้ใจและ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สาํหรับพนักงานทีเกียวข้องกับการผลิต จะเน้นเรืองลดการเกิดของเสีย และ

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทงัไดส้รา้งจิตสาํนกึดา้นสิงแวดลอ้มใหแ้ก่พนกังาน มีการฝึกอบรมในการใชว้ตัถดุิบใหคุ้ม้ค่า  

มีการจดัระบบการทิงขยะและมีการแยกขยะทีมีพิษ ขยะเปียก ขยะแหง้ ตลอดจนการลดอบุัติเหตุในการทาํงานมีการส่งเสรมิรณรงค ์   

ในเรืองการลดอบุตัเิหต ุการรกัษาความปลอดภยัในระหว่างการทาํงาน 

ในปี 2564 บริษัทใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากร จงึมีนโยบายส่งเสริม ผลกัดนัและขบัเคลือนวฒันธรรมองคก์รผ่าน

โครงการ “THIP INNOVENTURE” เพือสรา้งนวัตกรรมองคก์รอย่างยงัยืน เตรียมความพรอ้มพนักงานใหเ้ป็นผูน้าํองคก์รทีมีความรู้

และประสบการณต์ลอดจนความสามารถในการปรบัตวัรองรบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีเปลียนแปลงไป โดยมุ่งเนน้เรอืงตา่ง ๆ ดงันี 

(1) เปิดตวัเฟสแรกโดยการคน้หาไอเดียจากพนักงาน เนน้การมีส่วนรว่มของพนกังานทุกคน เป็นการเปิดโอกาสใหพ้นกังาน

ทกุคนมีส่วนรว่มในการส่งไอเดียต่างๆ   

(2) คดัเลือกนวตักร ดาํเนินการจัด Bootcamp เตรียมความพรอ้มพัฒนาศกัยภาพ เพือปันนวัตกรทีมีความคิดสรา้งสรรค ์

โดยดาํเนินการควบคู่กับการปรบัวัฒนธรรมองคก์ร มุ่งเนน้การขบัเคลือนองคก์รดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม เพิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั เตรียมรบัมือสูโ่ลกธุรกจิดจิทิลั และปรบัตวัใหท้นักบัวิถีชีวติและพฤติกรรมผูบ้รโิภคยคุใหม่ 
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นอกจากนัน ยังมี “อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการต่อต้านคอรรั์ปชันของบริษัทฯ” เป็นการอบรมภายในซงึมีหัวขอ้

ครอบคลมุเกียวกบั  

(1) ความรู ้ความเขา้ใจ เกียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ โดยมีรายละเอยีดเกียวกบั 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิทีบริษัทประกาศใช ้จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ  แนวทางป้องกนัความเสียงทุจรติคอร์

รปัชัน หลักการและวิธีปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรร์ัปชันของบริษัท มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไก

คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

(2) ทําการประเมินความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านคอรร์ัปชัน ผ่านแบบสอบถามแก่พนักงานบริษัท ผลปรากฎว่า

พนกังานมีความรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัถงึการต่อตา้นทจุริตและคอรร์ปัชนั 

และยังมีการ “อบรมความรู้เกียวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)” ใหแ้ก่พนักงาน โดย

รายละเอียดมุ่งเนน้สาระสาํคญัของ PDPA หน่วยงานทีเกียวตามกฎหมาย PDPA การใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และสิทธิของ

เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

บริษัทฯ ไม่มีการจดัตงัสหภาพแรงงาน ทงันี รายละเอียดจาํนวนชัวโมงการฝึกอบรมเฉลียของพนักงานต่อปี และสถิติดา้น

ความปลอดภยัปรากฎอยู่ในรายงานการพฒันาเพือความยงัยืน ปี 2564 
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7.6 ข้อมูลสาํคัญอืนๆ 

7.6.1 รายชอืเลขานุการบรษัิท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ทไีด้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงใน

การควบคุมดูแลการทาํบัญชี หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบรษัิท (compliance) 

 7.6.1.1 เลขานุการบรษัิท 

คณ ะกรรมการบริษั ท  ได้มี ม ติแต่ งตังให้ นายธีระชัย  สิ ริ ธัญ ญ านน ท์ ดํารงต ําแหน่ งเลขานุการบริษั ท ตังแต่                    

วนัที  22 กุมภาพนัธ ์2550  ซงึจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชมุผู้

ถือหุน้ ทงันีหนา้ทีตามทีกฎหมายกาํหนด มีดงันี 

1) ทาํหน้าทีประสานงานเพือใหก้ารจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทฯใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายทีเกียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

2) ดูแลเรืองการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทังหน่วยงานกาํกบัดแูลอนืทีเกียวขอ้ง 

3) ใหค้าํปรึกษาเบืองตน้แก่คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ ในส่วนทีจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตาม

กฎระเบียบ และข้อกาํหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ และคณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนติดตาม

กฎระเบียบทีประกาศใหมด่ว้ย 

4) จัดทาํและเก็บเอกสารทีเกียวขอ้ง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผู้ถือหุน้ รายงานการถือครองหลักทรัพย ์และรายงาน

การมีส่วนทีไดเ้สีย เป็นตน้ 

5) ดแูลกจิกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการบรษิัท เพือใหก้รรมการสามารถปฏิบตัิหนา้ทีไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6) ประสานงานใหมี้การปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบรษิัทและทีประชมุผูถื้อหุน้ 

7) ปฏิบตัหินา้ทีอนืใดตามทีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

โดยคุณสมบตัิของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทจบการศึกษาดา้นบญัชี และรายละเอียดเกียวกบัเลขานุการบริษัท 

ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 

 7.6.1.2 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ 

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั เป็นผูร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ซงึมีหน้าทีในการควบคมุ ดูแลงานดา้นบญัชี

และการเงินใหถู้กต้อง ครบถว้น ทันเวลา ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย ์และตลาด

หลักทรัพยก์ําหนด โดยคุณสมบัติของผู้ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด รายละเอียด

เกียวกบัผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงนิ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 

7.6.1.3 ผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

นางสาวกัณฑปักษ์ กษมานิติ เป็นผูร้ับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี ซึงมีหน้าทีในการจัดทาํรายงาน

ทางการเงินใหมี้คณุภาพ ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดย

คุณสมบัติของผูด้าํรงตาํแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

รายละเอยีดเกียวกบัผูที้ไดร้บัมอบหมายโดยตรงในการควบคมุดแูลบญัชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี / รายงานประจาํปี 2564| 74 

 (แบบ 56-1 One Report)  
 

 

7.6.1.4 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาววชิราภรณ์ เสรี ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

เพอืใหเ้กิดความโปรง่ใส รายละเอยีดเกียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3  
 

7.6.1.5 หัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของบรษัิท (compliance) 

นายธีระชยั สิรธิัญญานนท ์เป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงในการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษัท (compliance)  รายละเอยีด

เกียวกบัหวัหนา้งานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิทั (compliance) ปรากฏในเอกสารแนบ  
 

7.6.2 รายชอืหวัหน้างานนักลงทนุสัมพันธ ์และข้อมูลเพอืการตดิต่อ  

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั เป็นหวัหนา้งานนักลงทุนสมัพันธ ์ทาํหนา้ทีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่อผูถ้ือหุน้    

ผูล้งทุนทงัในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึขอ้มลูทางการเงิน การเขา้ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) 

ทงันี สามารถติดตอ่ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธไ์ดโ้ดยตรงที 

ฝ่ายกจิกรรมรว่มทนุและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

อเีมล : irthip@thantawan.com  

โทรศพัท ์: 02738333  โทรสาร : 02738282 
 

7.6.3 ค่าตอบแทนทผู้ีสอบบัญชี และค่าบริการอืนๆ  

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีใหแ้ก่ผูส้อบบัญชี สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 เป็น

จาํนวนเงินรวม 1,750,000 บาท และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการสอบบัญชีตามทีจ่ายจริงเป็นจาํนวนเงิน 33,638 บาท รวม

คา่ตอบแทนการสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงินทังสนิ 1,783,638 บาท 

 2) ค่าบรกิารอืน   

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบคาํขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลใหค้ณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน(BOI)เพือใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี สินสุด                  

วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท  

บรษัิทฯไม่มีคา่ตอบแทนอนืทีตอ้งจา่ยในอนาคต อนัเกดิจากขอ้ตกลงทียงับริการไม่เสร็จในรอบปีบญัชีทีผ่านมา 
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7.6.4 รายงานการเปลยีนแปลงการถอืครองหลักทรัพย ์ของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีการรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์(THIP) ของกรรมการและผู้บริหารต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจาํทุก     

ไตรมาส โดยสรุปการรายงานการถือครองหลักทรพัยข์องคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคาํนิยามของสาํนักงาน ก.ล.ต.) ซึงรวมถึงจาํนวน

หลกัทรพัยที์ถือครองของผูเ้กียวขอ้งตามมาตรา 59 และ 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ

และผูบ้รหิาร (ทงัทางตรงและทางออ้ม) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 เปรยีบเทียบกบัปี 2563 ดงัน ี

ตารางท ี20 รายงานการเปลยีนแปลงการถอืครองหลักทรพัยข์องกรรมการ และผู้บริหาร 

 

*  จาํนวนหุน้ทีชาํระแลว้ของบรษิัทฯ ณ 31  ธันวาคม  2564  =  89,999,686  หุน้ 

ลาํดบั กรรมการและผู้บริหาร ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุน้ทถีือ 

ณ 31 ธ.ค. 64 

 สดัสว่นการ ถือหุน้ 

ในบริษัทฯ  ( % )* 

จาํนวนหุน้ทถีือ 

ณ 31 ธ.ค. 63 

สดัส่วนการถือหุน้ 

ในบริษัทฯ ( % ) 

จาํนวนหุน้ท ี 

 เปลียนแปลง   

 เพิมขึน(ลดลง) 

1 นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธิ 

คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

นติิบคุคลทีเกยีวข้อง 

ประธานกรรมการ และ 

กรรมการอิสระ  

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

2  นายสายณัห ์สตางคม์งคล กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ 

- - - - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - - - 

 นิติบคุคลทีเกียวขอ้ง - - - - - 

3 นายอษัฎากร ลิมปิติ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร

ความเสียง กรรมการตรวจสอบ   

- - - - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - - - 

นติิบคุคลทีเกยีวข้อง - - - - - 

4 นางสาวศศิธร วงศวิ์ไล กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาฯ 

- - - - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - - - 

นติิบคุคลทีเกยีวข้อง - - - - - 

5 นายศิวนสั นาคทตั กรรมการบริษัท - - - - - 

 คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  - - - - - 

 นติิบคุคลทีเกยีวข้อง  - - - - - 

6 นางพจนารถ ปริญภทัรภ์ากร กรรมการบริษัท และประธาน

เจา้หนา้ทบีริหาร 

- - - - - 

 คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - - - 

 นติิบคุคลทีเกยีวข้อง - - - - - 

7 นายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความ

เสียง  รองประธานเจา้หนา้ทบีริหาร 

- - - - - 

 คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - - - 

 นติิบคุคลทีเกยีวข้อง - - - - - 

8 นางสาวนฤศสัย  มหฐิติรฐั กรรมการบริษัท  

และทีปรึกษาดา้นจดัซือตา่งประเทศ 

- - - - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - - - 

นติิบคุคลทีเกยีวข้อง - - - - - 

9 นายฐิตศิกัดิ  สกลุครู กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความ

เสียง และกรรมการสรรหา ฯ 

- - - - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - - - 

นติิบคุคลทีเกยีวข้อง - - - - - 

10  นายธีระชยั  สิรธัิญญานนท ์ เลขานกุารบริษทั และประธานเจา้หนา้ที

สาํนกัประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

- - - - - 

  คู่สมรสและบตุรทียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ - - - - - 

  นิติบคุคลทีเกยีวขอ้ง - - - - - 

11 นางสาวนภาศิริ  มหฐิตริฐั ประธานเจา้หนา้ทีกลุ่มบญัชกีารเงิน - - - - - 

 คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - - - 

 นติิบคุคลทีเกยีวข้อง - - - - - 

12 นายสุรศกัดิ เหลืองอร่ามศรี ประธานเจา้หนา้ทีกลุ่มธุรกิจ 1 และ

กรรมการบริหารความเสียง 

- - - - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - - - 

นติิบคุคลทีเกยีวข้อง - - - - - 

13 นายฉัตรชยั เอียมอไุรรตัน ์ ประธานเจา้หนา้ทีกลุ่มปฏิบตักิาร - - - - - 

คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - - - 

นติิบคุคลทีเกยีวข้อง - - - - - 

14 นายยศพณ แสงนลิ ประธานเจา้หนา้ทีกลุ่มกลยทุธแ์ละ

พฒันาธุรกิจ 

- - - - - 

 คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - - - 

 นติิบคุคลทีเกยีวข้อง - - - - - 

15 นางสาวเหมนิฝัน ธัญไพสิษฐ์ ประธานเจา้หนา้ทีกลุ่มธุรกิจ  - - - - - 

 คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  - - - - - 

 นติิบคุคลทีเกยีวข้อง  - - - - - 

16 นายปรวีย ์เรณสถาน กรรมการบริหารความเสียง - - - - - 

 คูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  - - - - - 

 นติิบคุคลทีเกยีวข้อง  - - - - - 
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8. รายงานผลการดาํเนินงานสาํคัญด้านการกาํกับดูแลกจิการ 
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทขีองคณะกรรมการในรอบปีทผ่ีานมา 

 ผลการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 สรุปได ้ดงันี  

 1. กาํกับดูแลและพัฒนาศักยภาพการเติบโตและการแข่งขันของบริษัทฯ จากการวางรากฐานใหเ้ป็นองคก์รทียืดหยุ่นทันต่อ

สถานการณแ์ละยดึมนัต่อแนวทางการพฒันาองคก์รอย่างยงัยืนอย่างต่อเนือง ส่งผลใหใ้นปีทีผ่านมาภาพรวมการดาํเนินงานของบริษัท

สามารถสรา้งผลกาํไร โดยในปี 2564 รายไดร้วมอยู่ที 3,797.09 ลา้นบาท และ มีผลกาํไรสทุธิ 382.82 ลา้นบาท  

 2. คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและกาํหนด นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ และได้อนุมัติตัวชีวัดผลการ

ดาํเนินงาน ในด้านต่างๆ นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโครงการร่วมลงทุนและแผนงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่าง

รอบคอบ โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียเป็นสาํคญั 

 3. พจิารณาเรอืงต่างๆ ในทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษัิท และหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี  

3.1  อนุมัติการทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี นโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชนั และนโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน  

3.2  ทบทวนหนา้ทีเพือความเหมาะสมกบัสถานการณอ์ย่างสมาํเสมอ ไดแ้ก่ การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และ 

คณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ  

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบัตหิน้าทีของคณะกรรมการ 

ในการแต่งตงักรรมการ คณะกรรมการสรรหาซึงประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวน 3 ราย จากจาํนวนคณะกรรมการสรร

หาทงัหมด 3 ราย มีหนา้ทีรบัผดิชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลันกรองบุคคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบรษัิท และ 

เป็นผูเ้สนอชือผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสม เพือใหไ้ดก้รรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสรา้ง ขนาด และ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ โดยจาํนวนทีเสนอจะเท่ากบัจาํนวนกรรมการทีครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษัิท 

เพือขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนันจะนาํเสนอรายชือกรรมการดังกล่าวต่อ ทีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตังกรรมการตาม

หลกัเกณฑต์่อไป 

ทงันี คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงไดก้าํหนดคณุสมบติัของกรรมการ 

โดยพิจารณาคณุสมบัติของกรรมการในประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ คุณสมบตัิตามกฎหมาย และกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง ความเชียวชาญและ

ประสบการณท์าํงานทีเป็นประโยชนแ์ละสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารดาํเนินธุรกิจของ บริษัทฯ โดยพิจารณาควบคู่กบัตารางความรูค้วาม

ชาํนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยการพิจารณาไม่มีการจาํกัด หรือแบ่งแยก เพศ เชือชาติ ศาสนา หรือความ

แตกต่างอนืใด นอกจากนี คณะกรรมการสรรหาไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีส่วนรว่มในการเสนอชือกรรมการทีมีคณุสมบตัเิหมาะสมดว้ย 

สาํหรบัการสรรหากรรมการอิสระมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก คือ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผูที้มีความรูค้วามสามารถ

และเป็นผู้เชียวชาญในอุตสาหกรรมทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ

ทางดา้นบญัชี หรือเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและเป็นผู้มีประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน โดยเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบตัิ

เหมาะสมและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์หค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา จากนนัจงึนาํเสนอขออนมุติัจากทีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้มูลการสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการ ปรากฏในหวัขอ้ 6.1.1 “นโยบายและแนว

ปฏิบตัิทีเกียวกบัคณะกรรมการบรษิทั”   
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

  ทงันีในปี 2564 การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล รายละเอียดมีดงันี 
 

ลาํดับ 

ที 
ชอื - นามสกลุ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครังทเีข้าประชุมในปี 2564 

 

ประชุมคณะ

กรรม 

การบรษัิท  

 

ประชมุ

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

ประชุม

คณะกรรมการ 

บรหิารความเสยีง 

ประชุมคณะ

กรรม 

การสรรหาฯ 

 

ประชุมสามญั 

ผู้ถอืหุ้นประจาํปี 

ประชุมคณะ

กรรม 

การอิสระ 

1 นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มทิธิ ประธานกรรมการบรษัิท  และ

กรรมการอสิระ 

7/7 - - - 1/1 1/1 

2 นายสายณัห ์ สตางคม์งคล 

 

กรรมการอสิระ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาฯ 

7/7 6/6 - 3/3 1/1 1/1 

3 นายอษัฎากร  ลมิปิต*ิ กรรมการอสิระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการบริหารความเสียง 

7/7 6/6 5/5 2/2 1/1 1/1 

4 นางสาวศศิธร  วงศว์ิไล 

 

กรรมการอสิระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาฯ  

7/7 6/6 - 3/3 1/1 1/1 

5 นายศวินสั    นาคทตั กรรมการบรษัิท 7/7 - - - 1/1 - 

6 นางพจนารถ  ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการบรษัิท และประธาน

เจา้หนา้ทบีรหิาร 

7/7 - - - 1/1 - 

7 นายเดชบดินทร ์ เหรียญทรพัยดี์ กรรมการบรษัิท และ 

กรรมการบริหารความเสียง  

7/7 - 5/5 - 1/1 - 

8 นางสาวนฤศสยั  มหฐิตริฐั กรรมการบรษัิท  7/7 - -  1/1 - 

9 นายฐิตศิักด ิสกุลครู กรรมการบรษัิท

กรรมการบริหารความเสียง

และ กรรมการสรรหาฯ  

7/7 - 3/3 1/1 1/1 - 

10 นายสรุศกัด ิเหลืองอร่ามศรี** กรรมการบริหารความเสียง - - 2/2 - - - 

11 นายปรวีย ์เรณสถาน** กรรมการบริหารความเสียง - - 2/2 - - - 

 

หมายเหต ุ: * นายอษัฎากร ลมิปิต ิไดพ้น้จากตาํแหนง่กรรมการสรรหาฯ เมอืวนัท ี14 พฤษภาคม 2564 และ นายฐติิศกัด ิสกลุครู ไดร้บัการแตง่ตงัแทน 

 ** นายสรุศกัด ิเหลอืงอรา่มศร ีและนายปรวีย์ เรณสถาน ไดพ้น้จากตาํแหนง่กรรมการบริหารความเสยีง เมอืวนัท ี14 พฤษภาคม 2564 และ  

  นายฐิตศิกัด ิสกลุครู ไดร้บัการแต่งตงัแทนแทน 
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1. ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงนิ 

1.1 คา่ตอบแทนประจาํ และค่าตอบแทนทเีป็นเบียประชุม 

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และค่าเบียประชมุสาํหรบักรรมการที

ไม่ใช่ผูบ้ริหารรายครงั ส่วนค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยจา่ยเป็นรายครงัตามทีประชมุจรงิ โดยการพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการใน

กลุ่มอตุสาหกรรมทีใกลเ้คียงกนั ซงึคาํนึงถงึความเหมาะสมกบัประเภทธุรกิจ และพิจารณาตามความเหมาะสมกบัประสบการณ ์บทบาท

หนา้ทีความรบัผดิชอบ 

รายละเอยีดค่าตอบแทนของคณะกรรมการในรูปของเบียประชมุทงั 4 คณะ 

1.คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

1.1 คณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายเดือนในอตัราคงทีประกอบไปดว้ย 

ประธานกรรมการ    50,000 บาท / เดือน 

กรรมการ     35,000  บาท / เดือน 

1.2 คณะกรรมการทีไม่ใชผู่บ้ริหาร 

ประธานกรรมการ    20,000 บาท / ครงั 

กรรมการ     10,000 บาท / ครงั 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นรายครงัตามทีประชุมจริง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท / ครงั 

กรรมการตรวจสอบ    10,000 บาท / ครงั 

2.2 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และกาํกบัดแูลกิจการทีดี จ่ายเป็นรายครงัทีประชมุจริง 

ประธานกรรมการสรรหาฯ   20,000 บาท / ครงั 

กรรมการสรรหาฯ    10,000 บาท / ครงั 

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสียง จ่ายเป็นรายครงัทีประชมุจรงิ 

ประธานกรรมการบริหารความเสียง  20,000 บาท / ครงั 

กรรมการบริหารความเสียง   10,000 บาท / ครงั 

 

ในรอบปี 2564 ค่าตอบแทนรายคณะกรรมการทุกชุด รวมเป็นเงินทังสินตลอดปี  เท่ากับ 5,040,000  บาท ซึงเป็นไปตามมติที

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 มีรายละเอียดดงันี  
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ตารางท ี 21  ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2564                                                                          (หน่วย : บาท) 

ลาํดับ 

ท ี
ชอื - นามสกลุ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ

บรษัิท  

รายเดือน 

คณะกรรม 

การบริษัท  

รายครัง 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บรหิารความเสียง 

คณะกรรม 

การสรรหาฯ 

คณะกรรม 

การอิสระ 
รวม 

1 นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มทิธ ิ ประธานกรรมการบรษัิท 

และกรรมการอสิระ 

600,000 140,000 - - - 20,000 760,000 

2 นายสายณัห ์ สตางคม์งคล 

 

กรรมการอสิระ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาฯ 

420,000 70,000 120,000 - 30,000 10,000 650,000 

3 นายอษัฎากร  ลมิปิติ กรรมการอสิระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการบริหารความเสียง 

420,000 70,000 60,000 100,000 20,000 10,000 680,000 

4 นางสาวศศิธร  วงศวิ์ไล 

 

กรรมการอสิระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาฯ  

420,000 70,000 60,000 - 60,000 10,000 620,000 

5 นายศวินสั    นาคทตั กรรมการบรษัิท 420,000 70,000 - - - - 490,000 

6 นางพจนารถ  ปรญิภทัรภ์ากร กรรมการบริษัท และ

ประธานเจา้หนา้ทบีริหาร 

420,000 - - - - - 420,000 

7 นายเดชบดินทร ์ เหรียญทรพัยดี์ กรรมการบรษัิท 

กรรมการบริหารความเสียง  

420,000 - - 50,000 - - 470,000 

8 นางสาวนฤศสยั  มหฐิตริฐั กรรมการบรษัิท  420,000 - - - - - 420,000 

9 นายฐิตศิกัด ิสกุลครู กรรมการบริษัท

กรรมการบริหารความเสียง

และ กรรมการสรรหาฯ  

420,000 70,000 - 30,000 10,000 - 530,000 

รวม 3,960,000 490,000 240,000 180,000 120,000 50,000 5,040,000 

 

1.2. ค่าตอบแทนทเีป็นโบนัส  

สาํหรบัปี 2564 บริษัทฯมีกรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 6 ท่าน ไดจ่้ายค่าตอบแทนทีเป็นโบนัส ซงึผ่านการอนุมัติจากที

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แลว้ ดงันี  
 

   ตารางที  22  ค่าตอบแทนทีเป็นโบนัสของกรรมการทไีมใ่ช่ผู้บรหิาร ประจาํปี 2564                          (หน่วย: บาท) 

ลาํดับท ี ชอื-นามสกุล  จาํนวนเงนิโบนัส (บาท) 

1 นายไพรสณัฑ ์  วงศส์มิทธิ 975,000 

2 นายสายณัห ์  สตางคม์งคล 750,000 

3 นายอษัฎากร   ลมิปิติ 750,000 

4 นางสาวศศธิร  วงศว์ไิล 750,000 

5 นายศิวนสั  นาคทตั 750,000 

6 นายฐิติศกัดิ  สกลุครู 750,000 

รวม 4,725,000 
 

2. ค่าตอบแทนอืนๆ 

ค่าตอบแทนทีไม่เป็นตวัเงินของกรรมการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกนัภัยคุม้ครองการติดเชือไวรสัโคโรน่าแบบ

กลุม่ และการประกนัความรบัผิดของกรรมการวงเงิน 100,000,000 บาท 
 

8.1.3 การกาํกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บรษัิทฯไม่มีบรษิัทยอ่ยและบริษัทร่วมทีตอ้งเขา้ควบคมุดแูล 
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8.1.4 การตดิตามใหม้กีารปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกาํกับดแูลกิจการ   

 บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญัในเรืองการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยไดก้าํหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน ์วตัถุประสงค ์นโยบาย และแนว

ปฏิบัติที เกียวขอ้งไวใ้นนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ พรอ้มทังส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่างแทจ้รงิเพือ

สรา้งความเชือมนัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพือรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ จึงกาํหนดนโยบายอย่างเหมาะสม ช่วยใหก้าร

ดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถงึการเนน้ยาํใหพ้นักงานเขา้ใจเรืองการกาํกบัดแูลกิจการทีดี การต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปั

ชนั ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และการใชข้อ้มูลภายในเพือแสวงหาผลประโยชนโ์ดยจดัใหม้ีมาตรการในการแจง้เบาะแสหรือขอ้

รอ้งเรียนการกระทาํผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤตกิรรมทีอาจส่อถงึการทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ไดต้ิดตามเพือใหเ้กิดการปฏิบติัตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

และหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีของ บรษิทัฯ โดยมีผลการตดิตาม ดงันี 
 

หลักปฏิบัตทีิ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรทีสร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างยังยนื 

รายงานผลการปฏิบตัขิองบรษัิทฯ 

1.1 การทาํความเขา้ใจบทบาทและตระหนักถงึความรับผดิชอบในฐานะผู้นาํทีต้องกาํกับดูแลให้องคก์รมกีารบรหิารจดัการ

ทดี ี

-  คณะกรรมการบรษัิท ทาํหนา้ทีพิจารณาอนมุติัเรืองสาํคญัของ บรษิัทฯ ไดแ้ก ่วสิยัทศัน ์พนัธกจิ คา่นิยม กลยทุธอ์งคก์ร 

แผนธรุกิจ และรายการลงทนุทีมีความสาํคญัต่อองคก์ร 

-  คณะกรรมการบรษัิท ทบทวนและอนมุตัแิผนการดาํเนินงานของ บรษิัทฯ ซงึประกอบดว้ย แผนกลยทุธอ์งคก์ร แผนธุรกจิ 

ระยะสนัและระยะยาว ( -  ปี) งบประมาณประจาํปีแผนการบริหารความเสียงองคก์ร และตวัชวีดัผลการดาํเนินงาน 

-  คณะกรรมการตดิตามผลการดาํเนินงานอย่างนอ้ยเป็นรายไตรมาส และประเมินผลทุกสินปี 

1.2 การกาํกับดูแลกิจการใหน้าํไปสู่ผลอย่างน้อย ดังตอ่ไปนี 

(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการทดีโีดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธแิละมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  

(3) เป็นประโยชนต์่อสังคม และพัฒนาหรอืลดผลกระทบด้านลบต่อสิงแวดลอ้ม  

(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลยีนแปลง  

-  คณะกรรมการบรษัิท กาํหนดพนัธกิจทีสะทอ้นถงึการสรา้งคณุค่าใหแ้กก่ิจการอย่างยงัยืน 

- คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้าํในการกาํกบัดแูลกิจการ เช่น มีการพิจารณาการมีส่วนไดส้่วนเสียของ

ตนในระเบียบวาระการประชมุแต่ละวาระทกุครงัในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

-  คณะกรรมการบรษัิท จดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

- คณะกรรมการบรษัิท มอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีกาํกบัดูแลงานดา้นการกาํกบัดแูลกิจการทีดี  

1.3 การดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร 

และดูแลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมตทีิประชุมผู้ถอืหุ้น 

- คณะกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดขอบเขต อาํนาจ หน้าที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ใหค้ณะกรรมการตอ้ง

ดาํเนินการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทีิประชมุผูถ้ือหุน้ 

-  บริษัทฯ มีการออกคาํสงัและระเบียบต่าง ๆ ในเรืองการอนมุตัิการลงทุน และคู่มืออาํนาจอนมุตัิ เพือใหก้ารตดัสินใจในเรืองสาํคญั

ของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งมีขนัตอน และโปร่งใส 
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1.4  การทาํความเข้าใจขอบเขตหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกาํหนดขอบเขตการมอบหมาย

หน้าทแีละความรับผดิชอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนตดิตามดูแลให้ประธาน

เจา้หน้าทบีริหาร และฝ่ายบรหิารปฏบัิตหิน้าทีตามทไีดรั้บมอบหมาย 

- มีการจดัทาํขอบเขต อาํนาจ หน้าที และความรบัผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยแบ่งเป็นขอบเขตของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการจดัการ และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

- คณะกรรมการติดตามดูแลให้ประธานเจา้หน้าทีบริหาร และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รบัมอบหมายผ่านการประชุม

คณะกรรมการ ซงึมีการบนัทึกการมอบหมายและการรายงานความคืบหนา้ดงักล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบรษัิท 
 

หลักปฏิบัตทีิ 2  กาํหนดวัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเป็นไปเพอืความยงัยนื 

รายงานผลการปฏิบตัขิองบรษัิทฯ 

2.1  การกาํหนดหรือดูแลใหวั้ตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพอืความยงัยนื 

- มีการกาํหนดนโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความยังยืน ซงึสะทอ้นถึงการดาํเนินธุรกิจทีมุ่งเนน้สู่ความยังยืนขององคก์ร 

และมีการสือสารใหพ้นกังานทราบ อย่างสมาํเสมอ 

-  บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป โดยนอกจากการดาํเนินธุรกิจปกติแลว้ บริษัทฯ ไดก้าํหนด

กลยทุธใ์นการสรา้งธุรกิจใหม่ เพือเพมิความสามารถในการแข่งขนัและเติบโตไดอ้ย่างยงัยืนในอนาคต 

- บริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันโดยไดร้ะบุเรืองการดูแลผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือการกาํกับดูแล

กจิการทีดีของบรษิัทฯ  

2.2  การกาํกับดูแลใหมั้นใจว่า วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลา ปานกลาง และ/หรอืประจาํปี ของ

กิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการนาํนวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใช้

อย่างเหมาะสม ปลอดภยั 

-  คณะกรรมการบริษัท กาํหนดแผนกลยุทธแ์ละแผนธุรกิจโดยแบ่งออกเป็นระยะสนั (รายปี) และระยะยาว (3-5 ปี) โดยพิจารณา

จากวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิทัฯ 

-  คณะกรรมการกาํหนดเป้าหมายและการวัดผลงาน ทงัทีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ตลอดจนผลงานดา้นการดูแล สังคม ชุมชน 

และสิงแวดลอ้ม โดยประธานเจ้าหนา้ทีบริหาร จะทาํหน้าทีบริหารธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายไดแ้ก่ เป้าหมายตวัชีวดัองคก์ร 

และเปา้หมายทีส่งเสรมิความยงัยืนองคก์ร  

-  คณะกรรมการมอบหมายให ้ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร เป็นผูร้บัผิดชอบดแูลและติดตามผลการดาํเนินงานโดยใชน้วตักรรมและ

เทคโนโลยีมาเป็นเครอืงมือ มีการจดัทาํโครงการ “THIP INNOVENTURE”  

-  มีการถ่ายทอดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายผา่นกลยทุธ ์และแผนงานใหท้ัวทงัองคก์รผ่านช่องทางตา่ง ๆ เช่น CEO Town Hall และ 

อนิทราเน็ต 
 

หลักปฏิบัตทีิ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการทมีีประสิทธผิล 

รายงานผลการปฏิบตัขิองบรษัิทฯ 

3.1  การกาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการบรษัิท ไดจ้ดัทาํ Board Skill Matrix เพือดแูลใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทีมีคณุสมบตัหิลากหลาย ทงั

ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์เพือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์อง บรษิัทฯ และความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

-  คณะกรรมการมีสัดส่วนระหว่างกรรมการทีเป็นผู ้บริหารและกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารทีสะท้อนอาํนาจทีถ่วงดุลกันอย่าง

เหมาะสม สามารถใหค้วามเหน็เกียวกบัการทาํงานของฝ่ายจัดการไดอ้ย่างอสิระ 
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-  คณะกรรมการมีจาํนวนกรรมการอิสระ 4 ราย จากกรรมการทังหมด 9 ราย เป็นไปตามหลักเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. คือ มี

กรรมการอสิระอยา่งนอ้ย  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมด แตต่อ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ราย 

-  บรษิทัฯ กาํหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระไวเ้ขม้กว่าของสาํนกังาน ก.ล.ต. ในสดัสว่นของการถือหุน้ของบริษัท 

-  มีการเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการทีมีความหลากหลาย และขอ้มูลประวัติกรรมการ ไวใ้น

รายงานประจาํปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษัท 

-  คณะกรรมการได้คัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความ

เชียวชาญ 

-  บริษทัฯ แยกบุคคลทีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ออกจากบุคคลทีดาํรงตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และมีการแบ่งแยก

หนา้ทีของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน 

3.2  การเลือกบุคคลทีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มันใจว่า องค์ประกอบและการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบรษัิทเอือตอ่การใช้ดุลพนิิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

-  ประธานกรรมการบริษัท เป็นผูที้มีความรู ้ความสามารถและมีความเขา้ใจเป็นอย่างดีถงึลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษัิทฯ ซงึ

จาํเป็นต่อการตดัสนิใจเพือประโยชนส์งูสุดของบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวม  

-  มีการกาํหนดบทบาทหนา้ทีของประธานกรรมการเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

-  มีการกาํหนดนโยบายใหก้รรมการอสิระมีการดาํรงตาํแหน่งต่อเนืองไดไ้ม่เกนิ 9 ปี หรือไม่เกิน 3 วาระ 

-  คณะกรรมการไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการชดุย่อยเพือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรืองกลันกรองขอ้มูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อน

เสนอใหค้ณะกรรมการอนมุติัต่อไป 

-  คณะกรรมการบริษัท ดูแลใหมี้การเปิดเผยบทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครงัของการ

ประชมุและจาํนวนครงัทีกรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมในปีทีผ่านมาและรายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ย

ทกุชดุในแบบรายงานประจาํปี 

3.3  คณะกรรมการบรษัิทมหีน้าทกีาํกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทโีปร่งใสและชัดเจน 

-  คณะกรรมการบรษัิท จดัตงัคณะกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนและกาํกบัดแูลกิจการทีดีซงึประธานเป็นกรรมการอสิระ 

-  คณะกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการทีดีไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาบุคคลเพือเสนอเป็นกรรมการ

บรษัิท 

-  คณะกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนและกาํกบัดแูลกิจการทีดีเป็นผูพ้ิจารณาคณุสมบตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอชือเป็นกรรมการ 

ก่อนนาํเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตงัต่อไป โดยในการนาํเสนอ คณะกรรมการสรรหา

กาํหนดค่าตอบแทนและกาํกับดแูลกิจการทีดี ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลของผูไ้ดร้บัการเสนอชืออย่างเพียงพอ เพือประกอบการ

ตดัสนิใจ 

-  คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนและกาํกับดูแลกิจการทีดี เป็นผูพิ้จารณานโยบาย

และหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทน 

- คณะกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนและกาํกับดูแลกิจการทีดี พิจารณาความเหมาะสมของการกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นประจาํทุกปี โดยพิจารณาถงึผลการดาํเนินงานของบริษัท ความรบัผิดชอบของกรรมการ และ

การเปรียบเทียบกบับรษัิทอืนทีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั 

-  ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทงัรูปแบบทีเป็นตวัเงนิ และไม่ใช่ตวัเงิน โดยคณะกรรมการ บรษิัทฯ 

ไดพ้ิจารณาคา่ตอบแทนแตล่ะรูปแบบใหมี้ความเหมาะสมก่อนนาํเสนอทีประชมุผูถื้อหุน้ในแต่ละปี 

-  มีการเปิดเผยรูปแบบค่าตอบแทนและจาํนวนเงนิคา่ตอบแทนกรรมการในแบบรายงานประจาํปี 
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3.4  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีกํากับดูแลให้กรรมการทุกคน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีและจัดสรรเวลา

อย่างเพยีงพอ 

-  คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าทีของตน โดยจัดให้มีการเตรียมขอ้มูลสาํคัญให้

กรรมการใหม่ กอ่นทีกรรมการใหม่จะเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครงัแรก 

-  เพือให้มันใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าทีในบริษัทได้อย่างเพียงพอ คณะกรรมการบริษัท ได้กาํหนด

หลกัเกณฑใ์หก้รรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดไ้ม่เกนิ 5 แหง่ 

-  กาํหนดใหมี้การจดัทาํขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย และการดาํรงตาํแหน่งอืน ๆ ของกรรมการปีละ 1 ครงั และมีการเปิดเผยขอ้มูลการ

ดาํรงตาํแหน่งอืนของกรรมการบนเวบ็ไซตข์องบรษิัท 

3.5  การกํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบาย และการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและ

กิจการอืนทบีรษัิทไปลงทุน 

- บริษัทฯ มีกรอบและกลไกในการกาํกบัดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษัททีเขา้ลงทุน โดยดาํเนินการตามระเบียบและ

ขอ้กาํหนดดา้นหลกัเกณฑก์ารลงทนุ และแนวทางการกาํกบัดูแลการลงทนุของบรษิทัฯ 

3.6  การจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล

เป็นประจาํทกุปี 

-  คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยไดป้ระเมินผลการปฏิบตังิาน (ประเมินตนเอง) ปีละ  ครงั โดยแบบประเมินทีใชป้ระเมิน 

ไดร้บัการพิจารณากลนักรองโดยคณะกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนและกาํกับดแูลกิจการทีดี และอนุมตัิโดยคณะกรรมการ

บริษัท ก่อนจัดส่งใหก้รรมการประเมิน ซงึแบบประเมินดังกล่าว ประกอบดว้ย แบบประเมินคณะกรรมการทังคณะ และแบบ

ประเมินคณะกรรมการชดุย่อยทงั  คณะ 

-  เลขานุการบริษัทเป็นผูร้ายงานผลการประเมินตนเองของกรรมการ โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาผลการประเมินพรอ้มกาํหนด

แนวทางพฒันาการปฏิบตัิหนา้ทีต่อไป 

-  จดัใหมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑข์นัตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นแบบรายงานประจาํปี 

3.7  การกาํกับดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลสาํหรับการปฏิบัตหิน้าทกีรรมการอย่างสมาํเสมอ 

-  มีการเตรียมเนือหาสาํหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ประกอบดว้ย คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี กฎหมายทีเกียวขอ้ง หนังสือรบัรอง วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัทยอ้นหลงั รายงานประจาํปี และงบการเงินปีล่าสดุ ฯลฯ 

-  กรรมการบริษัท เขา้อบรมเพือพัฒนาความรูที้จาํเป็นอย่างต่อเนือง โดยมีกรรมการเขา้รบัการอบรมหลักสูตรกรรมการทีจดัโดย 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2564 ดงันี 
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ตารางท ี 23   รายชือหลักสูตรอบรมและสัมมนาของ กรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานุการบรษัิท ในปี 2564 

ชอืหลกัสตูร สถาบันทจีัดอบรม สัมมนา 
รายชือกรรมการ 

ทเีขา้รับการอบรม 
ตาํแหน่ง 

Corruption Risk & Control: Technical Update 

(CRC) รุน่ท ี9/2021 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

นายสายณัห ์สตางคม์งคล 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ 

Board Nomination and Compensation 

Program (BNCP) รุน่ที 11/2021 
นางสาวศศธิร วงศว์ิไล 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

สรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ 

Director Leadership Certification Program 

(DLCP) รุน่ท ี3/2021 
นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร 

กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที

บริหาร 

Corruption Risk & Control: Technical Update 

(CRC) รุน่ท ี9/2021 
นายธีระชยั สิรธิัญญานนท ์

ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร

สาํนกัประธานเจา้หนา้ทบีริหาร 

และเลขานกุารบริษัท 

-  จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนืองของคณะกรรมการในแบบรายงานประจาํปี 
 

3.8  การกํากับดูแลให้มันใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที

จาํเป็น และเลขานุการบริษัทมีความรู้และประสบการณ์ทีจาํเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการบรษัิท 

-  คณะกรรมการบริษัท จดัใหมี้กาํหนดการประชุมและวาระการประชุมหลกัล่วงหนา้เป็นรายปี เพือให้กรรมการสามารถจดัเวลา

และเขา้รว่มประชมุได ้

-  บรษัิทฯ จดัส่งเอกสารประกอบการประชมุใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัทาํการกอ่นวนัประชมุ 

-  ประธานเจ้าหน้าทีบริหารมอบหมายให้ผูบ้ริหารระดับสูงทีเกียวขอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครงั เพือนาํเสนอ

รายละเอยีดในระเบียบวาระทีเกียวขอ้ง 

-  คณะกรรมการบริษัท สามารถขอขอ้มูลทีเกียวขอ้งกับวาระการประชุมเพิมเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร และ เลขานุการ

บรษัิท หรือผูบ้รหิาร 

-  คณะกรรมการมีนโยบายใหก้รรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารจดัประชมุระหว่างกนัเองเพืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกียวกับการจดัการที

อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ยและแจง้ผลการประชมุใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารรบัทราบ 

-  เลขานุการบริษัท ทีไดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการจบการศกึษาดา้นบญัชี และบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยคณุสมบตัิของเลขานุการ

บรษัิทบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 
 

หลักปฏิบัตทีิ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บรหิารระดับสูงและการบรหิารบุคลากร 

รายงานผลการปฏิบตัขิองบรษัิทฯ 

4.1  ดําเนินการให้มันใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ทักษะ 

ประสบการณ ์และคุณลักษณะทจีาํเป็นต่อการขับเคลือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

-  แผนการสืบทอดตาํแหน่งบริษัทฯ ไดมี้การวางแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหาร ตามระดบัตาํแหน่ง โดยการคดัเลือกบุคลากรทีมี

ศกัยภาพ เพือเตรียมความพรอ้มในการเขา้รบัตาํแหน่งทีว่างลง  

-  คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูพ้ิจารณาบคุคลซงึจะเขา้มาดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 

-  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงูไดร้บัการอบรมและพฒันา เพือเพิมพูนความรูแ้ละประสบการณที์เป็นประโยชน์

ตอ่การปฏิบตังิานอยา่งต่อเนือง 
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- คณะกรรมการได้กาํหนด “หลักการการไปดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืนๆ” และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกาํกับดูแลกิจการทีดีของ   

บรษัิทฯ โดยเนือหาครอบคลมุทงัประเภทของตาํแหน่งกรรมการและจาํนวนบรษัิททีสามารถไปดาํรงตาํแหน่งได ้

4.2 คณะกรรมการบริษัท โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการทีดี กํากับ

ดูแลให้มีการกาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมนิผลทเีหมาะสม 

-  บริษัทฯ มีค่าตอบแทนให้บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัสประจาํปี กองทุนสาํรองเลียงชีพ การประกนัสุขภาพ 

และประกนัชีวิต ฯลฯ 

-  บรษิทัฯ มีการเปรยีบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัเป็นประจาํทุกปี 

-  คณะกรรมการบริษัท กาํหนดตวัชีวัดการดาํเนินงานของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ซงึตวัชีวดัการดาํเนินงานดงักล่าวจะไดร้บัการ

มอบหมายมายงัผูบ้รหิารจนถึงพนกังานต่อไป 

-  คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลนักรองของคณะกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการทีดี เป็นผู้

กาํหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานและค่าตอบแทนของ

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

4.3 การทาํความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธข์องผู้ถือหุ้นทีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดาํเนินงานของ

บรษัิท 

- คณะกรรมการรบัทราบโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทฯ และรบัทราบถงึนโยบายระเบียบปฎิบติัของบริษัทฯ 

- ในการตดัสินใจ คณะกรรมการดแูลไม่ใหน้โยบายของกลุม่บริษัทฯ เป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการหรือกระทบ

ผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4.4  การติดตามดแูลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจาํนวนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ ์และแรงจงูใจทีเหมาะสม 

-  การสรรหา บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มุ่งเนน้การสรรหาบุคลากรทีมคีวามรู ้ความสามารถ และเป็น

คนดีสอดคลอ้งตามค่านิยมองคก์ร โดยเปิดโอกาสใหก้ับทุกคนโดยไม่แบ่งแยก ทังนี บริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือกผูส้มัครตาม

คุณสมบัติ ดา้นความรู ้ความสามารถ ทีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานเป็นหลกัซึงการสรรหาบุคลากรมีทังการสรรหาจากภายใน

องค์กร เพือเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดพ้ัฒนาศักยภาพ เพิมองคค์วามรูที้หลากหลาย ผ่านเครืองมือการบริหารการหมุนเวียน

พนกังานภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ สาํหรบักรณีไม่สามารถสรรหาบุคลากรภายในทีเหมาะสมได ้จงึจะพิจารณาสรรหาบุคลากร

ภายนอกองคก์ร ตามเงือนไขและหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ เป็นลาํดบัถดัไป 

-  การพัฒนาความรู้และทักษะบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะมุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมทีแสดงถึงทักษะ 

คุณลักษณะ และความชํานาญ ทีตรงกับระดับงาน และสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร ควบคู่กับการกาํหนดเส้นทาง

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ เพือเตรียมความพรอ้มใหก้บัพนกังานในดา้นความรูแ้ละประสบการณ ์ 

-  บริษัทฯ มีการสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานทังในรูปแบบทีเป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพือรกัษาพนักงานทีมีความสามารถของ

องคก์ร โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมเทียบเคียง ไดก้ับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบัติงานของ

พนกังาน ควบคูไ่ปกบัการสรา้งโอกาสการเจรญิเตบิโตในสายอาชีพ  

-  บริษัทฯ มีการจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ เพือสนับสนุนการออมอย่างต่อเนืองของพนักงาน โดยใหข้อ้มูลการลงทุนทีเกียวขอ้ง

เพอืเป็นแนวทางใหพ้นกังานในการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัความเสียงทีรบัได ้และตรงกบัความตอ้งการส่วนบุคคลของพนกังาน 
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หลักปฏิบัตทีิ 5  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

รายงานผลการปฏิบตัขิองบรษัิทฯ 

5.1  การให้ความสาํคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชนต์่อ

ลูกค้าหรือผู้ทเีกียวข้อง และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม 

-  คณะกรรมการบรษัิท สง่เสริมการใชน้วตักรรมในการประกอบธุรกิจควบคูไ่ปกบัการสรา้งคณุประโยชนต่์อผูมี้สว่นไดส้่วนเสีย 

-  คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมเพือเพิมคุณค่าใหกิ้จการตามสภาพปัจจัยแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไปโดยได้

มอบหมายใหฝ่้ายจดัการรายงานความกา้วหนา้การลงทนุในธรุกจิใหม่ใหค้ณะกรรมการรบัทราบเป็นระยะ 

5.2  การติดตามดแูลให้ฝ่ายบรหิารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิงแวดล้อม 

-  คณะกรรมการ บริษัทฯ ดแูลใหมี้กลไกทีทาํใหม้นัใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพือเป็นแนวทางใหอ้งคก์รสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก ทีเป็นไปด้วยความยังยืน โดยได้จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจซึง

ครอบคลุมเรืองดังต่อไปนี ความรบัผิดชอบต่อพนักงานและลูกจา้ง การเคารพสิทธิมนุษยชนความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ ความ

รบัผดิชอบต่อคู่คา้ ความรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสงิแวดลอ้ม การตอ่ตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั 

-  คณะกรรมการ บริษัทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีดีเป็นผูก้าํกบัดแูลให ้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดลอ้ม 

5.3  การจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ทีสอดคล้องกับความ

ต้องการของบริษัทฯ รวมทังดูแลใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพิมโอกาสทางธุรกิจ 

-  บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํขอ้กาํหนด ว่าดว้ยมาตรฐานการปฏิบตัิตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือใหก้ารกาํกบัดแูล 

การกาํหนดทิศทาง การบรหิารจดัการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของบรษัิทฯ มีความชดัเจนในการนาํไปปฏิบตัิ

ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและมีมาตรฐาน 
 

หลักปฏิบัตทีิ 6  การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสียง และการควบคุมภายในทเีหมาะสม 

รายงานผลการปฏิบตัขิองบรษัิทฯ 

6.1  การกาํกับดูแลให้มันใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทจีะทาํให้บรรลุวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทเีกียวข้อง 

-  คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเสียงเป็นผู้พิจารณาใหข้้อคิดเห็นและใหค้วามเห็นชอบต่อการ

จดัทาํแผนการบรหิารความเสียงองคก์รประจาํปี ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ ์แผนธรุกจิและตวัชีวดัทีสาํคญั 

-  คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ มี 

ความเพียงพอและเหมาะสม โดย บริษัทฯ จดัใหมี้บุคลากรทีจะดาํเนินการตามระบบการควบคุมภายในไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทังมีระบบการควบคุมภายในเกียวกับการติดตาม ควบคุม และดูแลการดาํเนินงานของบริษัทซึงครอบคลุมถึงการป้องกัน

ทรพัยส์ินของบรษิัทฯ จากการทุจริตเสียหาย สูญหาย หรือการนาํไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถงึการทาํธุรกรรมกับ

บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลทีเกียวโยงกันอย่างเพียงพอแลว้ โดยไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของ บรษิัทฯ ใน

ดา้นต่าง ๆ ตามกรอบแนวทางปฏบิตัิดา้นการควบคมุภายใน และการบริหารความเสียงของ  

6.2  การจดัตังคณะกรรมการตรวจสอบทสีามารถปฏิบัตหิน้าทไีด้อย่างมีประสิทธภิาพและอิสระ 

-  คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน ตามหลักเกณฑ์ของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

-  คณะกรรมการบริษัท กาํหนดหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซงึครอบคลุมหลักเกณฑที์กาํหนดโดย

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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-  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูที้เกียวขอ้งมาใหข้อ้มลูทีจาํเป็น และหารือรว่มกบัผูส้อบบญัชีเพือพิจารณาขอ้ตรวจพบทาง

บัญชี รวมถึงขอความเห็นทีเป็นอิสระจากทีปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะเรืองมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูส้นบัสนนุการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

-  คณะกรรมการจดัใหมี้หน่วยตรวจสอบภายในทีขนึตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ 

-  คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นถงึความเพียงพอของระบบการบริหารความเสียง และประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายใน และเปิดเผยไวใ้นแบบรายงานประจาํปี 

6.3  การติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทีอาจเกิดขึนได้ระหว่าง บริษัทฯ กับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชนอั์นมิควรในทรัพยส์ิน ข้อมูล และโอกาสของ

บรษัิทและการทาํธุรกรรมกับผู้ทมีคีวามสัมพนัธเ์กียวโยงกับ บรษัิทฯ ในลักษณะทไีม่สมควร 

-  บริษทัฯ มีนโยบายหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บรษิัทฯ ใชข้อ้มูลภายในของ บรษัิทฯ ทมีีหรืออาจมีผลกระทบต่อ

การเปลียนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์อง บริษัทฯ ทียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนซงึตนไดล้่วงรูม้าในตาํแหน่งมาใชเ้พือการซือ

หรือขายหรือเสนอซอืหรือเสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอืนซือหรือขาย หรือเสนอซอื หรือเสนอขายซงึหุน้หรอืหลกัทรพัยอื์น(ถา้มี) 

ของบรษิัทฯ 

-  บรษิทัฯ มีจรรยาบรรณว่าดว้ยการมีสว่นไดเ้สีย และผลประโยชนข์ดักนั เป็นหนึงในจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั 

-  คณะกรรมการบริษัท จัดใหผู้บ้ริหารระดบัสูงทาํแบบเปิดเผยรายงานความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และใหม้ีการรายงานผลให้

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีดีทราบเป็นประจาํทุกปี 

-  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบรษัิทท่านใดมีส่วนไดส้่วนเสียกบัผลประโยชนใ์นเรืองทีกาํลังมีการพิจารณา 

กรรมการทีมีส่วนไดส้่วนเสียจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรืองนนั โดยอาจไม่เขา้ร่วมการประชุม หรืองดออกเสียง เพอืให้

การตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิัทเป็นไปอย่างโปรง่ใส ยติุธรรม 

-  คณะกรรมการบริษัท กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กียวขอ้ง เพือใหค้ณะกรรมการ

สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ทีอาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน ์และสามารถตัดสินใจเพือประโยชน์ของ บริษัทฯ 

โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ริหารทีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมทีทาํกบั บริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํธุรกรรมดังกล่าว 

ทังนี คณะกรรมการได้กาํหนดแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีมีความเกียวข้อง พร้อม

หลักเกณฑ์การรายงาน โดยแบ่งออกเป็น หลักเกณฑ์สาํหรับการรายงานครงัแรก การรายงานกรณีมีการเปลียนแปลงข้อมูล

ระหวา่งปี และการรายงานขอ้มลูทีมีส่วนไดเ้สียประจาํปี 

-  บรษิทัฯ มีการดาํเนินการเรอืงการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงันี  

1) สือความให้กรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ รับทราบภาระหน้าทีในการรายงานการเปลียนแปลงการถือครอง

หลกัทรพัยข์อง บรษิัทฯ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกสข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทาํการหลงัจาก

ทีมีการเปลียนแปลง รวมถงึแจง้ใหเ้ลขานุการบริษัททราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 วัน ตามแบบทีกาํหนดในคู่มือการกาํกบั

ดแูลกจิการทีดี และมาตรฐานทางจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิของ บรษิัทฯ 

2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทีเกียวข้อง ทราบถึงระยะเวลาห้ามซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ     

(Black - Out Period) ซงึบรษิัทฯ กาํหนดในระหวา่งช่วงเวลาที บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัทีอาจมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรพัยข์อง บรษัิทฯ เพอืใหข้อ้มลูนนัไดร้บัการเผยแพรสู่ส่าธารณชนอย่างทวัถึงก่อน 

- ทงันีในปี 2564 ทีผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทาํความผิดของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังานทีเกียวขอ้งกบัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์และการใชข้อ้มลูภายในแต่อยา่งใด 
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6.4 การจัดทาํนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอรรั์ปชันทีชัดเจนและสือสารในทุกระดับขององคก์ร

และต่อคนนอกเพือให้เกิดการนาํไปปฏิบัติได้จริง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการเพอืต่อต้านการทจุริตและคอรรั์ป

ชันดงัต่อไปนี 

-  คณะกรรมการ บริษัทฯ ไดอ้นุมตัินโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั (ฉบบัปรบัปรุง) เพือใชบ้งัคับกบับุคลากรของ บรษัิทฯ 

ทุกระดบั ปรบัปรุงนโยบายโดยเพิมคาํว่า “การทุจริต” รวมถึงทบทวนนิยามใหค้รอบคลุมการทุจริตทุกรูปแบบทังทางตรงและ

ทางออ้ม อาทิ การยกัยอก การตกแตง่บญัชี และการคอรร์ปัชนั 

-  รณรงคสื์อสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ัปชนัแก่พนักงาน และบุคคลภายนอกผ่าน บริษัทฯ เว็บไซตร์ะบบอนิทราเน็ต

และจดหมายแจง้แก่ผูแ้ทนจาํหน่าย ลกูคา้ คูค่า้ และผูค้า้ทกุกลุม่ 

-  ในปี 2564 บริษัทฯ ไดท้าํการประเมินความรูค้วามเขา้ใจดา้นการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชนั ผ่านแบบสอบถาม โดยผลปรากฏว่า 

พนกังานมีความเขา้ใจและตระหนกัถงึการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชนั 

- จดัส่งอีเมลเพือสือสารให้พนักงานทราบถึงความเสียงทีอาจก่อให้เกิดทุจริตคอรร์ปัชัน รวมทังแนวทางป้องกัน เช่น การงดรับ

ของขวญัช่วงเทศกาล เผยแพรบ่นอนิทราเน็ต และเวป็ไซตข์องบรษัิท 

- บรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่มและเป็นสมาชกิของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน ในการตอ่ตา้นทจุริต 

6.5  การกาํกับดูแลให้ บรษัิทฯ มีกลไกในการรบัเรอืงร้องเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเบาะแส 

-  ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ขอ้กาํหนด บริษัทฯ ว่าดว้ยการรอ้งเรียนและแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ซึงครอบคลุมถึง

ขอบเขตของเรืองรอ้งเรียน ช่องทางการรอ้งเรียน การดาํเนินงาน และการใหค้วามคุม้ครองปกป้องผูร้อ้งเรียนหรือพยาน เพือใหมี้

การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบตัิเกียวกบัการรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริตต่อหนา้ที (Whistleblowing) ทีชดัเจน 

โปร่งใส ยตุิธรรม สามารถตรวจสอบไดแ้ละรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีและปรชัญา

การดาํเนินธุรกิจของ บรษัิทฯ 

-  บริษัทฯ กาํหนดผูร้บัเรืองรอ้งเรียนทีหลากหลาย ผ่านทาง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการบริษัท โดยผู้

รอ้งเรียนสามารถเลือกแจง้เรืองรอ้งเรียนการกระทาํทุจริตและการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบองคก์ร และสาํหรบัผูมี้ส่วน

ไดเ้สียกรณีถกูละเมิดสทิธิ ผา่นช่องทางและวิธีการช่องทางใดช่องทางหนึง หรือหลายช่องทาง ดงัตอ่ไปนี 

 

  เวบ็ไซต ์www.thantawan.com  

  จดหมายอเิล็กทรอนิกสที์ board-thip@thantawan.com  

  จดหมายส่งที ประธานกรรมการบรษัิท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    เลขที  อาคารซนัทาวเวอร ์ชนั 32 อาคาร A, ถนนวิภาวดีรงัสติ, แขวงจอมพล, เขตจตจุกัร,  

กรุงเทพฯ  
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กระบวนการจดัการเรืองร้องเรยีน (ตามเอกสารแนบ 5) 

ผูแ้จง้เรอืงรอ้งเรยีน - พนกังานบรษัิทฯ 

- บคุคลภายนอก 

แจง้เรอืงรอ้งเรียน เบาะแสการทจุรติและ/หรอื การ

ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบองคก์ร 

ช่องทางรบัเรอืงรอ้งเรยีน เว็บไซต ์ www.thantawan.com รบัเรืองรอ้งเรียนตามช่องทางที บริษัทฯ กําหนด 

และสง่เรอืงใหผู้ป้ระสานงาน จดหมายอิเล็กทรอนกิส ์board-thip@thantawan.com 

จดหมาย   

ถึง  ประธานกรรมการบรษัิท และ/หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ  

เลขที  อาคารซันทาวเวอร ์ชนั 32 อาคาร  A, ถนนวิภาวดีรงัสติ, 

แขวงจอมพล, เขตจตุจกัร, กรุงเทพฯ  

คณะกรรมการสอบสวน - ผูท้ไีดร้บัการแต่งตงั ดาํเนินการตามขอ้กาํหนด 

 

- ทงันีในปี 2564 ทีผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทาํความผดิของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังานทีเกยีวขอ้งกบัการคอรร์ปัชนั 

และไม่มีการรอ้งเรียนเกียวกบัการคอรร์ปัชนัในบริษทัฯ 

 

หลักปฏิบัตทีิ 7  รักษาความน่าเชือถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

รายงานผลการปฏิบตัขิองบรษัิทฯ 

7.1  การดูแลให้ระบบการจัดทาํรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลสาํคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไป

ตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัตทีิเกียวขอ้ง 

-  บรษิทัฯ มีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล ซงึครอบคลมุถงึมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มลู และบคุคลผูมี้สิทธิในการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญั 

-  รายงานทางการเงินของ บริษัทฯ ประกอบดว้ยขอ้มูลสาํคญัต่าง ๆ ครบถว้น ไดแ้ก่ ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการ

เงนิ 

-  คณะกรรมการดูแลให ้บริษัทฯ เปิดเผยขอ้มูล ซงึรวมถึง แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย ์งบการเงิน และแบบ 

รายงานประจาํปี อย่างเพียงพอ โดยเป็นผูพิ้จารณารา่งเนือหาก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ 

-  บรษัิทฯ จดัทาํคาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพือประกอบ 

การเปิดเผยงบการเงินปี 2564 

7.2  การติดตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิ และความสามารถในการชาํระหนี 

-  บริษัทฯ มีการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดทงัระยะสนัและระยะยาว เพือใหมี้สภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการดาํเนิน

ธุรกิจ และมีการคาํนวณอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี เพือพิจารณาความสามารถในการชาํระคืนหนีของบริษัทฯ โดย

รายงานใหก้บัฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

7.3  ในภาวะทีบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้

มันใจได้ว่าบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอืนทจีะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทังนี ภายใต้การ

คํานึงถงึสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสีย 

-  บริษัทฯ จะทราบปัญหาการเงินล่วงหนา้จากประมาณการกระแสเงินสดทีไดจ้ดัทาํ จากนนัจะขออนุมตัิการจดัหาแหล่งเงินทุนจาก

วงเงินกูร้ะยะสนั และ/หรือ ระยะยาวใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการใชเ้งินจากคณะกรรมการ บรษัิทฯ 

7.4  การจดัทาํรายงานความยังยนืตามความเหมาะสม 

-  บริษัทฯ จัดทาํรายงานความยังยืน โดยคาํนึงถึงประเด็นทีเกียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจทังภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึง

พิจารณาประเด็นทีสอดคลอ้งกบัความคาดหวังของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพือใชใ้นการประเมินประเด็นสาํคญัดา้นความยังยืน
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ขององค์กร โดยประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติส ําหรับองค์กรทียังยืน ของ Global Reporting Initiative: GRI Standard ซึงเป็น

มาตรฐานสากลดา้นการรายงานแนวทางและผลการดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม เพือเปิดเผยนโยบายและ

ผลการดาํเนินงานดา้นความยงัยืนของ บรษิัทฯ 

7.5  การกาํกับดูแลใหฝ่้ายจัดการจดัให้มีหน่วยงานหรือผู้รบัผิดชอบงานนักลงทนุสัมพันธ ์ทีทาํหน้าทใีนการสือสารกับผู้ถือ

หุ้น นักลงทนุ นักวเิคราะหใ์ห้เป็นไปอย่างเหมาะสมเทา่เทยีมกัน และทนัเวลา 

-  บรษิัทฯ มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ทาํหนา้ทีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทงัในประเทศและ

ตา่งประเทศ รวมถงึขอ้มูลทางการเงนิ เชน่ ผลการดาํเนินงานและงบการเงินรายไตรมาส รายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบรหิาร 

(Management Discussion and Analysis: MD&A) รายไตรมาส ใหไ้ดท้ราบอย่างสมาํเสมอ เท่าเทียมและครบถว้นตามความ

เป็นจรงิ  

7.6  การส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลนอกจากการ

เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑท์กีาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

-  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑที์กาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิัทฯ มีการเปิดเผย

ขอ้มลูทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซต ์ของบรษัิทฯ และดแูลใหข้อ้มลูเป็นปัจจบุนัอย่างสมาํเสมอ 
 

หลักปฏิบัตทีิ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสือสารกับผู้ถอืหุ้น 

รายงานผลการปฏิบตัขิองบรษัิทฯ 

8.1 ดูแลให้มันใจว่า ผู้ถอืหุ้นมส่ีวนร่วมในการตัดสินใจในเรืองสาํคัญของบรษัิท 

-  บริษัทฯ สนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัสิทธิพืนฐาน ซงึรวมถงึสิทธิในการไดร้บัเงินปันผล สิทธิในการไดร้บัสารสนเทศเพียงพอ 

ทนัเวลา ในรูปแบบทีเหมาะสมต่อการตดัสินใจสิทธิในการเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถ้ือหุน้ และสิทธิอืนๆ 

ของผูถ้ือหุน้ตามกฎหมาย 

-  คณะกรรมการดแูลใหเ้รืองสาํคัญของบริษัทฯ ไดผ้่านการพิจารณาของผูถ้ือหุน้ในการประชมุผูถื้อหุน้ โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบับรษัิทอย่างเครง่ครดั 

-  คณะกรรมการดูแลใหห้นังสือนดัประชมุผูถื้อหุน้มีขอ้มูลทีถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้และส่งใหผู้ถ้ือ

หุน้ตามเวลาทีกฎหมายกาํหนด 

-  คณะกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้โดยระบุหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามไวใ้น

หนงัสือนดัประชมุ 

-  บรษิทัฯ จะจดัทาํเอกสารประกอบการประชมุผูถ้ือหุน้ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

8.2  การดูแลให้การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือให้ผู้ถือ

หุ้นสามารถใช้สิทธขิองตน 

-  คณะกรรมการบริษัท จะกาํหนดวนั เวลา และสถานทีประชมุโดยคาํนึงถงึความสะดวกคือ จดัประชมุในวนัเวลาทาํการและเลือก

สถานทีทีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเขา้ถงึ 

-  บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบนั เขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ และจะ

เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระเขา้ร่วม

ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

-  คณะกรรมการบริษัท จะดูแลไม่ใหมี้การกระทาํใด ๆ ทีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมหรือสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร 

เช่น ไม่กาํหนดให้ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าทีกาํหนดไวใ้นแนวทางปฏิบัติของ

หน่วยงานกาํกบัดูแลทีเกียวขอ้ง 
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-  บริษัทฯ ไดมี้การนาํเทคโนโลยีมาใชก้ับการประชุมผูถื้อหุน้ ทังการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพือใหก้าร

ดาํเนินการประชมุสามารถกระทาํไดร้วดเรว็ถกูตอ้งแม่นยาํ 

-  ประธานกรรมการบริษัท จะเป็นประธานทีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ทีดแูลใหก้ารประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑที์เกียวขอ้ง 

และขอ้บงัคบัของบรษิัท จดัสรรเวลาสาํหรบัแต่ละวาระการประชมุทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตงัคาํถามตอ่ทีประชมุ ในเรอืงทีเกียวขอ้งกบับรษิัทอย่างเตม็ที 

-  ก่อนเริมการประชุม ผูถื้อหุน้จะไดร้ับทราบจาํนวนและสัดส่วนของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผู้ถือหุน้ทีมอบ

ฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 

-  ในวาระเลือกตงักรรมการ บรษัิทฯ จะจดัใหมี้การลงมติแยกสาํหรบัผูไ้ดร้บัการเสนอชือแต่ละราย 

-  บริษัทฯ จะจดัใหมี้บัตรลงคะแนนเสียงสาํหรบัทุกวาระ และจดัใหมี้สกัขีพยานนบัคะแนนซึงประกอบดว้ยทีปรึกษากฎหมายและ

ตวัแทนผูถื้อหุน้ในทีประชมุ 

-  บริษัทฯ จะเปิดเผยผลการลงคะแนนแยกเป็น คะแนนทีเหน็ดว้ยไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระใหที้ประชุมทราบพรอ้ม

ทงับนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 

8.3  การดูแลให้การเปิดเผยมตทิีประชุมและการจัดทาํรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถว้น 

-  บริษัทฯ จะเปิดเผยมติทีประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัทาํการถดัไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

-  บริษัทฯ จะจดัส่งสาํเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้ือหุน้

ตามกฎหมาย 

-  บริษัทฯ จะจดัทาํรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ ใหมี้การบนัทึกขอ้มลูอย่างครบถว้น ไดแ้ก่ รายชือกรรมการและผูบ้ริหารทีเขา้ประชมุ

และสดัส่วนกรรมการทีเขา้รว่มการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติทีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นดว้ยไม่เห็น

ดว้ย งดออกเสียง) ของแตล่ะวาระประเดน็คาํถามและคาํตอบในทีประชมุ รวมทงัชือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
 

8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทขีองคณะกรรมการชุดย่อย 

ขอ้มลูผลการปฏิบัติหนา้ทีของคณะกรรมการชดุยอ่ย ปรากฏในรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

หนา้ 3 - 11 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
9.1 การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญกบัการมีระบบการควบคุมภายในทีดี ตามกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of 

Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) ซงึมีองคป์ระกอบหลกัทีจาํเป็นของการควบคมุภายใน         5 

องค์ป ระก อบ  คื อ  1. การควบ คุม ภายใน องค์กร (Control Environment) 2.การป ระเมิ น ค วาม เสียง  (Risk Assessment)                    

3. การควบคมุการปฏิบตัิงาน  (Control Activities) 4. ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูล (Information & Communication) และ 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) รวมทัง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิงานตามแนวปฏิบตัิการต่อตา้น

การคอรร์ปัชนั ตามแนวปฏิบตัิของโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition 

Against Corruption : CAC) และรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยฝ่ายบริหารกาํหนดใหร้ายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมาํเสมอและต่อเนือง สาํหรบัผลการตรวจสอบประจาํปี 2564 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือ

ขอ้บกพร่องทีเป็นสาระสาํคญัประการใด นอกจากนี บริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่างๆ เพือการพัฒนา

ระบบการควบคมุการปฏิบติังานภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 ทงันี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นเกียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของ

บริษัทฯโดยพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 17 หลักการ ทงั 5 ดา้น เห็นว่าระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสมต่อการกาํกับดูแลการปฏิบตัิตามเป้าหมายและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี            

โดยสรุปสาระสาํคญัได ้ดงันี : 
1.การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment)  

คณะกรรมการบรษิัทและผูบ้ริหารสนบัสนนุวฒันธรรมองคก์รทีมุ่งเนน้ความมีจริยธรรมในการดาํเนินงาน กาํกับดแูลการ

ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงาน รวมถึงหลกัเกณฑต์่างๆ อย่างชดัเจน พรอ้มทังกาํกบัดแูลการดาํนินการธุรกิจ

ของบริษัทฯ   ใหเ้ป็นไปตามวิสยัทัศนแ์ละพันธกิจ มีสภาพแวดลอ้มการควบคมุภายในทีดีและเอืออาํนวยต่อการปฏิบตัิตามนโยบาย                  

ระบบการควบคมุภายใน ดงันี 

1) มีการจดัโครงสรา้งองคก์รทีช่วยใหฝ่้ายบรหิารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนใหเ้หมาะสม 

อยู่เสมอ เพือใหมี้การจดัการและการติดตามประเมินผลองคป์ระกอบของระบบการควบคุมภายใน ซงึเป็นองคป์ระกอบ

พืนฐานทีจะไปเสรมิองคป์ระกอบการควบคุมอนืต่อไป รวมถึง กาํหนดใหมี้การรายงานและการสือสารขอ้มูลตามสาย

การบังคับบัญชาตามโครงสรา้งองคกร์และโครงสรา้งย่อยของแต่ละหน่วยงาน เพือรายงานผลการปฏิบตัิงานปัญหา 

และอปุสรรคในการทาํงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน เชน่ ผูจ้ดัการฝ่ายรายงานใหผู้บ้ริหารระดบัสงูทราบผ่านการ

ประชุมประจาํเดือน ผูบ้ริหารระดบัสูงรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท รบัทราบผ่านการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท 

เป็นตน้ 

2) มีการจดัทาํนโยบายเกียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี รวมถงึมีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ซงึไดก้าํหนดความรบัผิดชอบต่อ        

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและปราศจากทุจริตคอรร์ปัชัน โดยมีการจดัทาํแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน 

เพือใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบรษิัทยึดถือเป็นแนวทาง ในการปฏิบติังาน มีการสือสาร และประชาสมัพนัธ์

นโยบายดงักล่าว ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน โดยเผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษิัท ประกาศใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯอย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีการอบรมนโยบายและแนวปฏิบัติกับผู้บริหารและพนักงาน                

อย่างสมาํเสมอ นอกจากนี  มีขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบรหิารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชนก์บักจิการ เป็นลายลกัษณอ์กัษร ซงึรวมถงึการหา้มคอรร์ปัชนัอนัทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร  
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3) ได้กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับข้อรอ้งเรียน และกาํหนดแนวทางปฏิบัติในการรอ้งเรียนและคุ้มครอง                  

ผูแ้จง้เบาะแส โดยกาํหนดใหมี้การรบัแจง้เรืองรอ้งเรียนโดยรายงานตรงต่อประธานกรรมการบริษัท และ/หรือประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ Talk to MD โดยตรงโดยผ่าน Application Line และผ่านอีเมล รวมถึงมีการกาํหนด

บทลงโทษสาํหรบัผูที้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม มีการสือสารนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชนั                  

ผ่านชอ่งทางการสือสารของบรษัิท เชน่ หนา้เว็บไซต ์อนิทราเน็ต ของบริษัทฯและมีการปฐมนิเทศความรูส้าํหรบัพนกังาน   

ทีเขา้ใหม่และจดัอบรมใหก้บัพนกังานอย่างสมาํเสมอ 

4) มีกาํหนดบทลงโทษทางวินัยพนักงานไว ้กรณีมีการปฏิบตัิงาน ทีไม่เป็นไปตามทีบริษัทกาํหนดหรือเป็นการกระทาํทีขัด     

ต่อหลักความซือตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ โดยบริษัทฯ มีขนัตอนการดาํเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการ

สอบสวน รวบรวมเรืองแจง้เบาะแส และหลักฐานต่างๆ เพือใหค้ณะกรรมการพิจารณา และมีบทลงโทษซึงระบุไวใ้น

ขอ้บงัคบัพนกังาน สาํหรบัผูที้กระทาํความผิดตามทีกาํหนดในระเบียบบริษัท 

5) มีการกาํหนดเป้าหมายองคก์รในการดาํเนินธุรกิจอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการ

บริหาร กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานประจาํปีของบริษัท เพือใชเ้ป็นเครืองมือในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน

ขององคก์ร และมีการกาํหนดตวัชีวดัความสาํเร็จของแต่ละฝ่ายงาน ซงึดชันีชีวดัทีกาํหนดสอดคลอ้งกบักลยุทธข์องฝ่าย

งานและของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผูต้ิดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการ

บรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ 

6) คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม

กฎหมายทีเกียวขอ้ง และมีคณุสมบตัิและหนา้ทีตามหลกัเกณฑ ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี

หน้าทีในการสอบทานรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี การเปิดเผย

ขอ้มูลของบริษัท และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทีมีความเป็นอิสระโดยสายการบงัคับบัญชารายงานขึนตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูต้ิดตามและประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและรายงานผลการปฏิบตัิงาน

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

7) คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักในการสรา้งและพัฒนาสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในทีดีของบริษัท การ

ประเมินความเสียง กจิกรรมการควบคมุ การจดัระบบขอ้มูลและการ สือสาร ตลอดจนการติดตามการปฏิบติังาน เพือให้

องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์โดยมอบหมายให ้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ทีกาํกบัดแูล  สอบทาน ระบบการควบคุม

ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปีและรายงานผลการ

ตรวจสอบ ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบทราบและคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการตรวจสอบให้

คณะกรรมการบรษัิททราบทกุไตรมาส 

2.การประเมนิความเสียง (Risk Assessment)  

คณะกรรมการบริษัท และผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเสียง เพือสรา้งความเชือมันในการนาํพาองคก์ร

บรรลุเป้าหมายทีกาํหนดได้ จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสียงเพือกาํกับดูแลบริหารจัดการความเสียงให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล ดงันี 

1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสียงโดยมีเป้าหมายในการสรา้งวัฒนธรรมขององคก์ร              

ให้ตระหนักถึงความเสียงและการบริหารความเสียง กาํกับดูแลให้มีการบริหารความเสียงทัวทังองคก์ร และบริหาร       

ความเสียงใหอ้ยู่ในระดับทีบริษัทรับได ้โดยการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลช่วยสรา้ง

มลูคา่เพิมใหก้บับรษิัท ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียและนาํบริษัทไปสู่การเจรญิเติบโตอยา่งยงัยืน 
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2) มีการวิเคราะหค์วามเสียงทีอาจมีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจในระดับองคก์ร โดยมีการแต่งตังคณะกรรมการบริหาร       

ความเสียง เพือทําหน้าทีพิจารณาความเสียงของกิจกรรมทีสาํคัญของบริษัทและสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษัท และ

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเพือนําเสนอผลการประเมินความเสียงและการบริหารจัดการความเสียง ใน

กระบวนการวิเคราะหค์วามเสียงระดับหน่วยงาน มีการจดัทาํทะเบียนความเสียงกาํหนดใหร้ะดับผูบ้ริหารของแต่ละ

หน่วยงาน (Risk Owner) ระบุความเสียงต่างๆ ทังทีเกิดจากปัจจยัภายนอกและจากการบริหารงานและการปฏิบตัิงาน

ภายในองคกร์ การจดัลาํดบัความสาํคญัของความเสียง การจดัการความเสียง และมีการติดตามผลและรายงานผลการ

ตดิตามใหผู้บ้รหิารระดบัสงูคณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการบรษัิททราบ 

3) มีการประเมินความเสียงภายใต้การเปลียนแปลงทีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารความเสียง                      

เพือกาํหนดนโนบายและกาํกบัติดตามใหมี้การบริหารความเสียงทีอาจเกิดขึนในกิจกรรมการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง

ใหท้ันต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบนั พิจารณาความเสียงทีเกียวขอ้ง กาํหนดแนวทางการบริหารความเสียง แต่ละปัจจัย

และสนบัสนุนให้การดาํเนินงานสอดคลอ้งกบักลยุทธ ์และเป้าหมายทางธุรกิจ และประชมุรว่มกบัคณะกรรมการบริษัท             

โดยกาํหนดใหฝ่้ายกลยทุธอ์งคก์รเป็นผูต้ิดตามประเมินผล 

4) มีการประเมินโอกาสทีจะเกิดการทุจริตในแต่ละกิจกรรมของฝ่ายงาน โดยมีการสรา้งการควบคุมในกระบวนการทาํงาน      

เพือลดโอกาสในการเกิดเหตุเช่น การกาํหนดอาํนาจอนุมัติทางการเงินและการดําเนินการ การกาํหนดให้มีการ

ตรวจสอบระหว่างฝ่ายงานทีเกียวขอ้งกนั มีการกาํหนดใหมี้การสอบทานระบบงานอย่างสมาํเสมอ กาํหนดใหพ้นกังานมี

หน้าทีสนับสนุนการทํางานและให้ข้อมูลทีถูกต้องตามความเป็นจริงต่อผู้ตรวจสอบภายใน ทังนี ในกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ผูบ้ริหารในแต่ละฝ่ายใชว้ิธีควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานในฝ่ายอย่างใกลชิ้ด เพือลดโอกาสการเกิดการ

ทุจริตอย่างเหมาะสม ซงึบริษัทมีการกาํหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิในการควบคุมภายในเพือป้องกันการทุจริตและ

คอรร์ปัชนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยมีการสือสารใหก้บัพนกังานภายในองคก์ร ลกูคา้ทังภายในและภายนอก คู่คา้ และ

ผูมี้สว่นเกียวขอ้งทางธรุกิจ ไดร้บัทราบโดยทวักนั 

5) บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการประเมินความเสียงทีอาจเกิดขึน เมือมีการเปลียนแปลงผูน้าํองคก์ร หรือผูป้ฏิบัติงานใน

ตาํแหน่งทีสาํคญั โดยการจัดทาํกรอบการดาํเนินการตามแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน เพือพิจารณาความสามารถและ

ประเมินความเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งทีว่าง ทงันีบริษัทกาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและ

กาํกบัดูแลกิจการทีดีมีหน้าทีพิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคลากรทีมีคณุสมบตัิทีเหมาะสม เพือใหป้ฏิบตัิงานในตาํแหน่ง

ผูน้าํองคก์รทีมีความสาํคญัอย่างมากของบริษัท นอกจากนี ไดป้ระเมินแลว้ว่ามีตาํแหน่งงานใดทีเปลียนแปลงจะส่งผล

กระทบตอ่องคก์ร และไดจ้ดัทาํแผนพฒันาผูส้ืบทอดแลว้ 

3. การควบคุมการปฏบัิตงิาน (Control Activities)  

 บริษัทฯ ได้มีการกาํหนดกิจกรรมการควบคุมทีจะช่วยลดความเสียงทีอาจทาํให้มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงคแ์ละ

เปา้หมายของบริษัทฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรบัได ้ดงันี 

1) บริษัทฯมีกิจกรรมการควบคุมในขันตอนของการปฏิบัติงานต่างๆ บริษัทฯกาํหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผน

งบประมาณ  แนวทางการปฏิบตัิงาน อาํนาจในการอนุมตัิ ฯลฯ ซงึสิงต่างๆเหล่านีเป็นปัจจยัทีก่อใหเ้กิดการควบคมุ เพือ

ป้องกันความเสียงทีอาจเกิดขึนและควรระบุผลลัพธ์และตัวชีวัดทีคาดหมายไว้อย่างชัดเจน เพือสามารถใชใ้นการ

ติดตามประเมินผลต่อไป รวมถึงมีการกระจายอาํนาจและแบ่งแยกหน้าทีความรบัผิดชอบระหว่างหน่วยต่างๆ หรือ

บุคคลใหช้ดัเจน เพือใหเ้กิดความคล่องตวัและชดัเจนในการปฏิบตัิงาน สามารถสอบยนักนัได ้เช่น อาํนาจในการอนุมัติ 

การกาํหนดขอบเขตของงาน  เพือสรา้งวิธีการควบคมุเพือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและวัตถปุระสงคที์วางไว ้

นอกจากนี มีการวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบเป้าหมาย  แผนงานและผลการดาํเนินงานในภาพรวมกบัขอ้มูลในอดีตทีผ่านมา 
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เพือใหส้ามารถทราบปัญหาและหาแนวทางการแกไ้ข และเตรียมรบัสถานการณใ์นอนาคตต่อไป มีการรายงานผลการ

ปฏิบตัิงานจรงิกบัเปา้หมายทีกาํหนด   

2) บริษัทฯกาํหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร ได้แก่ การจัดทําอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร มีการจดัทาํโครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งหน่วยงาน เพือกาํหนดสายการ

บังคบับญัชา กาํหนดอาํนาจและระดับการอนุมัติ แต่ละระดบัอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหนา้ทีความรบัผิดชอบที

ชดัเจน รวมถึง มีการจดัทาํขอ้บังคบั คู่มือ/ระเบียบ ขันตอน/วิธีการปฏิบติังาน ในการทาํงานทีมีความสาํคญัของแต่ละ

หน่วยงาน และแต่ละกระบวนการโดยมีผูบ้ริหารแต่ละระดบัเป็นผูร้บัผิดชอบในการควบคุม ใหมี้การปฏิบตัิตามระบบ

การควบคุมภายในทีวางไว ้รวมถึงมีกาํหนดอาํนาจอนุมัติในการดาํเนินการการเขา้ทาํธุรกรรมของบริษัท (Authority 

Delegation)  ซงึมีการกาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมตัิรายการอย่างเหมาะสม การบนัทกึรายการบญัชี การใชข้อ้มูล

สารสนเทศ และการดูแลการจดัเก็บทรพัยส์ินออกจากกนัชดัเจน มีการมอบหมายใหฝ่้ายบญัชี เป็นผูบ้นัทกึรายการบญัชี    

มีการจดัทาํระเบียบการปฏิบตัิงานเกียวกบัทรพัยส์ินถาวรและการควบคมุเพือใหก้ารปฏิบตัิงานของพนักงานเป็นไปใน

แนวทางเดียวกนั และมกีารจดัทาํทะเบียนคมุทรพัยส์ินของบริษัท  

3) มีการทบทวนนโยบายทีสาํคัญของบรษิัทเช่น นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการ

ต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชนัอย่างสมาํเสมอเมือมีการเปลียนแปลงตามเกณฑข์องหน่วยงานทีกาํกบัดูแลในแต่ละเรือง        

และมีการทบทวนวิธีการปฏิบตัิงานขันตอนการปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่าย/แผนกสมาํเสมอเมือมีวิธีการทาํงานทีแตกต่าง

ไปจากทีกาํหนดไวโ้ดยฝ่ายบริหารคุณภาพเป็นผู้ดูแลและกาํกบัการแกไ้ข รวมถึงมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการ

บริษัทกับผูบ้ริหารบริษัท ผู้บริหารบริษัทกับผู้บริหารของและฝ่าย ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายกับพนักงานในฝ่ายอย่าง

สมาํเสมอ เพือใหม้ันใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานของบรษิัทใน รายละเอียดเพิมเติมปัจจุบันยังสอดคลอ้งและเป็นไป

ตามนโยบายของบริษัททีไดก้าํหนดไวแ้ละมีการติดตามตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานโดยตวัแทนฝ่ายบริหาร และ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4) มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิภาพ เพือใหม้นัใจไดว้่าบริษัทไดป้ฏิบตัิตามมาตรฐาน

และกฎหมายต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และการควบคุมทีบริษัทกาํหนดขนึ มีความสอดคลอ้ง

กบัสภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน และลกัษณะงาน ขอบเขตการดาํเนินงานตามทีมีมาตรการควบคุมและ/หรือ

การ จดัการเพือลดผลกระทบทีอาจเกิดขนึในรูปแบบของนโยบาย ระเบียบ ขันตอนและ/หรือวิธีการปฏิบตัิงานต่างๆ ใน

กิจกรรมทีสาํคัญซึงครอบคลุมความเสียงขององคก์ร บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าทีในการประเมิน ความ

เพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในและมีการติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขใหมี้การปฏิบตัิตามขอ้เสนอแนะ            

อย่างตอ่เนือง 

4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล (Information & Communication)  

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัคณุภาพของระบบสารสนเทศและการสือสาร ซงึเป็นส่วนสาํคัญในการสนับสนุนให้การควบคุม

ภายในเกิดประสิทธิผล โดยมีแนวทางในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศและการสือสารในองคก์ร ดงันี 

1) มีการพิจารณาเลือกใชร้ะบบ ERP ในกระบวนการปฏิบัติงานสาํคญั เช่น กระบวนการดา้นการขาย การเรียกเก็บเงิน      

การจ่ายชาํระ การรบั-จ่ายวสัดุและสินคา้คงเหลือ การจดัซือ และการบนัทึกบญัชี เป็นตน้ บรษิัทจงึใหค้วามสาํคญัโดยมี

การจัดทําวิธีการปฏิบัติงานการสาํรองข้อมูล (Backup & Restore Database ERP) การตรวจสอบและซ่อมบํารุง

อปุกรณ์    ทีเกียวกบัคอมพิวเตอรแ์ละแผนฉุกเฉินกรณี Network ขัดขอ้ง เพือใหก้ารปฏิบตัิงานมีแบบแผนและเพือให้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเนืองและมีประสทิธิภาพ 
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2) มีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงาน ERP เป็นผูค้วบคุมดา้นความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์โดยกาํหนดระเบียบขนัตอนแนวทางปฏิบตัิงานทีเกียวขอ้งกับระบบสารสนเทศ เช่น มีการขอ Username, 

Password และกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบ SAP, การบริหารจดัการทรพัยส์ินซอฟตแ์วรแ์ละลิขสิทธิการ

บริหารจัดการระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure Management) ความมันคงปลอดภัยของอีเมล (Email Policy) มี

การจัดทาํระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานเรืองการใชง้านระบบคอมพิวเตอรแ์ละการเชือมต่ออนิเตอรเ์น็ตโดยบริษัทตระหนัก

ถงึความสาํคญัของการป้องกันและการแกไ้ขปัญหาทีอาจเกิดขึนกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและ มีการ

จดัทาํแผนฉุกเฉินกรณี Network ขดัขอ้ง ซงึระบุแนวทางการแกปั้ญหาเมือเกิดเหตุการณ์ทีทําใหบ้ริษัทไม่สามารถใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดต้ามปกติไว ้เพือปอ้งกนัไมใ่หก้ารดาํเนินธรุกิจของบริษัทตอ้งหยดุชะงกัได ้

3) มีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงาน ERP เป็นผูค้วบคุมกระบวนการไดมี้การพัฒนา และการบาํรุงรกัษาระบบ

เทคโนโลยี และเครือข่ายคอมพิวเตอร ์รวมถงึเป็นผูป้ระเมินความเพียงพอของระบบเครือข่ายเครืองคอมพิวเตอรอ์ปุกรณ์

ตอ่พ่วง และลิขสทิธิ เพอืใหก้ารใชง้านระบบสารสนเทศของบรษิทัมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายกาํหนด 

4) บรษัิทใหค้วามสาํคญัในกระบวนการติดต่อสือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอกองคก์ร เพือส่งเสริมการควบคุม

ภายในใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละการกาํกับดูแลกิจการทีดีของบริษัท โดยบริษัทมีฝ่ายนักลงทุนสมัพันธท์าํหนา้ที     

เป็น สือกลางในการติดต่อสือสารระหว่างผูถ้ือหุ้น ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย นักลงทุน หรือหน่วยงานทีเกียวข้อง และดูแล

รบัผิดชอบในการจดัทาํสือสารสนเทศ เช่น ขอ้มูลนกัวิเคราะหห์รือนกัลงทุน มติทีประชุมผูถื้อหุน้ งบประจาํไตรมาส เป็น

ตน้ มีการกาํหนดช่องทางติดต่อสือสารขอ้มูลกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองคก์ร เช่น เว็บไซตข์องบริษัท รายงาน

นาํเสนอแบบมลัตมีิเดียสือ สงิพิมพ ์โทรศพัท ์อีเมล ของบรษัิทและจดหมาย เป็นตน้ 

5) บรษิัทฯ จดัใหมี้ช่องทางการสือสารสาํหรบัการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเกียวกบัการทุจริตภายในบริษัท หรือการกระทาํที

อาจทาํใหเ้กิดความสงสยัไดว่้าเป็นการทุจรติคอรร์ปัชนัทีเกิดขึนกบับริษัททังทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านช่องทางการ

รบัเรืองทีจะแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนพรอ้มหลกัฐานทางไปรษณีย ์ทางอีเมล ทางโทรศัพท ์และทางเว็บไซต ์โดยขอ้

รอ้งเรียน จะถูกตรวจสอบขอ้เท็จจริงโดยคณะกรรมการสอบสวน ซงึจะทาํหนา้ทีเป็นผูป้ระมวลผลและกลนักรองขอ้มูล

เพอืนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท ซึงขอ้รอ้งเรียนทีมีสาระสาํคญัจะถูกส่งพิจารณาทนัทีเพือ

ปรบัปรุงแกไ้ขไดท้นัเวลาและการปรบัปรุงแกไ้ข โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนือง 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities)  

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน รวมถึงการพัฒนาการปรบัปรุงผลการ

ดาํเนินการตา่งๆ เพือใหม้นัใจไดว่้าการควบคมุภายในของบรษัิทฯ มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ดงันี 

1) ผูบ้ริหารมีการติดตามและประเมินผลเพือใหท้ราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ใน

ระดบัทีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั      

2) มีการสอบทานและรายงานผลเกียวกับประสิทธิผลของแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน ในทุกๆ ด้านอย่าง

สมาํเสมอ ซึงเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี                      

โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มลูทปีฏิบตังิานจรงิ และมีการสงัการใหมี้การแกไ้ขและติดตามผลอยู่เสมอ 

3) มีดชันีวัดผลการดาํเนินงาน เป็นเครืองมือหนึงทีผูบ้ริหารใชใ้นการติดตามผลการปฏิบตัิ เพือใหท้ราบว่าการปฏิบติังาน

บรรลตุามเปา้หมายทีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด    

4) บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น ผูต้รวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ติดตามผล

ความคืบหนา้ การแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ มีการนาํเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี ตามทีประเมินจาก           
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Risk Base Audit รวมถึงปรบัใหเ้หมาะสมกบัการเปลียนแปลงของบริษัทในแต่ละปีหรือในระหว่างปี นาํมาประกอบกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริหารและนาํเสนอแผนใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนมุตัิ 

5) บริษัทฯ กาํหนดโครงสรา้งการรายงานให้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพือให้

สามารถทาํหน้าทีในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องและประเมินผลไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นอสิระและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา 

6) บรษิัทฯ มีการกาํหนดใหฝ่้ายบรหิารคุณภาพเป็นตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่าย/แผนกต่าง ๆ ตามทีกาํหนดในระบบ

คุณภาพมีหน่วยงานมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิงแวดลอ้ม สอบทานและกาํกบัการปฏิบตัิใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายเกียวกับ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบและประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึงมีความรูแ้ละความสามารถในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ และส่งเสริมให้

องคก์ร มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิภาพ 

7) บริษัทฯ มีการจดัประชมุระหว่างผูบ้รหิารของแตล่ะฝ่ายงานของบรษิัทกบัผูบ้รหิารระดับสงู ซงึมีความถีตามความสาํคญั

ของเรืองทีรายงานและสถานการณใ์นขณะนนั เพือรายงานผลประเมินผลการปฏิบติังานและสือสารขอ้บกพรอ่งจากการ

ปฏิบตัิงานใหผู้บ้ริหารรบัทราบ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทาํหนา้ทีสนับสนุนผู้บริหารโดยการใหข้อ้คิดเห็น/เสนอแนะใน

การปรบัปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท หากมีขอ้บกพร่องทีตอ้งปรบัปรุง

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบบริษัทกาํหนดไว ้และผูบ้รหิารหน่วยงานมีการติดตามขอ้บกพร่องทีเกิดขึนจากการปฏิบติังานและ

รายงานผลให้ผู้บริหารบริษัททราบในการประชุม ประจําเดือนและประจําไตรมาสหรือรายงานให้ทราบทันที                     

หากพบประเด็นทีสาระสาํคญั 

8) ฝ่ายบริหารมีหนา้ทีในการรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบผ่านการประชมุคณะกรรมการบริษัททันที ในกรณีมี

เหตกุารณท์ุจริตอย่างรา้ยแรง หรือมีการปฏิบัติทีฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทาํทีผิดปกติ อาจกระทบต่อชือเสียงและ

ฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาํคัญ และบริษัทมอบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายในทาํหน้าทีในการตรวจสอบและ

ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึงหากพบข้อบกพร่องจะมีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องทีเป็น

สาระสาํคัญ พรอ้มแนวทางแก้ไข ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่อผู้บริหาร

ระดบัสูงทีเกียวขอ้ง และคณะกรรมการตรวจสอบตามลาํดบั และบริษัทจดัใหม้ีช่องทางการสือสารสาํหรบัการแจง้ขอ้มูล

หรือเบาะแสเกียวกับการทุจริตภายในบริษัท เช่น การติดต่อโดยตรงกับผูที้บริษัทกาํหนดใหเ้ป็นผูร้บัขอ้รอ้งเรียน ทาง

อีเมล ทางไปรษณีย์ ระบบรับข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อร้องเรียนจะถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงเพือ

ดาํเนินการ โดยในปี 2564 บรษัิทไม่ไดร้บัการแจง้ขอ้รอ้งเรียนทงัจากบุคคลภายในและภายนอกองคก์ร 
 

 ในปี  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นในดา้นระบบการควบคุมภายในตรงกัน                    

มีการปฏิบตัิตามนโยบายทีกาํหนด และไม่พบขอ้บกพร่องทีสาํคญัในระบบการควบคมุภายในทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญั ต่อ

การบรรลุวัตถุประสงคห์ลักขององคก์ร หรือข้อบกพร่องทีมีสาระสาํคญัเกียวกบัรายการทีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การ

ทุจริตคอรร์ปัชัน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ ซงึสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
 

9.2 รายการระหว่างกัน  

- ไม่มีรายการระหว่างกนัในช่วง  ปีทีผา่นมา - 
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ส่วนที ่3 

งบการเงนิส าหรับปี 

สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินของบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543 และตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์วา่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยไดม้ีการพิจารณาเลือกใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบ
การเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีแลว้  

 คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีและด ารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจได้
อย่างมีเหตผุลว่าขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้งครบถว้น และเพียงพอที่จะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยส์ินตลอดจนเพื่อไม่ใหเ้กิดการ
ทจุรติ หรอืการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

 ในการนีค้ณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ที่สอบทานนโยบายการบญัชี และคณุภาพ
ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูล
รายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

 งบการเงินของบริษัทฯ ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในการ
ตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทไดส้นบัสนนุขอ้มลูและเอกสารต่าง ๆ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้อบบัญชีไดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งแสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีแลว้ 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพื่อให้
มั่นใจไดอ้ยา่งมีเหตผุลไดว้า่งบการเงินของบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
มีความเช่ือถือได ้โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบตัิถกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง                         

                                                 
             
            
          นาย ไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ                                                   
                       ประธานคณะกรรมการ                      

             บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม  จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
รายงาน และ งบการเงนิ 
31 ธันวาคม 2564 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบดว้ย  งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรบัปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส  าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน   

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรค ความรบัผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบใุนขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่
ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบคือเรือ่งต่างๆ ที่มีนยัส  าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ ในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นีข้า้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรบัเรือ่งเหลา่นี ้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานตามความรบัผิดชอบที่ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินใน
รายงานของขา้พเจ้า ซึ่งไดร้วมความรบัผิดชอบที่เก่ียวกับเรื่องเหล่านีด้ว้ย การปฏิบัติงานของขา้พเจ้าไดร้วมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของ
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรบัเรื่องเหล่านีด้ว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
ตอ่งบการเงินโดยรวม 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564| 102 
 (แบบ 56-1 One Report) 

 

 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวิธีการตรวจสอบมีดงันี ้

การรับรู้รายได ้

รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ถือเป็นรายการบญัชีที่ส  าคญั เนื่องจากจ านวนที่บนัทึกในบญัชีมีสาระส าคญั และสง่ผลกระทบ
โดยตรงต่อก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายและบริการกับลกูคา้เป็นจ านวนหลายรายทัง้ตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศซึ่งมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขที่มีความหลากหลาย  ท าใหร้ายไดจ้ากสญัญาที่ท ากับลกูคา้ของบริษัทฯมี
เง่ือนไขในการรบัรูร้ายไดท้ี่ซบัซอ้น ดงันัน้ บรษัิทฯจึงมีความเสีย่งเก่ียวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรบัรูร้ายได้ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯรบัรูร้ายไดใ้นระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯที่เก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูร้บัผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมา
สุม่ทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุที่บรษัิทฯออกแบบไว ้และใหค้วามส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการ
ทดสอบส าหรบัการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดงักล่าวขา้งตน้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและ
บริการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหนีท้ี่บรษัิทฯออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลา
บญัชี เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการรบัรูร้ายไดก้่อนถึงเวลาที่ควร ประกอบกับวิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มูลบัญชีรายไดแ้บบแยกย่อย 
(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ของรายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
โดยเฉพาะรายการบญัชีที่ท าผา่นใบส าคญัทั่วไป 

ข้อมูลอื่น  

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอ้มูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีที่แสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัที่ในรายงานของผูส้อบ
บญัชีนี ้

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมั่นใน
รูปแบบใดๆตอ่ขอ้มลูอื่นนัน้ 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มลูอื่นนัน้มีความขดัแยง้ที่มี
สาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของบรษัิทฯตามที่กลา่วขา้งตน้และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดงักลา่วใหผู้ม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลทราบเพื่อใหม้ีการด าเนินการแกไ้ขที่เหมาะสมตอ่ไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้รหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของบรษัิทฯในการด าเนินงานตอ่เนื่อง การเปิดเผยเรือ่งที่
เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดงักลา่ว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบักิจการท่ีด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่
ผูบ้รหิารมีความตัง้ใจที่จะเลกิบรษัิทฯหรอืหยดุด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องอีกตอ่ไปได้ 

ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลมีหนา้ที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษัิทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลู
ที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอ
ไป ขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณอ์ยา่งสมเหตสุมผลได้
วา่รายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจาก
การใชง้บการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

• ระบแุละประเมินความเสีย่งที่อาจมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไมว่่าจะเกิดจากการ
ทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มลูที่ขดัต่อ
ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสีย่งที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื่องจากการทจุรติอาจ
เก่ียวกับการสมรูร้ว่มคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ ์แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้รหิารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบัญชีส าหรบักิจการที่ด  าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ริหาร และสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ี่อาจเป็นเหตใุหเ้กิด
ขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของบรษัิทฯในการด าเนินงานตอ่เนื่องหรอืไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ขา้พเจ้าจะตอ้งให้ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผู้สอบบัญชีของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรอืหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที่เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุป



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564| 104 
 (แบบ 56-1 One Report) 

 

 

ของขา้พเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐาน การสอบบัญชีที่ไดร้บัจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหบ้รษัิทฯตอ้งหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่องได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยถกูตอ้งตามที่ควรหรอืไม ่ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลในเรือ่งต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส  าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพรอ่งที่มนียัส  าคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารบัรองแก่ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส้ื่อสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลที่
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่ อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทัง้หลายที่สื่อสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนยัส  าคัญที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหลา่นีไ้วใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้
แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื่องดงักลา่วต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณท์ี่ยากที่จะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่
ควรสื่อสารเรื่องดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท์ี่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีสาธารณะจะไดจ้ากการสือ่สารดงักลา่ว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้

 

 
ศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 4604 
 
บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 กมุภาพนัธ ์2565 
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
       

งบแสดงฐานะการเงนิ 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
       

       
(หนว่ย: บาท) 

   
หมายเหต ุ 2564 

 
2563 

สินทรัพย ์
       

สินทรัพยห์มุนเวียน 
       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
  

7 
 

240,046,709 
 

696,570,823 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 
  

8 
 

436,818,510 
 

325,268,911 

สนิคา้คงเหลอื 
  

9 
 

733,407,172 
 

437,757,690 

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ 
  

10 
 

- 
 

90,129,855 

เงินลงทนุระยะสัน้ 
  

11 
 

200,271,101 
 

- 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 
    

10,730,067 
 

10,005,141 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 
    

1,621,273,559 
 

1,559,732,420 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 
       

สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น 
  

10 
 

33,053,368 
 

32,570,418 

เงินลงทนุระยะยาว 
  

11 
 

310,889,641 
 

- 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
  

12 
 

43,140,261 
 

43,140,261 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
  

13 
 

860,230,799 
 

777,732,092 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 
  

14 
 

20,386,269 
 

22,030,703 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้
  

15 
 

60,956,255 
 

62,590,534 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
  

22 
 

7,027,274 
 

11,719,930 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 
    

- 
 

2,000,000 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
    

1,335,683,867 
 

951,783,938 

รวมสินทรัพย ์
    

2,956,957,426 
 

2,511,516,358 
        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
       

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
       

       
(หนว่ย: บาท)    

หมายเหต ุ 2564 
 

2563 
หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

       

หนี้สนิหมุนเวียน 
       

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 
  

16 
 

382,701,354 
 

257,969,882 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 

    
91,307,612 

 
83,896,540 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
  

15 
 

19,028,998 
 

16,575,852 
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 

    
46,309,515 

 
37,733,720 

หนีส้นิทางการเงินหมนุเวยีนอื่น 
    

7,028,627 
 

1,656,747 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 

    
7,449,569 

 
5,022,016 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 
    

553,825,675 
 

402,854,757 
หนี้สนิไม่หมุนเวียน 

       

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
 

15 
 

32,666,826 
 

37,037,178 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

  
17 

 
56,980,576 

 
57,493,985 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 
    

89,647,402 
 

94,531,163 
รวมหนีส้ิน 

    
643,473,077 

 
497,385,920 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
       

ทนุเรอืนหุน้ 
       

ทนุจดทะเบียน 
       

หุน้สามญั 90,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
       

(2563: หุน้สามญั 80,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) 
 

18 
 

90,000,000 
 

80,000,000 

ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แลว้ 
       

หุน้สามญั 89,999,686 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
       

(2563: หุน้สามญั 80,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) 
   

89,999,686 
 

80,000,000 
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 

    
136,800,000 

 
136,800,000 

ก าไรสะสม 
       

จดัสรรแลว้ - ส  ารองตามกฎหมาย 
  

19 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

    
2,076,684,663 

 
1,787,330,438 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 
    

2,313,484,349 
 

2,014,130,438 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 

    
2,956,957,426 

 
2,511,516,358 

     
- 

 
- 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
      

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
      

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
      

      
(หนว่ย: บาท)   

หมายเหต ุ
 

2564 
 

2563 
ก าไรขาดทุน: 

      

รายได้ 
      

รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ 
 

25 
 

3,760,755,409 
 

3,196,743,033 
รายไดอ้ื่น 

 
20 

 
36,338,558 

 
13,596,088 

รวมรายได้ 
   

3,797,093,967 
 

3,210,339,121 
ค่าใช้จ่าย 

      

ตน้ทนุขายและบรกิาร 
 

21 
 

2,964,064,242 
 

2,444,779,628 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหนา่ย 

   
100,665,522 

 
103,432,056 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
   

270,352,832 
 

257,021,403 
รวมค่าใช้จ่าย 

   
3,335,082,596 

 
2,805,233,087 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
   

462,011,371 
 

405,106,034 
ตน้ทนุทางการเงิน 

   
(1,902,910) 

 
(2,189,959) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้
   

460,108,461 
 

402,916,075 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้

 
22 

 
(77,287,561) 

 
(55,110,446) 

ก าไรส าหรับปี 
   

382,820,900 
 

347,805,629        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่: 
      

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 
      

ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

   
3,166,656 

 
(2,490,272) 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได ้
 

22 
 

(633,331) 
 

498,054 
รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

      

- สทุธิจากภาษีเงินได ้
   

2,533,325 
 

(1,992,218) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ส าหรับปี 

   
2,533,325 

 
(1,992,218)        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
   

385,354,225 
 

345,813,411 
       

ก าไรต่อหุน้ 
 

24 
    

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 
      

ก าไร 
   

4.25 
 

3.86 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
        

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564            

(หนว่ย: บาท)    
ทนุเรอืนหุน้ 

 
สว่นเกิน 

 
ก าไรสะสม 

  
   

ที่ออกและ 
 

มลูคา่หุน้ 
 

จดัสรรแลว้ - 
 

ยงัไมไ่ด ้
 

รวมสว่นของ    
ช าระแลว้ 

 
สามญั 

 
ส ารองตาม
กฎหมาย 

 
จดัสรร 

 
ผูถื้อหุน้ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 
 

80,000,000 
 

136,800,000 
 

10,000,000 
 

1,581,517,027 
 

1,808,317,027 
ก าไรส าหรบัปี 

  
- 

 
- 

 
- 

 
347,805,629 

 
347,805,629 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปี 
  

- 
 

- 
 

- 
 

(1,992,218) 
 

(1,992,218) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
345,813,411 

 
345,813,411 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหต ุ27) 
  

- 
 

- 
 

- 
 

(140,000,000) 
 

(140,000,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 80,000,000 

 
136,800,000 

 
10,000,000 

 
1,787,330,438 

 
2,014,130,438 

            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 
 

80,000,000 
 

136,800,000 
 

10,000,000 
 

1,787,330,438 
 

2,014,130,438 
ก าไรส าหรบัปี 

  
- 

 
- 

 
- 

 
382,820,900 

 
382,820,900 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปี 
  

- 
 

- 
 

- 
 

2,533,325 
 

2,533,325 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
385,354,225 

 
385,354,225 

หุน้และเงินปันผลจ่าย (หมายเหต ุ18, 27) 9,999,686 
 

- 
 

- 
 

(96,000,000) 
 

(86,000,314) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 89,999,686 

 
136,800,000 

 
10,000,000 

 
2,076,684,663 

 
2,313,484,349 

            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้ 
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
      

งบกระแสเงนิสด 
      

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
      

      
(หน่วย: บาท)   

หมายเหต ุ
 

2564 
 

2563 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

      

ก าไรก่อนภาษี 
   

460,108,461 
 

402,916,075 
รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั(จา่ย) 

      

จากกิจกรรมด าเนินงาน: 
      

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ  าหนา่ย 
 

13, 14, 15 
 

132,152,511 
 

122,800,935 
โอนสินทรพัยไ์มมี่ตวัตนไปเป็นคา่ใชจ้า่ย 

   
- 

 
44,000 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลง 
   

- 
 

(66,661) 
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้เพิ่มขึน้ 

 
8 

 
19,653 

 
25,370 

การปรบัลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น 
      

มลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
 

9 
 

(2,123,841) 
 

7,115,482 
ตดัจ าหน่ายสว่นเกินมลูคา่เงินลงทนุในหุน้กู ้

   
226,731 

 
- 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของอปุกรณเ์พ่ิมขึน้ (ลดลง) 
 

13 
 

(12,219,552) 
 

9,222,426 
(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยและตดัจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

   
10,272,837 

 
(296,477) 

(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ 
   

(2,419,730) 
 

399,420 
ก าไรจากสินทรพัยท์างการเงินที่ก  าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย 

      

มลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 
   

(10,817,616) 
 

- 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

 
17 

 
5,353,416 

 
4,712,214 

รายไดด้อกเบีย้ 
 

20 
 

(2,532,542) 
 

(5,341,022) 
ตน้ทนุทางการเงิน 

 
15, 17 

 
1,902,910 

 
2,189,959 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน 
      

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินด  าเนินงาน 
   

579,923,238 
 

543,721,721 
สินทรพัยด์  าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง: 

      

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 
   

(255,039,372) 
 

(126,418,383) 
สินคา้คงเหลือ 

   
(293,525,641) 

 
(46,972,268) 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 
   

(724,927) 
 

1,964,328 
สินทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น 

   
(709,681) 

 
(130,064) 

หนีส้ินด  าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง): 
      

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 
   

121,787,730 
 

2,654,305 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

   
7,411,072 

 
26,058,424 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 
   

2,427,553 
 

(140,953) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

   
161,549,972 

 
400,737,110 

เงินสดจา่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 
 

17 
 

(3,637,201) 
 

(710,000) 
เงินสดจา่ยภาษีเงินไดแ้ละภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

   
(64,513,056) 

 
(46,855,981) 

เงินสดรบัจากการขอคืนภาษีมลูคา่เพิ่ม 
   

143,186,495 
 

122,772,718 
กระแสเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 

   
236,586,210 

 
475,943,847        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
      

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
      

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
      

      
(หน่วย: บาท) 

  
หมายเหต ุ

 
2564 

 
2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
      

เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั 
   

2,870,989 
 

5,601,445 

เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในกองทนุรวม 
   

(492,921,543) 
 

- 

เงินสดจา่ยซือ้เครือ่งมือทางการเงิน 
   

- 
 

(78,021,841) 

เงินสดรบัคืนจากเงินฝากประจ า 
   

50,000,000 
 

135,000,000 

เงินสดรบัคืนจากเงินลงทนุในตราสารหนี ้
   

40,129,855 
 

57,263,592 

เงินสดจา่ยซือ้สว่นปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ ์
   

(188,237,853) 
 

(77,394,165) 

เงินสดจา่ยซือ้สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 
   

(2,120,480) 
 

(660,000) 

เงินมดัจ าเพื่อซือ้ที่ดินเพ่ิมขึน้ 
   

- 
 

(2,000,000) 

เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยอปุกรณ ์
   

2,877,096 
 

457,517 

กระแสเงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 
   

(587,401,936) 
 

40,246,548 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
      

ช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ 
 

15 
 

(19,723,148) 
 

(17,237,889) 

เงินสดจา่ยเงินปันผล 
   

(85,985,240) 
 

(137,309,100) 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ 
   

(105,708,388) 
 

(154,546,989) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 
   

(456,524,114) 
 

361,643,406 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 
   

696,570,823 
 

334,927,417 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันสิน้ปี 
 

7 
 

240,046,709 
 

696,570,823 
       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ 
      

รายการที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัเงินสด 
      

เงินมดัจ าเพื่อซือ้ที่ดินลดลง 
   

2,000,000 
 

- 

สินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่เพิ่มขึน้ 
   

2,568,951 
 

- 

เจา้หนีจ้ากสญัญาเชา่เพิ่มขึน้ 
 

15 
 

20,417,383 
 

344,134 

เจา้หนีจ้ากการซือ้สว่นปรบัปรุงอาคารและอปุกรณเ์พ่ิมขึน้ 
   

3,104,488 
 

3,279,856 

เงินปันผลคา้งจา่ย 
   

7,409,434 
 

7,394,362 

การออกหุน้สามญัเพ่ือจา่ยหุน้ปันผล 
   

9,999,686 
 

- 
       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เป็นบรษัิทมหาชนซึง่จดัตัง้และมีภมูิล  าเนาในประเทศไทย บรษัิทฯมี
บริษัท ทานตะวนั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ และมีบริษัท ทานตะวนักรุ๊ป จ ากัด 
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทยเช่นกันเป็นบริษัทใหญ่สงูสดุ ธุรกิจหลกัของบริษัทฯคือการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑพ์ลาสติก ไดแ้ก่ หลอดดดูเครือ่งดื่ม และถงุพลาสติกทั่วไป ที่อยูต่ามที่จดทะเบียนของบรษัิทฯอยู่ที่ 143-144 หมู ่
8 ซอยกงัวาล 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลออ้มใหญ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

2.  เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิ 

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี 
พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี บริษัทฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรบัปรุงจ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบังคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 
2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการ
บญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัิ
นีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ  

 

ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงนิที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงหลายฉบบั ซึง่จะมีผลบงัคบัใชส้  าหรบังบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดั
ใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯเช่ือวา่ การปรบัปรุงมาตรฐานนีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ 
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4. นโยบายการบัญชทีี่ส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื่อบริษัทฯไดโ้อนอ านาจควบคมุในสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ กลา่วคือ เมื่อมีการสง่มอบสนิคา้ 
รายไดจ้ากการขายแสดงตามมลูค่าที่ไดร้บัหรือคาดวา่จะไดร้บัส าหรบัสนิคา้ที่ไดส้ง่มอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้
รบัคืนและสว่นลด โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้า่บรกิารรบัรูเ้มื่อกิจการใหบ้รกิารเสรจ็สิน้ 

รายได้ดอกเบีย้  

 รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ โดยจะน ามลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสนิทรพัยท์างการเงิน
มาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริง ยกเวน้สนิทรพัยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตในภายหลงั ท่ีจะน ามลูคา่ตาม
บญัชีสทุธิของสินทรพัยท์างการเงิน (สทุธิจากคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้) มาคณูกบัอตัราดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิ 

ต้นทุนทางการเงนิ 

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้จากหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิและรบัรู ้
ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู ซึ่งถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไมม่ีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้  

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สนิคา้ส าเรจ็รูปและสนิคา้ระหวา่งผลติแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั) หรอืมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทนุดงักลา่ววดัมลูค่าตามวิธีตน้ทนุมาตรฐานซึ่งใกลเ้คียงกบัตน้ทนุจริงและประกอบดว้ยตน้ทุน
วตัถดุิบ แรงงานและคา่โสหุย้ในการผลติ 

 วตัถดุิบ สารเคมี ภาชนะบรรจุ อะไหลแ่ละวสัดโุรงงานแสดงมลูค่าตามราคาทนุถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั หรอืมลูค่าสทุธิที่จะ
ไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุการผลติเมื่อมีการเบิกใช้ 

4.4 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

บรษัิทฯบนัทกึมลูคา่เริม่แรกของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุในราคาทนุซึง่รวมตน้ทนุการท ารายการ หลงัจากนัน้ บรษัิท

ฯจะบนัทกึอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุดว้ยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 

บริษัทฯรบัรูผ้ลตา่งระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดร้บัสทุธิจากการจ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์นสว่นของก าไรหรือ

ขาดทนุในปีที่ตดัรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุออกจากบญัชี 
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4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์ละค่าเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผ่ือการดอ้ยคา่
ของสนิทรพัย ์(ถา้มี) 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรพัย์โดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี ้  

อาคารและสว่นปรบัปรุง  5, 10 และ 20 ปี 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์  5 ถึง 14 ปี 
เครือ่งมือเครือ่งใช ้  3 ถึง 10 ปี 
เครือ่งตกแตง่ติดตัง้และเครือ่งใชส้  านกังาน  5 และ 10 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

  คา่เสือ่มราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไมม่ีการคิดคา่เสือ่มราคาส าหรบัท่ีดิน งานระหวา่งก่อสรา้งและเครือ่งจกัรระหวา่งติดตัง้ 

 บริษัทฯตดัรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ออกจากบญัชี เมื่อจ าหน่ายสินทรพัยห์รือคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรพัย ์รายการผลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหนา่ยสินทรพัยจ์ะรบัรู ้
ในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุเมื่อบรษัิทฯตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี 

4.6 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

บรษัิทฯบนัทึกตน้ทนุเริ่มแรกของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทนุ ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริ่มแรก สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่สะสม (ถา้มี) ของสนิทรพัยน์ัน้  

บริษัทฯตัดจ าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชนจ์ ากัดโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรพัยน์ัน้ และจะประเมินการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักลา่วเมื่อมีขอ้บ่งชีว้่าสินทรพัยน์ัน้เกิดการดอ้ยค่า 
บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิน้ปีเป็นอย่าง
นอ้ย คา่ตดัจ าหนา่ยรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนที่มีอายกุารใหป้ระโยชนจ์ ากดัมีดงันี ้

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 5 ปี 
ลขิสทิธ์ิ  3 ถึง 10 ปี 

ไมม่ีการตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนระหวา่งพฒันา 
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4.7 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเช่า บรษัิทฯจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม ่โดยสญัญา
จะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า ก็ต่อเมื่อสญัญานัน้มีการใหส้ิทธิในการควบคมุการใชส้ินทรพัยท์ี่ระบุได้
ส  าหรบัช่วงเวลาหนึง่เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

บรษัิทฯใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูคา่สญัญาเช่าทกุสญัญา เว้นแตส่ญัญาเช่าระยะสัน้และ
สญัญาเช่าที่สินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าต ่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล (วนัที่สินทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้าน) บริษัทฯบนัทึก
สนิทรพัยส์ทิธิการใชซ้ึง่แสดงสทิธิในการใชส้นิทรพัยอ์า้งอิงและหนีส้นิตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า   

สินทรัพยส์ิทธิการใช้  

สนิทรพัยส์ทิธิการใชว้ดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สะสม และปรบัปรุงดว้ยการ
วดัมลูคา่ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าใหม ่ราคาทนุของสนิทรพัยส์ิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหนีส้นิตามสญัญา
เช่าจากการรบัรูเ้ริม่แรก ตน้ทนุทางตรงเริม่แรกที่เกิดขึน้ จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริม่มีผล
หรือก่อนวันที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการตน้ทุนในการรือ้ถอนและการขนยา้ยสินทรพัยอ์า้งอิง หรือการบูรณะ
สนิทรพัยอ์า้งอิงหรอืสถานท่ีตัง้ของสนิทรพัยอ์า้งอิง และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าที่ไดร้บั 

คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ิทธิการใชค้  านวณจากราคาทนุโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่าหรืออายกุารใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธิการใชแ้ลว้แตร่ะยะเวลาใดจะสัน้กวา่ ดงันี  ้

ที่ดิน  3 ถึง 17 ปี 
อาคาร  6 ปี 
อปุกรณ ์  2 ถึง 5 ปี 
ยานพาหนะ  3 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บับรษัิทฯเมือ่สิน้สดุอายสุญัญาเชา่หรอืราคาทนุของสนิทรพัยด์งักลา่ว
ไดร้วมถึงการใชส้ทิธิเลอืกซือ้ คา่เสือ่มราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัย์ 

หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า จ านวน
เงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที่หกัดว้ยสิ่งจูงใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที่ขึน้อยู่กบัดชันีหรือ
อตัรา จ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรบัประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชส้ิทธิของสิทธิเลือกซือ้ซึ่งมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯจะใชส้ิทธินัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพื่อการยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของ
สญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทฯจะใชส้ิทธิในการยกเลิกสญัญาเช่า บริษัทฯบนัทึกคา่เช่าผนัแปรที่ไมข่ึน้อยู่กบัดชันีหรือ
อตัราเป็นคา่ใชจ้่ายในงวดที่เหตกุารณห์รอืเง่ือนไขซึง่เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนัน้ไดเ้กิดขึน้  
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บรษัิทฯคิดลดมลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าหรอือตัรา
ดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลงัจากวนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจะ
เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่า นอกจากนี ้มลูค่าตาม
บญัชีของหนีส้นิตามสญัญาเช่าจะถกูวดัมลูคา่ใหมเ่มื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายสุญัญาเช่า การเปลีย่นแปลงการจ่ายช าระ
ตามสญัญาเช่า หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมินสทิธิเลอืกซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่าซึง่สินทรัพยอ้์างอิงมีมูลค่าต ่า 

สญัญาเช่าที่มีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรอืนอ้ยกว่านบัตัง้แต่วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล หรอืสญัญาเช่าซึง่สินทรพัยอ์า้งอิง
มีมลูคา่ต ่า จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับรษัิทฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคมุบรษัิทฯ หรอืถกูบรษัิทฯควบคมุ
ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับรษัิทฯ 

 นอกจากนีบ้คุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษัิทรว่มและบคุคลหรอืกิจการท่ีมีสทิธิออกเสยีงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซึ่งท าใหม้ีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษัทฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯที่มี
อ  านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบรษัิทฯ  

4.9 เงนิตราต่างประเทศ 

  บรษัิทฯแสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบรษัิทฯ   

  รายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีที่เกิดรายการ สนิทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ที่เป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน  

  ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพยท์ีไ่ม่ใช่สินทรัพยท์างการเงนิ 

  ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรพัยส์ิทธิการใช ้
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ หรอืสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนของบรษัิทฯ หากมีขอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยด์งักลา่วอาจดอ้ยคา่ บรษัิทฯ
รบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยค่าเมื่อมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยม์ีมลูค่าต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ 
ทัง้นีม้ลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึงมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขายของสินทรพัยห์รือมลูค่าจากการใชส้ินทรพัย์
แลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่  

 บรษัิทฯจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  
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4.11 ผลประโยชนข์องพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

 บรษัิทฯรบัรู ้เงินเดือน คา่จา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน   

 โครงการสมทบเงนิ 

 บริษัทฯและพนกังานไดร้ว่มกนัจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทนุส ารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องบรษัิทฯ เงินที่บริษัทฯจ่าย
สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในปีที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน  

 บริษัทฯมีภาระส าหรบัเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงิน

ชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน  

 บริษัทฯค านวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ

การไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

 ผลก าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

ของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

4.12 ประมาณการหนี้สิน 

 บรษัิทฯจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินไวใ้นบญัชีเมื่อภาระผกูพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้ และมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผูกพนันัน้ และบริษัทฯ

สามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ  

4.13 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดยค านวณจากก าไร

ทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บรษัิทฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ณ วนั

สิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้

รอบระยะเวลารายงาน   
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 บริษัทฯรบัรูห้นีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกตา่งชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีทกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าที่มีความ

เป็นไปไดค้อ่นขา้งแนท่ี่บรษัิทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกตา่งชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี

และผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการ

ปรบัลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า บริษัทฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน ์

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวขอ้งกับรายการที่ได้

บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้  

4.14 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

บรษัิทฯรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูค่ายตุิธรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการท ารายการเฉพาะใน
กรณีที่เป็นสินทรพัยท์างการเงินที่ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรบัลกูหนี ้
การคา้ที่ไมม่ีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินที่มีนยัส าคญั บรษัิทฯจะรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงินดงักลา่วดว้ยราคาของ
รายการ ตามที่กลา่วไวใ้นนโยบายการบญัชีเรือ่งการรบัรูร้ายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

บริษัทฯจัดประเภทสินทรพัยท์างการเงิน ณ วันที่รบัรูร้ายการเริ่มแรก เป็นสินทรพัยท์างการเงินที่ว ัดมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรพัยท์างการเงินที่ว ัดมูลค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรพัยท์างการเงินที่ว ัดมูลค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณา
จากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์าง
การเงิน 

สินทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษัทฯวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เมื่อบริษัทฯถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้เพื่อรบั
กระแสเงินสดตามสญัญา และเง่ือนไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแส     เงินสดที่เป็นการรบัช าระ
เพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงินตน้ในวนัท่ีระบไุวเ้ทา่นัน้  

สนิทรพัยท์างการเงินดงักลา่ววดัมลูคา่ในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทัง้นี ้ผล
ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการตดัรายการ การเปลี่ยนแปลง หรอืการดอ้ยคา่ของสินทรพัยด์งักลา่วจะรบัรูใ้นสว่นของ
ก าไรหรอืขาดทนุ    
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สินทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรม โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสทุธิของมลูคา่ยตุิธรรมในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  

ทัง้นี ้สินทรพัยท์างการเงินดงักลา่ว หมายความรวมถึง ตราสารอนพุนัธ ์เงินลงทนุในตราสารทนุซึ่งบรษัิทฯไม่ไดเ้ลือกจดั
ประเภทใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีส้ินทางการเงนิ 

ยกเวน้หนีส้ินตราสารอนพุนัธ ์บรษัิทฯรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกส าหรบัหนีส้ินทางการเงินดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุการ
ท ารายการ และจดัประเภทหนีส้ินทางการเงินเป็นหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย โดย
ใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ทัง้นี ้ผลก าไรและขาดทนุที่เกิดขึน้จากการตดัรายการหนีส้ินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตาม
วิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิจะรบัรูใ้นสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ โดยการค านวณมลูค่าราคาทนุตดัจ าหน่ายค านึงถึงสว่นลดหรือ
สว่นเกินมลูค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรอืตน้ทนุท่ีถือเป็นสว่นหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงนัน้ดว้ย ทัง้นี ้ค่าตดัจ าหน่าย
ตามวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิแสดงเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุทางการเงินในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ  

การซือ้หรือการขายสินทรัพยท์างการเงนิตามวิธีปกติ  

การซือ้หรือการขายสินทรพัยท์างการเงินตามวิธีปกติที่มีเง่ือนไขการส่งมอบสินทรพัยภ์ายในระยะเวลาที่ก าหนดขึน้จาก
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาด จะรบัรู ้ณ วันซือ้ขาย ซึ่งเป็นวันที่กิจการมี  ข้อผูกมัดที่จะซือ้หรือขาย
สนิทรพัยน์ัน้ 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชี เมื่อสทิธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสนิทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สดุลง หรอืได้
มีการโอนสิทธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ รวมถึงไดม้ีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของ
สนิทรพัยน์ัน้ หรอืมีการโอนการควบคมุในสนิทรพัยน์ัน้  

บรษัิทฯตดัรายการหนีส้ินทางการเงินก็ตอ่เมื่อไดม้ีการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของหนีส้ินนัน้แลว้ มีการยกเลกิภาระผกูพนั
นัน้ หรอืมีการสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นหนีส้นิทางการเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหนีส้นิใหมจ่ากผูใ้หกู้ร้าย
เดียวกนัซึง่มีขอ้ก าหนดที่แตกตา่งกนัอยา่งมาก หรอืมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหนีส้นิท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระส าคญั จะถือวา่
เป็นการตดัรายการหนีส้ินเดิมและรบัรูห้นีส้ินใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมลูค่าตามบญัชีดงักลา่วในสว่นของก าไรหรือ
ขาดทนุ  

การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

บรษัิทฯรบัรูค้า่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ของตราสารหนีท้ัง้หมดที่ไมไ่ดว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบก าหนดช าระ
ตามสญัญากบักระแสเงินสดทัง้หมดที่บรษัิทฯคาดว่าจะไดร้บัช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงโดยประมาณ
ของสนิทรพัยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  
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ในกรณีที่ความเสี่ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริ่มแรก บริษัทฯวดั
มูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้โดยพิจารณาจากการผิดสญัญาที่อาจจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนขา้งหนา้ 
ในขณะที่หากความเสี่ยงดา้นเครดิตของสินทรพัยเ์พิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริ่มแรก บริษัทฯวดั
มลูคา่ผลขาดทนุดว้ยจ านวนเงินที่เท่ากบัผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายทุี่เหลืออยู่ของเครื่องมือทาง
การเงิน  

บรษัิทฯพิจารณาวา่ความเสีย่งดา้นเครดิตจะเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั เมื่อมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสญัญาเกินกว่า 
30 วนั และพิจารณาว่าสินทรพัยท์างการเงินนัน้มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสญัญา เมื่อมีการคา้งช าระการ
จ่ายเงินตามสญัญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯอาจพิจารณาว่าสินทรพัยท์างการเงินนัน้มีการ
เพิ่มขึน้ของความเสี่ยงดา้นเครดิตอย่างมีนัยส าคัญและมีการผิดสญัญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูล
ภายนอกอื่น เช่น อนัดบัความนา่เช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

บริษัทฯใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส  าหรบัลกูหนีก้ารคา้ดงันัน้ ทกุวนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางดา้นเครดิต แต่จะรบัรูค้่าเผ่ือผล
ขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายุของลกูหนีก้ารคา้ 

สนิทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัจ าหนา่ยออกจากบญัชี เมื่อกิจการคาดวา่จะไมไ่ดร้บัคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกตอ่ไป  

การหักกลบของเครือ่งมือทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงินและหนีส้นิทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสทุธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ตอ่เมื่อ
กิจการมีสทิธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรบัรู ้และกิจการมีความตัง้ใจที่จะช าระดว้ยยอด
สทุธิ หรอืตัง้ใจที่จะรบัสนิทรพัยแ์ละช าระหนีส้นิพรอ้มกนั 

4.15 ตราสารอนุพันธ ์ 

บรษัิทฯใชต้ราสารอนพุนัธ ์เช่น สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่น  

บริษัทฯรบัรูม้ลูค่าเริม่แรกของตราสารอนพุนัธด์ว้ยมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีท าสญัญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรม โดยรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายตุิธรรมในภายหลงัซึ่งรวมถึงดอกเบีย้รบั       ในสว่นของก าไรหรือขาดทุน 
ทัง้นี ้บริษัทฯแสดงตราสารอนพุนัธเ์ป็นสินทรพัยท์างการเงินเมื่อมีมลูค่ายตุิธรรมมากกว่าศนูย ์และแสดงเป็นหนีส้ินทาง
การเงินเมื่อมีมลูคา่ยตุิธรรมนอ้ยกวา่ศนูย ์ 

บริษัทฯแสดงตราสารอนุพนัธ์ที่มีอายสุญัญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือน เป็น
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น หรือหนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพนัธอ์ื่นเป็นสินทรพัยห์มุนเวียน หรือหนีส้ิน
หมนุเวียน 
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4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มลูคา่ยตุิธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวา่จะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาที่จะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนีส้นิใหผู้อ้ื่นโดย
รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้ว่มในตลาด) ณ วนัที่วดัมลูค่า บริษัทฯใช้
ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่งในการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไมม่ีตลาดที่มีสภาพคลอ่งส าหรบัสนิทรพัย์
หรอืหนีส้ินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรอืไมส่ามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่งได ้บรษัิทฯจะประมาณมลูค่า
ยตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที่สามารถสงัเกตไดท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคา่ยตุิธรรมนัน้ใหม้ากที่สดุ  

 ล าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมที่ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษัิทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม
ส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท่ีถืออยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูคา่ยตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและตอ่ขอ้มลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้
การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงันี ้

สัญญาเช่า 

การก าหนดอายสุญัญาเช่าทีม่ีสทิธิการเลอืกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า - บรษิัทฯในฐานะผูเ้ช่า 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ ที่จะใชส้ิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่าโดยค านึงถึงขอ้เท็จจริงและ
สภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดที่ท  าใหเ้กิดสิง่จงูใจในทางเศรษฐกิจส าหรบับรษัิทฯในการใชห้รอืไมใ่ชส้ทิธิเลอืกนัน้  

การก าหนดอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิ่ม - บรษิัทฯในฐานะผูเ้ช่า 

บรษัิทฯไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการก าหนด
อตัราดอกเบีย้การกูย้ืมสว่นเพิ่มของบริษัทฯในการคิดลดหนีส้ินตามสญัญาเช่า โดยอตัราดอกเบีย้การกูย้ืมสว่นเพิ่มเป็น
อตัราดอกเบีย้ที่บริษัทฯจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินที่จ  าเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่มีมูลค่าใกลเ้คียงกับสินทรพัยส์ิทธิ
การใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที่คลา้ยคลงึ โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลงึ  
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 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนี้การค้า 

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยค านงึถึงประสบการณก์ารเก็บเงินใน
อดีต อายุของหนีท้ี่คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลกูคา้ที่มีความเสี่ยงดา้นเครดิตที่คลา้ยคลึงกัน 
เป็นตน้ ทัง้นี ้ขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีตและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจของบรษัิทฯอาจไมไ่ด้
บง่บอกถึงการผิดสญัญาของลกูคา้ที่เกิดขึน้จรงิในอนาคต 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณแ์ละค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละ
มลูค่าคงเหลอืเมื่อเลิกใชง้านของอาคารและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือใหมห่ากมี
การเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 

นอกจากนี ้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณใ์นแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุ
จากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจที่เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในอนาคตซึง่เก่ียวเนื่องกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

 ผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน ์

หนีส้ินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั ซึ่งตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหวา่งปี บรษัิทฯไมม่ีรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานที่ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 54,155 40,160 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,701 2,832 

รวม 56,856 42,992 
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7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
(หนว่ย: พนับาท) 

 2564 2563 
เงินสด 120 120 
เงินฝากธนาคาร 239,927 696,451 
รวม 240,047 696,571 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรพัยม์ีอตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 0.04 ถึง 0.40 ต่อปี (2563:         รอ้ยละ 
0.04 ถึง 0.50 ตอ่ปี) 

8.   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น  
 (หนว่ย: พนับาท) 

 2564 2563 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกีย่วข้องกนั   
อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 317,419 278,869 
คา้งช าระ    
   ไมเ่กิน 3 เดือน 68,180 35,211 
   3 - 6 เดือน 143 239 
   6 - 12 เดือน 113 8 
รวม 385,855 314,327 
หกั: คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (45) (25) 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั, สทุธิ 385,810 314,302 
ลูกหนี้อืน่   
ลกูหนีก้รมสรรพากร 50,519 10,146 
เงินทดรองจา่ยทั่วไป 202 187 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 15 23 
ดอกเบีย้เงินฝากคา้งรบั 273 611 

รวมลกูหนีอ้ื่น 51,009 10,967 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 436,819 325,269 

ระยะเวลาการใหส้นิเช่ือแก่ลกูคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถงึ 90 วนั  

การเปลีย่นแปลงของบญัชีคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ มีรายละเอียดดงันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 25 - 
ส ารองผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้เพิ่มขึน้ 20 25 

ยอดคงเหลอืปลายปี 45 25 
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9. สินค้าคงเหลือ 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 

 
ราคาทนุ 

รายการปรบัลดราคาทนุใหเ้ป็น 
มลูคา่สทุธิที่จะไดร้บั 

 
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สนิคา้ส าเรจ็รูป 279,276 184,640 (2,863) (6,218) 276,413 178,422 
สนิคา้ระหวา่งผลติ 21,495 18,529 - - 21,495 18,529 
วตัถดุิบ 312,112 186,249 (9,381) (8,149) 302,731 178,100 
วสัดโุรงงาน 18,220 16,587 - - 18,220 16,587 
สนิคา้ระหวา่งทาง 114,548 46,120 - - 114,548 46,120 

รวม 745,651 452,125 (12,244) (14,367) 733,407 437,758 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯมีการกลบัรายการปรบัลดมลูค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 2.1 ลา้นบาท โดยน าไปหกัจาก
มลูคา่ของสินคา้คงเหลือที่รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในระหว่างปี (2563: บริษัทฯบนัทกึการปรบัลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือให้
เป็นมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บั เป็นจ านวน 7.1 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุขาย) 

10.  สินทรัพยท์างการเงนิอื่น 

  (หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 
ตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย   
เงินฝากประจ าประเภท 6 เดือน - 50,000 
เงินลงทนุในหุน้กูภ้าคเอกชนซึง่จะครบก าหนดไถถ่อนภายในหนึง่ปี - 40,130 

เงินลงทนุในหุน้กูภ้าคเอกชนซึง่ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567 27,605 27,832 

รวมตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 27,605 117,962 

สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย   

เงินมดัจ าและเงินค า้ประกนั 5,448 4,738 

รวมสนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย 5,448 4,738 

รวมสนิทรพัยท์างการเงินอื่น 33,053 122,700 

   
ประกอบดว้ย   
หมนุเวยีน - 90,130 

ไมห่มนุเวยีน 33,053 32,570 

 33,053 122,700 
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11. เงนิลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 

  (หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 
สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร

หรอืขาดทนุ 
  

หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมในประเทศ 200,271 - 

หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ 310,890 - 

รวมสนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไร
หรอืขาดทนุ 511,161 - 

   
ประกอบดว้ย   
หมนุเวยีน 200,271 - 

ไมห่มนุเวยีน 310,890 - 

 511,161 - 

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทฯไดม้ีการลงทุนในกองทุนรวมในประเทศจ านวนประมาณ 200 ลา้นบาท ซึ่งบริหาร
จดัการโดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนในประเทศแห่งหนึ่ง โดยผูบ้ริหารของบริษัทฯมีความตัง้ใจจะถือกองทุนนีใ้น
ระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี ้ในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2564 บริษัทฯไดม้ีการลงทนุในกองทุนรวมในต่างประเทศ 2 
กองทุนจ านวนเงินประมาณ  5.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่ากับ 192.9 ล้านบาทและ 3.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่ากับ 118 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใน
ตา่งประเทศแหง่หนึง่ โดยผูบ้รหิารของบรษัิทฯมีความตัง้ใจจะถือกองทนุเหลา่นีใ้นระยะยาวเกิน 1 ปี 

12. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมท รัพ ย์ เพื่ อการลงทุนของบริษั ทฯ  คื อที่ ดิ น ว่ าง เปล่าที่ ไม่ ได้ ใช้ ในการด า เนิ นงานและตั้งอยู่ ที่                                 
อ าเภอกบินทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจีนบรุ ีซึง่มลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรพัย ์                 เพื่อการลงทนุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 
มลูคา่ตามบญัชี (ราคาทนุ) 43,140 43,140 
มลูคา่ยตุิธรรมของที่ดิน  178,567 188,961 

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทฯไดจ้ัดใหม้ีการประเมินราคาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนส าหรบัที่ดินดงักล่าว โดยผู้
ประเมินราคาอิสระซึง่ใชเ้กณฑร์าคาตลาด  
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13. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ์

 (หนว่ย: พนับาท) 

 ที่ดิน 
อาคารและ         
สว่นปรบัปรุง 

เครือ่งจกัรและ 
อปุกรณ ์

เครือ่งมือ
เครือ่งใช ้

เครือ่งตกแตง่
ติดตัง้และ
เครือ่งใช้
ส  านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสรา้งและ
เครือ่งจกัร
ระหวา่งการ
ติดตัง้ รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2563 101,463 487,434 702,144 99,520 52,016 16,720 6,933 1,466,230 
ซือ้เพิ่ม - 4,144 14,121 8,902 3,959 319 49,230 80,675 
จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย - - (12,096) (308) (600) - - (13,004) 

โอนเขา้(โอนออก) - 4,079 10,670 585 12,209 - (27,543) - 

31 ธนัวาคม 2563  101,463 495,657 714,839 108,699 67,584 17,039 28,620 1,533,901 
ซือ้เพิ่ม 15,484 8,832 42,748 6,415 7,128 - 113,050 193,657 
จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย - - (67,006) (1,426) (2,619) (1,530) - (72,581) 

โอนเขา้(โอนออก) - 4,819 68,004 4,451 5,428 - (82,702) - 

31 ธนัวาคม 2564 116,947 509,308 758,585 118,139 77,521 15,509 58,968 1,654,977 
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 (หนว่ย: พนับาท) 

 ที่ดิน 
อาคารและ         
สว่นปรบัปรุง 

เครือ่งจกัรและ 
อปุกรณ ์

เครือ่งมือ
เครือ่งใช ้

เครือ่งตกแตง่
ติดตัง้และ
เครือ่งใช้
ส  านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสรา้งและ
เครือ่งจกัร
ระหวา่งการ
ติดตัง้ รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2563 - 229,324 337,324 57,083 16,204 14,731 - 654,666 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 26,670 52,850 12,337 8,746 1,522 - 102,125 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นท่ีจ าหนา่ย
และตดัจ าหนา่ย - - (11,939) (302) (600) - - (12,841) 

31 ธนัวาคม 2563  - 255,994 378,235 69,118 24,350 16,253 - 743,950 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 28,143 56,033 13,770 11,483 169 - 109,598 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นท่ีจ าหนา่ย
และตดัจ าหนา่ย - - (53,878) (1,360) (2,425) (1,139) - (58,802) 

31 ธนัวาคม 2564 - 284,137 380,390 81,528 33,408 15,283 - 794,746 
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 (หนว่ย: พนับาท) 

 ที่ดิน 
อาคารและ         
สว่นปรบัปรุง 

เครือ่งจกัรและ 
อปุกรณ ์

เครือ่งมือ
เครือ่งใช ้

เครือ่งตกแตง่
ติดตัง้และ
เครือ่งใช้
ส  านกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสรา้งและ
เครือ่งจกัร
ระหวา่งการ
ติดตัง้ รวม 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า         
1 มกราคม 2563 - - 2,997 - - - - 2,997 

เพิ่มขึน้ระหวา่งปี - - 9,222 - - - - 9,222 

31 ธนัวาคม 2563 - - 12,219 - - - - 12,219 

กลบัรายการระหวา่งปี - - (12,219) - - - - (12,219) 

31 ธนัวาคม 2564 - - - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี         

31 ธนัวาคม 2563  101,463 239,663 324,385 39,581 43,234 786 28,620 777,732 

31 ธนัวาคม 2564 116,947 225,171 378,195 36,611 44,113 226 58,968 860,231 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         

2563 (77.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุการผลติ สว่นท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขาย จดัจ าหนา่ยและบรหิาร) 102,125 

2564 (85.3 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุการผลติ สว่นท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขาย จดัจ าหนา่ยและบรหิาร) 109,598 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีค่าเผ่ือการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์จ านวน 12.2 ลา้นบาท ส าหรบั
เครื่องจักรที่ไม่ไดใ้ช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯแลว้ ต่อมาในปี 2564 บริษัทฯไดจ้ าหน่ายเครื่องจักรที่ไม่ไดใ้ช้งาน
ดงักลา่วออกไป ดงันัน้ จึงไดโ้อนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ทัง้จ านวนในระหวา่งปี 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯมีอาคารและอปุกรณจ์ านวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้               แต่ยงัใชง้าน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรพัยด์ังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 570.9 ลา้นบาท (2563: 
406.7 ลา้นบาท) 

14. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน  

  (หนว่ย: พนับาท) 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ ลขิสทิธ์ิ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา 

 
รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 33,624 9,538 125 43,287 
ซือ้เพิ่ม - 71 589 660 

โอนเขา้ (โอนออก) - 81 (125) (44) 

31 ธนัวาคม 2563 33,624 9,690 589 43,903 
ซือ้เพิ่ม 533 1,060 527 2,120 

โอนเขา้ (โอนออก) 1,116 - (1,116) - 

31 ธนัวาคม 2564 35,273 10,750 - 46,023 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2563 13,092 5,202 - 18,294 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี 2,534 1,044 - 3,578 

31 ธนัวาคม 2563  15,626 6,246 - 21,872 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี 2,492 1,273 - 3,765 

31 ธนัวาคม 2564 18,118 7,519 - 25,637 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี     

31 ธนัวาคม 2563  17,998 3,444 589 22,031 

31 ธนัวาคม 2564 17,155 3,231 - 20,386 
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15. สัญญาเช่า 

  บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 บรษัิทฯท าสญัญาเช่าสนิทรพัยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของบรษัิทฯ โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 3 ถึง 17 ปี 

ก) สินทรัพยส์ิทธิการใช้  

  รายการเปลีย่นแปลงของบญัชีสนิทรพัยส์ทิธิการใชส้  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  สรุปไดด้งันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 ที่ดิน อาคาร อปุกรณ ์ ยานพาหนะ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 42,139 18,545 354 18,649 79,687 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี (7,208) (3,088) (180) (6,621) (17,097) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 34,931 15,457 174 12,028 62,590 
เพิ่มขึน้ระหวา่งปี 1,210 2,504 2,090 14,936 20,740 
จ าหนา่ยระหวา่งปี (475) - (354) (18,759) (19,588) 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี (7,122) (3,519) (697) (7,452) (18,790) 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัสว่นท่ีจ าหนา่ย 475 - 354 15,175 16,004 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 29,019 14,442 1,567 15,928 60,956 

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า 

  (หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสญัญาเช่า  53,199 55,559 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดับญัชี (1,503) (1,946) 

รวม 51,696 53,613 

หกั: สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (19,029) (16,576) 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 32,667 37,037 

  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญ ชีหนี ้สินตามสัญญาเช่ าส าหรับ ปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563                     
สรุปไดด้งันี ้

  (หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 53,613 70,011 
บวก: เพิ่มขึน้ระหวา่งปี 20,417 - 
          คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ตามสญัญาเช่า 966 1,184 
หกั: เงินสดจา่ยช าระคา่เช่าระหวา่งปี (19,723) (17,238) 
 ลดลงจากการยกเลกิสญัญาเช่า (3,577) (344) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 51,696 53,613 

 การวิเคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าเปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหต ุขอ้ 30.2 ภายใต้
หวัขอ้ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง  
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ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 
(หนว่ย: พนับาท) 

 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี                              
31 ธนัวาคม  

 2564 2563 
คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 18,790  17,097 
ดอกเบีย้จ่ายของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 966 1,184 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้ 9,325 616 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวกบัสญัญาเชา่ซือ้สนิทรพัยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต ่า 506 363 

ง) อื่น ๆ 

 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่าส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน               29.6 ลา้น
บาท (2563: 18.2 ลา้นบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสัน้ และสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมี
มลูคา่ต ่า 

16.   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  

(หนว่ย: พนับาท) 

 2564 2563 

เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 341,453 221,963 
เจา้หนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 41,248 36,007 

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 382,701 257,970 
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17. ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังานเมื่อออกจากงาน          แสดงไดด้งันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 

 2564 2563 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานต้นปี 57,494 49,995 
สว่นท่ีรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ:   
ตน้ทนุบรกิารในปัจจบุนั  5,353 4,712 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 937 1,006 

สว่นท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น:   
ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั   

สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร ์ 141 (3,016) 
สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (5,406) 1,651 
สว่นท่ีเกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ ์ 2,099 3,856 

ผลประโยชนท์ี่จ่ายในระหวา่งปี (3,637) (710) 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานปลายปี 56,981 57,494 

 บรษัิทฯคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ    3.4 ลา้นบาท 
(2563: จ านวน 8.9 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัในการจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานของบรษัิทฯ
ประมาณ 14 ปี ส  าหรบัพนกังานรายเดือน และ 14 ปี ส าหรบัพนกังานรายวนั (2563: 14 ปี ส  าหรบัพนกังานรายเดือน 
และ 13 ปี ส าหรบัพนกังานรายวนั) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งันี ้

(หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี) 
 2564 2563 

อตัราคิดลด 2.38 และ 2.38 1.49 และ 1.50 
อตัราการขึน้เงินเดือน  4.84 และ 1.68 4.98 และ 2.30 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน 0 - 32 0 - 36 
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 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส  าคญัต่อมลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 2564 2563 

 เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (2.3) 2.5 (2.5) 2.6 
อตัราการขึน้เงินเดือน 2.4 (2.2) 2.5 (2.4) 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน (2.5) 2.6 (2.6) 2.8 

18. ทุนเรือนหุ้น 

 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯมีมติอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจาก
ทนุจดทะเบียนเดิม 80 ลา้นบาท (หุน้สามญั 80 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 90 ลา้น
บาท (หุน้สามญั 90 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน               10 ลา้นหุน้ มลูคา่ที่ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล                   โดยบริษัทฯไดจ้ดทะเบียนการ
เพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

 รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นสามัญ 

 ในระหวา่งปีปัจจบุนัทนุจดทะเบียน ทนุช าระแลว้และสว่นเกินมลูคา่หุน้สามญัของบรษัิทฯมีการเปลีย่นแปลงดงันี  ้

 ทนุจดทะเบียน ทนุช าระแลว้ สว่นเกินมลูคา่ 

 จ านวนหุน้ จ านวน จ านวนหุน้ จ านวน หุน้สามญั 

 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 80,000 80,000 80,000 80,000 136,800 

เพิ่มทนุจากการออกหุน้ปันผล 10,000 10,000 10,000 10,000 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 90,000 90,000 90,000 90,000 136,800 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจบุนั บรษัิทฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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20. รายได้อื่น 

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 
รายไดด้อกเบีย้จากตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 2,533 5,341 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 14,999 3,246 
ก าไรจากสนิทรพัยท์างการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไร
หรอืขาดทนุ 10,818 - 

อื่นๆ 7,989 5,009 

รวมรายไดอ้ื่น 36,339 13,596 

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการคา่ใชจ้่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ้่ายที่ส  าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชนอ์ื่นของพนกังาน 520,608 497,574 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 132,153 122,801 
วตัถดุิบและวสัดหุีบหอ่ใชไ้ป 2,050,222 1,584,108 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รูปและสนิคา้ระหวา่งผลติ 96,607 76,032 
คา่เช่าและคา่บรกิารตามสญัญาเช่าด าเนินงานและบรกิาร 31,831 18,452 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเครือ่งจกัร - 9,222 
คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา 2,572 1,585 

22.     ภาษีเงนิได้ 

 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัปี 73,228 58,993 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชั่วคราวและการกลบัรายการ
ผลแตกตา่งชั่วคราว 4,060 (3,883) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 77,288 55,110 
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จ านวนภาษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งกับสว่นประกอบแต่ละสว่นของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้ 

(หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเ่ก่ียวขอ้งกบัผลก าไร(ขาดทนุ)จากการ                       

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 633 (498) 

 633 (498) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดม้ีดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ติิบคุคล 460,108 402,916 

   
อตัราภาษีเงินไดน้ติิบคุคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ติิบคุคลคณูอตัราภาษี 92,022 80,583 
ผลกระทบทางภาษีส าหรบั:   

การสง่เสรมิการลงทนุ (หมายเหต ุ23) (16,060) (19,878) 
คา่ใชจ้า่ยตอ้งหา้ม 5,048 359 

คา่ใชจ้า่ยที่มีสทิธิหกัไดเ้พิ่มขึน้ (3,732) (5,954) 

รวม (14,734) (25,473) 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดท้ี่แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 77,288 55,110 
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ส่วนประกอบของสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ
ดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 2564 2563 
สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้  9 5 
คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 2,449 2,873 
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ - 2,444 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 11,396 11,499 

สญัญาเชา่ 216 136 

รวม 14,070 16,957 

หนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี   
คา่เสือ่มราคาสะสม - อปุกรณ ์ (4,879) (5,237) 

ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ (2,164) - 

รวม (7,043) (5,237) 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 7,027 11,720 

23. การส่งเสริมการลงทุน 

บรษัิทฯไดร้บัสทิธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุในการผลติผลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม ตาม
บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2103(1)/2554 เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2553 ภายใตเ้ง่ือนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษ
ดงักล่าวรวมถึงการไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรที่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปีนบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ (วนัท่ี 23 เมษายน 2560) และไดร้บัลดหยอ่นภาษีเงินได้
นิติบคุคลส าหรบักิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดร้บั
ยกเวน้ภาษี 

รายไดข้องบรษัิทฯ จ าแนกตามกิจการที่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุและไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: พนับาท) 

 

กิจการท่ีไดร้บั                            
การสง่เสรมิ 

กิจการท่ีไมไ่ดร้บั                        
การสง่เสรมิ 

 
รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในตา่งประเทศ 518,088 521,661 2,774,437    2,239,588 3,292,525    2,761,249 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,167 966 467,063    425,837 468,230    426,803 

รวมรายไดจ้ากการขาย (หมายเหต ุ25) 519,255 522,627 3,241,500 2,665,425 3,760,755    3,188,052 
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24.    ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบัปีที่เป็นของผู้ถือหุน้ของบรษัิทฯ (ไมร่วมก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น) ดว้ย
จ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่งปี  

 บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงจ านวนหุน้สามญัเพื่อสะทอ้นการออกหุน้ปันผลในระหว่างปีเสมือนว่าเหตุการณด์งักล่าวไดเ้กิดขึน้
ตัง้แตว่นัเริม่ตน้ของปีที่น าเสนอ ดงันัน้ ก าไรตอ่หุน้ส  าหรบัปี 2563 จึงปรบัปรุงเพื่อการเปรยีบเทียบ 

 2564 2563 

ก าไรส าหรบัปี (พนับาท) 382,821 347,806 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัที่ออกจ าหนา่ยและช าระแลว้หลงัปรบัปรุงดว้ยหุน้
ปันผล (พนัหุน้) 90,000 90,000 

 ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุน้) 4.25 3.86 

25.    ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น  าเสนอนีส้อดคลอ้งกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรพัยากร ให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงาน  

บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานที่รายงานเพียงสว่นเดียวคือ การผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
และด าเนินธุรกิจในสว่นงานภมูิศาสตรห์ลกัคือ ประเทศไทย บรษัิทฯประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นงานโดยพิจารณา
จากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานในงบการเงิน ดังนัน้ รายได ้ก าไรจากการด าเนินงานและสินทรพัยท์ี่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการ
รายงานตามสว่นงานด าเนินงานและเขตภมูิศาสตรแ์ลว้ 

 ขอ้มลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ ์

 บรษัิทฯประกอบอตุสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก โดยจ าแนกผลิตภณัฑห์ลกัออกเป็น  2 ประเภท ไดแ้ก่ 
ถงุพลาสติกและหลอด สว่นผลติภณัฑอ์ื่นๆ เช่น เสน้ซิป รวมถึงการขายเศษเม็ดพลาสติก 
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 ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรแยกตามผลติภณัฑข์องบรษัิทฯส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัตอ่ไปนี ้
(หนว่ย: ลา้นบาท) 

 ถงุพลาสตกิ หลอด อื่น ๆ รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบั
ลกูคา้           
รายไดจ้ากลกูคา้
ภายนอก         

- ตา่งประเทศ 3,082.2 2,554.8 62.9 85.6 147.4 129.5 3,292.5 2,769.9 
- ในประเทศ 276.0 246.2 120.0 123.0 72.3 57.6 468.3 426.8 

รวมรายไดจ้ากสญัญาที่
ท ากบัลกูคา้   3,358.2 2,801.0 182.9 208.6 219.7 187.1 3,760.8 3,196.7 

ก าไรขัน้ตน้ 675.1 653.8 28.3 42.8 93.3 55.4 796.7 752.0 
รายไดอ้ื่น       36.3 13.6 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและ
จดัจ าหนา่ย       (100.6) (103.5) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร       (270.4) (257.0) 
ตน้ทนุทางการเงิน       (1.9) (2.2) 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้       (77.3) (55.1) 
ก าไรส าหรบัปี       382.8 347.8 

 

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้   
รายไดจ้ากการขาย (หมายเหต ุ23) 3,746,394 3,188,052 
รายไดจ้ากการบรกิาร 14,361 8,691 

รวมรายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ - รบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึง่ 3,760,755 3,196,743 

ขอ้มลูเก่ียวกบัเขตภมูิศาสตร ์ 

 รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอกก าหนดขึน้ตามสถานท่ีตัง้ของลกูคา้ 
 (หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 
ยโุรป 2,014,007 1,765,697 
ประเทศไทย 468,230 426,804 
ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ 168,226 155,347 
เอเชีย 366,008 398,032 
อเมรกิา 743,351 449,808 
แอฟรกิา 933 1,055 

รวม 3,760,755 3,196,743 
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 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ัง้หมดของบรษัิทฯตัง้อยูใ่นประเทศไทย 

 ขอ้มลูเก่ียวกบัลกูคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2564 และ 2563 บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่จ านวนสองราย ซึง่มาจากการขายผลติภณัฑ  ์ หลอดและถงุ  

26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯและพนกังานบริษัทฯไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบรษัิทฯจะจ่ายสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงินเดือน ส่วนพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้
กองทนุเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทนุของบรษัิท
ฯ ในระหวา่งปี 2564 บรษัิทฯรบัรูเ้งินสมทบดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้่ายจ านวน 5 ลา้นบาท (2563: 4.7 ลา้นบาท) 

27.    เงนิปันผล/หุ้นปันผล 

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยยอดดงัตอ่ไปนี ้

 
 อนมุตัิโดย จ านวนเงิน 

เงินปันผล       
ตอ่หุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
ปี 2564     
เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน              
ส าหรบัปี 2563 

 (เงินสดปันผล 1.575 บาท ตอ่หุน้ และ
หุน้ปันผลในอตัรา 8 หุน้เดมิตอ่             
1 หุน้ปันผล) 

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 
26 เมษายน 2564 

136.00 1.70  
หกั: เงินปันผลระหวา่งกาล                      
จ่ายในปี 2563 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2563 (40.00) (0.50) 9 กนัยายน 2563 

รวมเงินปันผลจ่ายส าหรบัปี 
   สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
96.00 1.20 24 พฤษภาคม 2564 

ปี 2563     
เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจาก                   
   ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2563 100.00 1.25 30 เมษายน 2563 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจาก                   
   ผลการด าเนินงานส าหรบังวด               
   หกเดือนของปี 2563 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2563 40.00   0.50 9 กนัยายน 2563 

รวมเงินปันผลจ่ายส าหรบัปี 
   สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
140.00 1.75  
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เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯไดม้ีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี จากผลการ
ด าเนินงานของปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.70 บาท รวมเป็นจ านวน 136 ลา้นบาท  ซึง่บรษัิทฯไดจ้่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในเดือนกนัยายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 40 ลา้นบาท เหลือเงินปันผลที่
บรษัิทฯตอ้งจ่ายเพิ่มเติมอีกในอตัราหุน้ละ 1.20 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 96 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในรูปแบบของหุน้ปันผลและเงินสด ดงันี ้

1)  จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ในอตัรา 8 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัใหม ่มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท รวมเป็นมลูคา่ 10 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.125 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 1.075 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 86 ลา้นบาท  

 บรษัิทฯไดจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมื่อวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564  

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 

 บรษัิทฯมีภาระผกูพนัและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้นอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอื่นดงันี ้

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 32.5 ลา้นบาท ที่เก่ียวขอ้งกบัการติดตัง้
อปุกรณแ์ละการปรบัปรุงอาคาร (2563: 30.1 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ที่ดินและการปรบัปรุงอาคาร) 

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชา่สินทรัพยอ์้างอิงที่มีมูลค่าต ่าและสัญญาบริการ 

 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าสินทรพัยอ์า้งอิงที่มีมลูค่าต ่า และบริการต่างๆที่เก่ียวขอ้ง อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่
1 ถึง 3 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใต้
สญัญาเช่าและบรกิาร ดงันี ้

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 2564 2563 
จ่ายช าระ   
   ภายใน 1 ปี 20.1 16.0 

   มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี 4.6 4.1 

   รวม 24.7 20.1 

28.3 หนังสือค า้ประกันธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทมีหนงัสอืค า้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษัิทฯเหลอือยูเ่ป็นจ านวนเงินประมาณ 
16.7 ลา้นบาท (2563: 18.9 ลา้นบาท) ซึง่เก่ียวเนื่องกบัภาระผกูพนัการค า้ประกนัการใชไ้ฟฟา้ของโรงงาน การซือ้วตัถดุิบ
และการปฏิบตัิตามสญัญาซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจของบรษัิทฯ 
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29. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีสินทรพัยท์ี่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชัน้ของมูลค่า
ยตุิธรรม ดงันี ้ 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 ล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม   
ระดบั 2 

 2564 2563 

สินทรัพยท์ี่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม    
สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ   

เงินลงทนุในกองทนุรวม 511,161 - 
สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย   

เงินฝากประจ าประเภท 6 เดือน - 50,000 
เงินลงทนุในตราสารหนี ้ - 68,980 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 178,567 188,961 
   

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม   
ตราสารอนพุนัธ ์   

สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 7,029 1,657 

30. เคร่ืองมือทางการเงนิ  

30.1 ตราสารอนุพันธ ์ 

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2564 2563 

หนี้สนิตราสารอนุพันธ ์   
หนีส้นิตราสารอนพุนัธท์ี่ไมไ่ดก้ าหนดใหเ้ป็นเครือ่งมือที่                            
  ใชป้อ้งกนัความเสีย่ง   

  สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 7,029 1,657 

รวมหนีส้ินตราสารอนุพันธ ์ 7,029 1,657 
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 ตราสารอนุพันธท์ี่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

 บริษัทฯใช้สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อบริหารความเสี่ ยงในการท าธุรกรรมบางส่วน   โดยเขา้ท า
สญัญาดงักลา่วในช่วงเวลาที่สอดคลอ้งกบัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอา้งอิงซึ่งมี
อายสุญัญาโดยทั่วไปตัง้แต ่1 เดือนถึง 18 เดือน    

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทฯมีสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้คงเหลอืดงันี ้

สกลุเงิน 
จ านวน          
ที่ขาย 

จ านวน               
ที่ซือ้ อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา 

วนัครบก าหนด               
ตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) จ านวนที่ขาย จ านวนทีซ่ือ้  
   (บาทตอ่หนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)  

2564     
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 9.93 0.82 32.2700 - 33.5780 33.1950 - 33.8050 1 มีนาคม 2565 -                  

17 พฤษภาคม 2566 
เยนญ่ีปุ่ น - 1.68 - 0.2922 24 มกราคม 2565 

2563     
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 0.60 2.02 30.0450 - 30.1700 30.2800 - 31.3000 1 มกราคม 2564 - 

6 กรกฎาคม 2564 

30.2 วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ  

เครื่องมือทางการเงินท่ีส าคญัของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลกูหนีก้ารคา้ และเงินลงทนุ 
บรษัิทฯมีความเสีย่งทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือ่งมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบรหิารความเสี่ยง ดงันี ้

ความเสี่ยงด้านเครดติ 

บริษัทฯมีความเสี่ยงดา้นเครดิตที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนีก้ารคา้ เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือ
ทางการเงินอื่นๆ โดยจ านวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯอาจตอ้งสญูเสียจากการใหส้ินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีที่แสดงอยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนพุนัธซ์ึง่ไดเ้ปิดเผยจ านวนเงินสงูสดุที่บรษัิทฯอาจตอ้งสญูเสียไวใ้นหวัขอ้ความเสีย่ง
ดา้นสภาพคลอ่ง 
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ลูกหนีก้ารค้า  

บรษัิทฯบริหารความเสี่ยงโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคมุการใหส้ินเช่ืออย่างเหมาะสมจึงไม่คาดว่าจะเกิดผล
ขาดทนุทางการเงินที่มีสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทฯมีการติดตามยอดคงคา้งของลกูหนีก้ารคา้อยา่งสม ่าเสมอ และมี
การจดัท าประกนัสนิเช่ือแบบอื่น ๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงินอื่น ท่ีมีช่ือเสยีง  

บริษัทฯพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน อตัราการตัง้ส  ารองของผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจ ะ
เกิดขึน้ค านวณโดยพิจารณาจากอายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัที่ถึงก าหนดช าระส าหรบักลุม่ลกูคา้ที่มีรูปแบบของความเสี่ยง
ดา้นเครดิตที่คลา้ยคลงึกนั โดยจดักลุม่ลกูคา้ตามประเภทของลกูคา้ การค านวณผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตที่
คาดวา่จะเกิดขึน้ค านงึถงึผลของความนา่จะเป็นถ่วงน า้หนกั มลูคา่ของเงินตามเวลาและขอ้มลูที่มีความสมเหตสุมผลและ
สามารถสนบัสนุนไดท้ี่มีอยู่ ณ วนัที่รายงานเก่ียวกบัเหตกุารณใ์นอดีต สภาพการณปั์จจุบนัและการคาดการณส์ภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป บรษัิทฯจะตดัจ าหน่ายลกูหนีก้ารคา้ออกจากบญัชีหากลกูหนีน้ัน้คา้งช าระเกินกวา่หนึ่งปี
และบรษัิทฯไมไ่ดม้ีการด าเนินการตามกฎหมายกบัลกูหนีร้ายดงักลา่ว  

เครือ่งมือทางการเงนิและเงนิฝากธนาคาร  

บรษัิทฯบริหารความเสีย่งดา้นเครดิตที่เก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินตามนโยบายของบรษัิทฯ 
โดยจะลงทุนกับคู่สญัญาที่ไดร้บัการอนุมัติแลว้เท่านัน้และอยู่ในวงเงินสินเช่ือที่ก าหนดใหก้ับคู่สญัญาแต่ละราย โดย
วงเงินสนิเช่ือจะถกูสอบทานโดยคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุปี และอาจมีการปรบัปรุงในระหว่างปีขึน้อยูก่บัความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ การก าหนดวงเงินดงักลา่วเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตวั
และบรรเทาผลขาดทนุทางการเงินท่ีอาจเกิดขึน้จากผิดนดัช าระของคูส่ญัญา 

บรษัิทฯมีความเสีย่งดา้นเครดิตของตราสารหนีแ้ละตราสารอนพุนัธไ์มส่งูมากนกัเนื่องจากคูส่ญัญาเป็นธนาคารท่ีมีอนัดบั
ความนา่เช่ือถือดา้นเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูซึง่ประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ  

ความเสี่ยงด้านตลาด 

บรษัิทฯมีความเสีย่งดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นและความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้  

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น  

บรษัิทฯมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นที่ส  าคญัอนัเก่ียวเนื่องจากการน าเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้เป็นเงินตราตา่งประเทศ
และการลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยบริษัทฯบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่โดยการ เขา้ท าสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหนา้ ซึง่สญัญาโดยสว่นใหญ่มีอายไุมเ่กินหนึง่ปี 
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บรษัิทฯมียอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ดงันี ้

สกลุเงิน 

สนิทรพัยท์างการเงิน หนีส้นิทางการเงิน อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทตอ่หนว่ยเงินตรา

ตา่งประเทศ) 
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 12.98 2.79 3.49 3.32 33.3829 29.9909 
ยโูร 0.50 0.03 0.01 0.01 0.2944 36.8165 
เยนญ่ีปุ่ น - - 1.68 1.68 37.8418 0.2944 
โครนสวีเดน - - - 0.48 - 3.7088 

การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส าคัญจากการเปลี่ยนแปลงของ                     
สกลุเงินตราตา่งประเทศ 

ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ในระดบัต ่า เนื่องจากสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่
ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึง่ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั               ณ วนัที่  31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 บรษัิทฯไมม่ีความเสีย่งอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปลีย่นแปลงของ                     อตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้นิทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบีย้ และส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบก าหนด หรือวนัท่ีมี
การก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่                   ถึงก่อน) ไดด้งันี ้

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 2564 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

 

           
ภายใน 1 

ปี 
มากกวา่          
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

ไมม่ีอตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัรา
ดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 234.9 5.2 240.1 0.1 - 0.4 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - - - 436.8 436.8 - 
สนิทรพัยท์างการเงินอื่น - 33.1 - - 33.1 1.66 - 2.13 
เงินลงทนุระยะสัน้ - - - 200.0 200.0 - 
เงินลงทนุระยะยาว - - - 311.0 311.0 - 
 - 33.1 234.9 953.0 1,221.0  
หนี้สนิทางการเงนิ       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - - - 382.7 382.7 - 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 19.0 32.7 - - 51.7 1.44 - 3.99 
หนีส้นิทางการเงินหมนุเวยีนอื่น - - - 7.0 7.0 - 

 19.0 32.7 - 389.7 441.4  
 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564| 144 
 (แบบ 56-1 One Report) 

 

 

  (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 2563 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

 

           
ภายใน 1 

ปี 
มากกวา่          
1 - 5 ปี 

ปรบัขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

ไมม่ีอตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัรา
ดอกเบีย้ที่
แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 695.3 1.3 696.6 0.04 - 0.50 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - - - 325.3 325.3 - 
สนิทรพัยท์างการเงินอื่น 90.1 32.6 - - 122.7 1.00 - 3.21 
 90.1 32.6 695.3 326.6 1,144.6  
หนี้สนิทางการเงนิ       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น - - - 258.0 258.0 - 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 16.6 37.0 - - 53.6 1.60 - 4.75 
หนีส้นิทางการเงินหมนุเวยีนอื่น - - - 1.7 1.7 - 

 16.6 37.0 - 259.7 313.3  

ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง  

บริษัทฯมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรกัษาระดบัเงินสดและเงินฝากธนาคารและมีวงเงิน
สินเช่ือจากธนาคารหลายแห่ง ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯไดป้ระเมินแลว้ว่าบริษัทฯมีเงินทุนหมนุเวียน
เพียงพอที่จะช าระหนีส้นิที่แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงไดข้อ้สรุปวา่ ความเสีย่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัต ่า 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีส้ินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนพุนัธแ์ละเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสาร
อนพุนัธข์องบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาที่ยงัไม่คิดลดเป็น
มลูคา่ปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 2564 

 ภายใน 1 ปี 
มากกวา่               
1 - 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์    
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 382,701 - 382,701 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ (หมายเหต ุ15) 19,029 32,667 51,696 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 401,730 32,667 434,397 

    

ตราสารอนุพนัธ ์    

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ:์ จ่ายช าระสทุธิ 7,029 - 7,029 

รวมตราสารอนุพันธ ์ 7,029 - 7,029 
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 (หนว่ย: พนับาท) 
 2563 
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่               
1 - 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์    
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 257,970 - 257,970 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ (หมายเหต ุ15) 17,479 38,080 55,559 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ ์ 275,449 38,080 313,529 

    

ตราสารอนุพนัธ ์    

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ:์ จ่ายช าระสทุธิ 1,657 - 1,657 

รวมตราสารอนุพันธ ์ 1,657 - 1,657 

30.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอัตราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกับอัตรา
ดอกเบีย้ในตลาด บรษัิทฯจึงประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชีที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน  

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที่ส  าคญัของบริษัทฯ คือการจัดใหม้ีซึ่งโครงสรา้งทุนที่เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯและเสรมิสรา้งมลูคา่การถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทฯมีอตัราสว่น
หนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 0.3:1 (2563: 0.2:1)  

32. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษัิทฯเมื่อวนัที่ 14 กมุภาพนัธ ์2565 

 
 



 

 
 
 

เอกสารแนบ 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

รายการเอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย 

ใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ 
โดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานกุารบรษัิท 

เอกสารแนบ 2   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบรษัิทยอ่ย 
เอกสารแนบ 3   รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
เอกสารแนบ 4  ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์นิ 
เอกสารแนบ 5   นโยบายและแนวปฏิบตักิารก ากบัดแูลกิจการฉบบัเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ฉบบัเต็มที่บรษัิทไดจ้ดัท า 
5.1 คูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
5.2 กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทฯ 
5.3 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.4 กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
5.5 กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

เอกสารแนบ 6   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 



  เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ 

 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตั้งเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2557 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

62 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัโอคลาโฮมา สเตท สหรฐัอเมริกา 
- หลกัสตูรการบริหารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงูรุ่นท่ี 5  

สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ ์
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 14) สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ  

- หลกัสตูรผูน้  าการเปลี่ยนแปลงระดบัสงู บริษัท กริดทีม 

เวิรค์ จ  ากดั  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-    Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
      รุ่นท่ี 25/2564 
-    Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นท่ี 

2/2564 
-    Boardroom Success Through Financing and Investment    
     (BFI) รุ่นท่ี 9/2563 
- Digital Transformation – A Must for all companies 2561 

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)  

รุ่นท่ี 8/2561 
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 10/2560 
- Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 24/2559  

- Director Briefing (Managing Technology & Disruption)   

รุ่นท่ี 4/2559  
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 1/2559  

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 37/2558  

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 92/2550  

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 12/2547  

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

- บริษัท เอสโฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

- บริษัท จกัรไพศาล เอสเตท จ ากดั 

 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท พี แอดไวเซอรร์ี่ จ  ากดั 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการ

อิสระ 

- บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 

(มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ 

- บริษัท พีดบับลวิ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั 

(มหาชน) 

2560 - 2562 กรรมการอิสระ - การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2560 - 2562 กรรมการอิสระ - บริษัท บริหารสนิทรพัย ์ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย จ ากดั 

2559– 2561 กรรมการอิสระ - บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 

(มหาชน) 

2559– 2560 ที่ปรกึษารฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงอตุสาหกรรม 

- กระทรวงอตุสาหกรรม 

2558 – 2559 
 

ปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

นายสายณัห ์ สตางคม์งคล 
 

กรรมการอิสระ 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
แต่งตั้งเมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

74 - พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑิต (MBA)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตรเ์กษตร)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 17)   

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) รุน่ท่ี 9/2564 

-  Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 37/2563 

-  Board that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 1/2559 
-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 
รุ่นท่ี 6/2557 

-  Role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 25/2554 
-  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 34/2554 
-  DCP Re-Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นท่ี 1/2551 
-  Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 7/2008 
-  Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 9/2547 
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 43/2547 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ 

บริษัท พีซีเอ็น คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดแูล
กิจการที่ดี 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2560 - 2562 กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการ 

บริษัท พีซีเอ็น คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 



  เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท      

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายอษัฎากร  ลิม้ปิต ิ

 
กรรมการอิสระ 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตั้งเมื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

67 -      วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  

มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนนอ์ารเ์บอร ์สหรฐัอเมริกา 
-      วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  

มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนนอ์ารเ์บอร ์สหรฐัอเมริกา 
-      Advance Management Program (AMP) รุ่นท่ี 167/2547 

Harvard Business School 

-     Thailand Energy Academy (TEA) รุ่นท่ี 1/2555 

-     หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท.รุ่นท่ี 17/2556)  

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 75/2549  

 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2560 – 2564 กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ
ที่ดี 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 
 

ที่ปรกึษา 
 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)   

2557 – 2558 
 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุม่
งานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ
รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่กลุม่งานเทคโนโลยี และ
พฒันาความยั่งยืน 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)     
 
 

 

2553 – 2556 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุม่
งานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)    

นางสาวศศธิร วงศว์ิไล 
(ช่ือเดมินางสาวศศธิร ฝ้ันพรม) 

 
กรรมการอิสระ 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตั้งเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

55 - ปริญญาเอก สาขา Public Administration, University of 

Northern Philippines (UNP) 

- ปริญญาโททางสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

(NIDA) 

- ปริญญาตรีทางบญัชี  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีรฐัศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- โครงการพฒันาผูส้อบบญัชีตลาดทนุ 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร  ศาลภาษีอากรกลาง 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 
11/2564 
- Directors Certification Program รุ่นท่ี 283/2562 
- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 150/2561 
- Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 31/2561 

 

ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  
(ประเทศไทย) 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์

ปัจจบุนั ผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บริษัท ไอเอเอส ที่ปรกึษาธรุกิจ  
จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด)์  
จ  ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเนอรส์ จ ากดั 

ปัจจบุนั อาจารยพ์ิเศษ   คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปัจจบุนั 
 

กรรมการกลุม่การคา้ชายแดน
และขา้มแดน ดา้นเมียนมา 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

2544 - ปัจจบุนั ทีมที่ปรกึษา สมาคมสง่เสริมผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย (ATSME)                  

นายศวินสั นาคทตั 

 
กรรมการบริษัท 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

41 - Terralex Leadership Program, Harvard Law School, USA 

- LL.M., in Intellectual Property Law, Tulane University, New 

Orleans, Lousiana, USA 

- LL.M. in Commercial and European Law, The University of 

Sheffield, Shieffield, England 

- นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Accreditation Program (DAP) Class 96/2012 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท วรลกัษณ ์พรอ๊พเพอรตี์ ้
จ  ากดั (มหาชน) 

2544 – ปัจจบุนั หุน้สว่น บริษัท เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ 
จ ากดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท นาคทตั แอนด ์ดอลย์ 
จ ากดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จ  ากดั 

2554 – 2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ.แอล.ท.ี คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั 



  เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท      

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นางพจนารถ  ปรญิภทัรภ์ากร 

 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

กรรมการบริษัท 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

66 - ปริญญาโทเคหพฒันศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาโทสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน  
(วพน. รุ่นท่ี12/2561)  

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และบริการ (วธอ. รุ่นท่ี 3/2559)  
สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม  

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 17/2557)   
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นท่ี 

3/2564 

- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 9/2563 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 25/2560 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  
รุ่นท่ี 1/2560 

- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 1/2559  
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 36/2558  
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  
รุ่นท่ี 21/2557  

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  
รุ่นท่ี 2/2555  

- Role of the Compensation Committee (RCC)  
รุ่นท่ี 14/2555  

- Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 25/2549 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 35/2546 

2560 – 2563 
 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และการพฒันา
อย่างยั่งยืน 

บริษัท เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท และประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษัท บางกอกเทอรม์ินอล จ ากดั 

2560 – 2561 
 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2557 – 2560 
 

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

   

นายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์ 
 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

  
แต่งตั้งเมื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
1) เป็นนอ้งเขยของนางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั 
2) เป็นสามีของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั 

46 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Mechanical Engineer  Milwaukee School of Engineering 

(U.S.A) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   Successful Formation & Execution of Strategy (SFE) 
     รุ่นท่ี 32/2563 
- Boardroom Success Through Financing & Investment 
(BFI) 5/2561 

-   Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
6/2560 

- Director Certification Program (DCP) 234/2560 
- Family Business Governance (FBG) 9/2560 

2564- ปัจจบุนั 
 

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2559- ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2557 - 2558 ผูจ้ดัการ การเงิน วางแผน
องคก์ร และพฒันาธุรกิจ 

บจ.นวพลาสติก (สระบรุี) 

2556 – 2556 
 

ผูจ้ดัการส านกังานวางแผน
องคก์ร และพฒันาธุรกิจ 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์
จ ากดั   

2552 – 2555 
 

ผูจ้ดัการ การตลาด และ
เลขานกุารกรรมการบรษัิท 

Mehr Petrochemical Company   

2547 - 2550 Business Analysis บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั   

2542 – 2551 Export Sale Executive SEA 
Sea region 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั   

นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรฐั 
 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
กรรมการบริษัท และที่ปรกึษาดา้น

จดัซือ้ต่างประเทศ 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

1) เป็นพ่ีสาวของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั 
2) เป็นพ่ีภรรยาของนายเดชบดนิทร ์เหรียญ
ทรพัยด์ ี

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (MBA) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรค์อมพิวเตอร ์
University of Pennsylvania, U.S.A. 

- CSR DAY for Directors Program สถาบนัไทยพฒัน ์และ
สถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DCP) 267/2561  
- Director Accreditation Program (DAP) 71/2551 

 

2564- ปัจจบุนั 
 

ที่ปรกึษาดา้นจดัซือ้
ต่างประเทศ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2552- ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2549 - 2553 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2542 - 2546 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่าย
ประสานงาน 

บริษัท บางกอกเทอรม์ินอล จ ากดั 
 

 



  เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายฐิตศิกัดิ ์สกลุครู 

 
กรรมการบริษัท  

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
กรรมการสรรหาฯ 

 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

66 - ปริญญาตรี ศศบ.การบญัชีมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ประกาศนียบตัร Mini M.B.A. รุน่ท่ี 26

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Risk Management Program for Corporate Leaders  
  (RCL) รุน่ท่ี 20/2563 
- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 

รุน่ท่ี 1/2560 

- Director Certificate Program Update (DCPU)  

รุน่ท่ี 2/2557 
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 6/2552 

- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 13/2549 

- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 62/2548 

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 13/2547 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และ กรรมการสรรหาฯ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท สกาย ไอซีที จ  ากดั (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอร์
ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยเูรกา ดีไซน ์จ ากดั (มหาชน) 

2562 – 2562 กรรมการก ากบั สถาบนัการบนิพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย 

2560 - 2563 กรรมการ รองประธาน
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท บ ีจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร ์จ ากดั 

2556 - 2557 กรรมการ/ประธาน
กรรมการ 

บริษัท มิลลเ์ลี่ยน ไมลส์ จ ากดั 

2558 – 2562 กรรมการ และรอง
ประธานกรรมการ 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

2558 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ดีดี ธัญการย ์จ ากดั 

2553 – 2554 กรรมการบริหาร บริษัท สริิโปรเจ็ค คอนสตรคัชั่น จ  ากดั 

2548 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท ไทรทอง พรอ็พเพอรตี์ ้จ  ากดั 

2546 - 2558 กรรมการบริหาร 
บริษัท สยามเจนเนอรลัแฟคตอริ่ง 
จ  ากดั (มหาชน) 

นายธีระชยั  สริธิญัญานนท ์
 

เลขานกุารบริษัท  
และประธานเจา้หนา้ที่ 

ส านกัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

56 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
- CSR DAY for Directors Program สถาบนัไทยพฒัน ์
และสถาบันธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

- การบริหารความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันา 
  อยา่งยั่งยืน สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) 
รุน่ท่ี 9/2564 
- Board Report Program (BRP) 23/2560 
- Director Accreditation Program (DAP) 142/2560 
- Company Secretary Program (CSP) 84/2560 

2564- ปัจจบุนั 
 

ประธานเจา้หนา้ที่ส  านกั
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2563- 2564 
 

ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่
บริหารส านกัประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 – 2562 
 

กรรมการบริษัท  
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2550 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

นายสรุศกัดิ ์ เหลืองอรา่มศร ี
 

กรรมการบริการความเสี่ยง และ 
ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่ธุรกิจ 1  

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

54 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
   Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. 
- CSR DAY for Directors Program 
  สถาบนัไทยพฒันแ์ละสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาด 
  หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(พน้จากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2564) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 146/2561 

- Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL) 12/2561 

2564 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่ 
กลุม่ธุรกิจ 1 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2563 - 2564 ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งาน
การขายและการตลาด 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2561– 2564 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 - 2562 
 

กรรมการบริษัท  
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2554 – 2558 
 

ผูจ้ดัการทั่วไป 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2547 - 2552 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เอ็ม ดี เอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จ ากดั 



  เอกสารแนบ 1 

 

 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท      

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นางสาวนภาศริ ิมหฐิตริฐั 

 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่บญัชีการเงิน 
 

เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุ
ในสายงานบญัชีและการเงิน 

 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

1) เป็นนอ้งสาวของนางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั 
2) เป็นภรรยาของนายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์ 

44 - ปริญญาโท การเงินและการตลาด  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Anti-Corruption: The practical Guide (ACPG) 43/2561 
- Financial Statements for Directors (FSD) 33/2560 
- Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 

1/2560 
หลักสูตรการพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองดา้นบัญชีและการเงนิ 
- TFRS 15 รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ 6 ชั่วโมง 
- ภาษีศลุกากรที่นกับญัชีตอ้งรู ้6 ชั่วโมง 

2564-ปัจจบุนั 
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่บญัชี
การเงิน 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2563-2564 
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งาน
การเงิน 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2559-2563 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการกลุม่
งานบริหารองคก์ร 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2558 ผูอ้  านวยการฝ่าย ธนาคารทหารไทย 

2552 – 2555 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่าย ธนาคารทหารไทย 

นายฉตัรชยั เอ่ียมอไุรรตัน ์
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่ปฏิบติัการ 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

46 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศกรรมไฟฟ้า สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

2564 – ปัจจบุนั 
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่
ปฏิบติัการ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2562 – 2564  
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งาน
ปฏิบติังาน 

บริษัท ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส ์จ ากดั 
 

2561 – 2562 ผูอ้  านวยการฝ่ายปฎิบติังาน บริษัท บรูพา พรอสเพอร ์จ ากดั 

2557 – 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ บริษัท เคซีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

2554 - 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ บริษัท ชไนเดอร ์อีเลค็ทริค (ไทย
แลนด)์ จ ากดั 

นายยศพณ แสงนิล 
 

ประธานเจา้หนา้ที่ 
กลุม่กลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

35 - ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศองักฤษ 
- ปริญญาตรี วิทยาลัยธุรกิจสเติรน์ มหาวิทยาลัยนิวยอรก์ (เอ็น
วายย)ู ประเทศอเมริกา 

2564 – ปัจจบุนั 
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่กลยทุธ์
และพฒันาธุรกิจ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2562 – 2564 
 

นกัพฒันาธุรกิจอาวโุส 
 

บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์       
จเูลยีส แบร ์จ ากดั 

2559 – 2562 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายกลยทุธ ์
 

กลุม่บริษัท คิง เพาเวอร ์อินเตอร์
เนชนัแนล 

2555 – 2559 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายกลยทุธ ์และ
วิเคราะหก์ารลงทนุ 

บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮียน 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2550 – 2554   นกัวิเคราะหข์อ้มลู บลมูเบริก์ แอล.พี. 

นางสาวเหมินฝัน ธญัไพสษิฐ ์
 

 ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่ธุรกิจ 2 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

49 - ปริญญาโท การตลาดและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์
ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลยี 
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาองักฤษ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
(ลาออกจากการเป็นพนกังานเมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2565) 

   
 

2564 - 2564 
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่ธุรกิจคา้
ปลกี 

บริษัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั 
(มหาชน) 

2563 - 2564 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด
ดิจิทลั 

Kaidee.com (ขายดีดอทคอม) 

2561 - 2563 กรรมการผูจ้ดัการ CompareAsiaGroup (Hong 
kong) 

2559 - 2561 หวัหนา้ฝ่ายดิจิทลัประกนัภยั บริษัท ชปัป์ สามคัคีประกนัภยั 
จ ากดั 

นางสาวกณัฑปักษ์ กษมานิต ิ 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

เป็นผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

36 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีและการเงิน 

- Financial Reporting Trends 2021 
- Financial Finance Transformation: Consolidation and Reporting  
- Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives” 
- What’s trending in the capital market 
- Sustainability, ESG and a company’s reporting (แนวคิดความ
ยั่งยืนขององคก์รกบัการจดัท าขอ้มลูเพ่ือการรายงาน 

- วิเคราะหค์วามเสีย่งท่ีจะถกูตรวจสอบเรื่องการก าหนดราคาโอน 
Transfer Pricing 

- How companies can respond to cyber risk in the current 
business environment  

- แนวโนม้ ทิศทางการท า M&A ประเดน็ส  าคญัท่ีตอ้งพิจารณา และกล
ยทุธก์ารท า M&A ใหป้ระสบความส าเรจ็” 

- Biotechnology ตอ่ยอดธรุกิจใน New S-Curve 

2562 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษัททานตะวนัอตุสาหกรรม 

จ ากดั(มหาชน) 

2561 – 2561 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บริษัทพลาสติกและหีบห่อไทย 

จ ากดั(มหาชน) 

2558 - 2561 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นงานบญัชี

บริหารและการจดัท า

งบประมาณ 

บริษัท มิตซูบชิิ มอเตอรส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

2551 – 2558 ผูช้่วยผูส้อบบญัชี  บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ี

จ ากดั 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท   

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายปรวีย ์เรณสถาน 

 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

52 - ปริญญาโท วิศวกรรมการจดัการอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 

(พน้จากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2564) 
 

2562 – 2564 ผูอ้  านวยการสายงานการผลติ บริษัททานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั(มหาชน) 

2560 – 2562 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่าย บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์
จ ากดั (มาเลเซีย) 

2560 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน 
ซพัพลายเชน 

บริษัท คารก์ิลลม์ีทส ์(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

2559 - 2560 ผูอ้  านวยการดีมานด ์
และซพัพลาย 

บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั                                                             

 
รายช่ือ 

 

บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม  

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

สรรหาฯ 
คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 
ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

 1. นายไพรสณัฑ ์  วงศส์มิทธ์ิ /        
2. นายสายณัห ์    สตางคม์งคล  / /    /   
3. นายอษัฎากร    ลิม้ปิต ิ  /  /   /  
4. นางสาวศศธิร   วงศว์ิไล  /  / /    
5. นายศวินสั        นาคทตั  /       
6. นายฐิตศิกัดิ ์     สกลุครู  /    /  / 
7. นางพจนารถ     ปรญิภทัรภ์ากร  /       
8. นายเดชบดนิทร ์เหรียญทรพัยดี์  /      / 
9. นางสาวนฤศสยั มหฐิตริฐั  /       

 
หมายเหต ุเฉพาะนางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร เป็นกรรมการของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 

1. บรษัิท ทานตะวนักรุป๊ จ ากดั 
2. บรษัิท ทานตะวนัธุรกิจ จ ากดั 
3. บรษัิท บางกอกเทอรม์ินอล จ ากดั 
4. บรษัิท ทานตะวนั จ ากดั 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน                                                                       
 ในการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส บรษัิทฯไดจ้ดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่มี
ความเป็นอิสระ มีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ                 
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 
 ทัง้นี ้การพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะตอ้ง      
ผา่นการอนมุตัิหรอืไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดเก่ียวกบัผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีดงันี ้
นางสาววชิราภรณ ์เสรี 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ50 ปี 
สดัสว่นการถือหลกัทรพัยใ์นบรษัิทฯ: ไมม่ี 
การศึกษา 
- ปรญิญาโท คณะการจดัการองคก์ร (English Program),  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
- ปรญิาตร ี  คณะการจดัการทรพัยากรมนษุย ์(Human Resource), มหาวิทยาลยัวไลยอลงกรณ ์(ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
ประสบการณ ์
2561 - ปัจจบุนั   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน         ฝ่ายตรวจสอบภายใน      บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2559 – 2561      ผูช้่วยผูจ้ดัการทั่วไป (AVP)              ส  านกัตรวจสอบภายใน    บรษัิท โฮมโปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2546 – 2561      ผูต้รวจสอบ (บริหารชัน้ตน้ ระดบั 2) ฝ่ายตรวจสอบ 1              ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
2541 – 2546      ผูต้รวจสอบ                                      ฝ่ายตรวจสอบ                 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)    
การฝึกอบรม 
- ทิศทาง ESG จากทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัิ – Price water house Cooper Private Limited 
- หลกัสตูร Internal Audit Comprehensive: IAC – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- พฒันาขอบเขตของงานบรกิารตรวจสอบสมยัใหม่ – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- IA' New Value Proposal and After the Crisis – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- Road to Certify CAC และการจดัท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นในองคก์ร – Thai CAC  
- หลกัสตูรอบรมดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจ เพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืน ปี2562  – ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- IT Risk Management – ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ  
- Evaluating Internal Controls: A COSO-Based Approach – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- Risk assessment for planning of internal auditing - สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- Internal Audit Standard (Institute of Internal Auditors of Thailand) – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- Audit Working Papers and Audit Evidence – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- Auditor In-Charge Tools and Techniques – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- Risk-Base Internal Audit Plan – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- Control Self-Assessment – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- Internal Audit Management – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- Audit Manager tools and Techniques – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- Leadership Skills for Auditors – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- Anti-Money Laundering, FATCA. – ชมรมผูต้รวจสอบภายในธนาคารและสถาบนัการเงิน 



    เอกสารแนบ 3   

- Frauds Prevention, Advance Trade Finance, Auditing on Market and Liquidity Risk – ชมรมผูต้รวจสอบภายใน
ธนาคารและสถาบนัการเงิน  

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
- ปฏิบตัิตามกฎบตัรหนว่ยงานตรวจสอบ ท่ีอนมุตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีการพิจารณาทบทวนทกุปี  
- สอบทานงานบรหิารและควบคมุงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นตามวตัถปุระสงค ์เปา้หมายและขอบเขตของการตรวจสอบ

ภายใน เพื่อใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
- ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ รวมถงึการติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขระบบ และด าเนินการตามหนา้ที่    

ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด หรอืเห็นสมควร 
- จดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีของบรษัิท โดยก าหนดเปา้หมายและขอบเขตที่จะตรวจสอบ เพื่อน าเสนอพิจารณา

และอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
- สรุปผลการตรวจสอบตามแผนงาน พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นของผูร้บัการตรวจสอบ รายงานตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบทกุไตรมาส 
- สอบทานรายงานการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตัิงานตามแนวทางแกไ้ขที่ไดส้รุปรว่มกนักบัผูร้บัการตรวจสอบ 
- ประสานงานกบัผูบ้รหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบบญัชี  
- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ทรัพยส์ินส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทรพัยส์ินส าคญัที่ใชใ้นประกอบธุรกิจโดยแสดงราคาทนุหลงัจากหกัค่าเสือ่ม
ราคาสะสมเป็นมลูคา่สทุธิ ดงันี ้
ตารางที่ 5 รายละเอียดทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
         

ประเภทลักษณะทรัพยส์นิ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดนิ 
- ท่ีดิน 21 แปลง เนือ้ท่ีรวม 28 ไร ่1 งาน 62.80 ตารางวา 
ท่ีตัง้ ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม  
- ที่ดิน เนือ้ท่ีรวม 2 ไร ่2 งาน 91 ตารางวา (164 ม.8)                                                       
                                                       

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 

101.46 
 

15.49 

ไมม่ีภาระผกูพนั 
 

ไมม่ีภาระผกูพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
- อาคารส านกังาน 2 ชัน้ ที่ตัง้ ต.ออ้มใหญ่  
   อ. สามพราน จ.นครปฐม 
- อาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ 10 อาคาร ที่ตัง้   
   ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 
เป็นเจา้ของ 

 
เป็นเจา้ของ 

 
21.46 

 
203.71 

ไมม่ีภาระผกูพนั 
 

ไมม่ีภาระผกูพนั 

อุปกรณ ์ เป็นเจา้ของ 85.75 ไมม่ีภาระผกูพนั 
    เคร่ืองจักร 

- เครือ่งจกัร ผลติผลติภณัฑห์ลอดเครือ่งดื่ม   
   จ านวน 101 เครือ่ง  
- เครือ่งจกัรผลติผลติภณัฑถ์งุจ านวน 760 เครือ่ง  

 
เป็นเจา้ของ 

 
เป็นเจา้ของ 

28.57 
 

263.87 

 
ไมม่ีภาระผกูพนั 

 
ไมม่ีภาระผกูพนั 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เป็นเจา้ของ 36.61 ไมม่ีภาระผกูพนั 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นเจา้ของ 44.11 ไมม่ีภาระผกูพนั 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 0.23 ไมม่ีภาระผกูพนั 
ทรัพยส์ินระหว่างสร้าง เป็นเจา้ของ 58.97 ไมม่ีภาระผกูพนั 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระยะยาว 

- ที่ดิน 3 แปลง เนือ้ที่รวม 103 ไร ่3 งาน 30 ตารางวา ท่ีตัง้ 
ต.บา้นนา อ.กบินทรบ์รุ ีจ.ปราจีนบรุ ี  

-  ที่ดิน 5 แปลง เนือ้ที่รวม 68 ไร ่5 ตารางวา ท่ีตัง้ ต.หนอง
ก่ี อ.กบินทรบ์รุ ีจ.ปราจีนบรุ ี

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 

3.14 
 

40.00 

ไมม่ีภาระผกูพนั 
 

ไมม่ีภาระผกูพนั 

รวม  903.37  
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รายการที่ดินที่เป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุระยะยาวจ านวน 8 แปลง เนือ้ที่ 171 ไร ่3 งาน 35 ตารางวาตัง้อยู่

จังหวดัปราจีนบุรี มูลค่าตามบญัชีบนัทึกตามราคาทุนจ านวน 43.14 ลา้นบาท เป็นที่ดินที่ยงัไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน โดย
บรษัิทฯอยูร่ะหวา่งการพิจารณาน าพืน้ท่ีไปใชป้ระโยชนห์รอืน าไปจดัจ าหนา่ย 

 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

       หนว่ย: ลา้นบาท 
 โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์
 ลิขสิทธ์ิ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างพัฒนา 
 รวม 

ราคาทนุ 35.27  10.75  -  46.02 
หกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (18.11)  (7.52)  -  (25.63) 
มลูคา่สทิธิตามบญัชี 17.16  3.23  -  20.39 
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นโยบายและแนวปฏิบตักิารก ากบัดแูลกิจการฉบบัเต็ม  

และจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัเต็มทีบ่รษัิทไดจ้ดัท า 



เอกสารแนบ 5.1 

หนา้ที่ 1/27 

 

 

 
คู่มือการกาํกับดแูลกจิการทีด่ ี 

และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 
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การกาํกับดูแลกจิการทีด่ ี
 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
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นิยามและความหมาย 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเช่ือมโยง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูถื้อหุน้โดยมีวตัถปุระสงคท์ี่ส ําคญัในการสรา้งประโยชนท์ี่
เหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ โดยคํานึงถึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียโดยรวม การจัดโครงสรา้ง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวตอ้ง
สะทอ้นหลกัการสาํคญั 
 
ความสาํคัญของการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

1. เสริมสรา้งระบบบริหารจดัการที่ดี โปรง่ใส และมีมาตรฐานชดัเจน เป็นสากล ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีศกัยภาพในการ
แขง่ขนั ปอ้งกนัและขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ 

2. สรา้งความเช่ือมั่นแก่ผูล้งทนุทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสนบัสนนุใหม้ีการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 

3. เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการทํางานต่างๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขการ
ดาํเนินงานใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

4. สรา้งกรอบความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผูบ้รหิารตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย รวมทั้งเป็นการสรา้ง
พนัธะผกูพนัเพื่อใหฝ่้ายบรหิารใชอ้าํนาจภายในขอบเขตที่กาํหนด 

 
แนวปฏิบตัิทีด่ตีามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคัญต่อการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลกัปฏิบตัิตาม
หลกัการกาํกบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลกัปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น ําองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่           
กิจการอยา่งยั่งยืน 

2. กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษัิทท่ีมีประสทิธิผล 
4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 
5. สง่เสรมินวตักรรม และประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 
6. ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
7. รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 
8. สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ 
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หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นําองคก์รที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอยา่งยั่งยนื 

1.1 คณะกรรมการบริษัทจะทําความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นําที่ต้องกาํกับ
ดูแลใหบ้ริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงครอบคลุมถงึ 
(1)  การกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 
(2)  การกาํหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรพัยากรสําคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ

 เปา้หมาย 
(3)  การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน 
 

1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลบริษัทฯ ให้นําไปสู่ผลการ
กาํกับดูแลกิจการที่ดี (Governance Outcome) อยา่งน้อย ดังต่อไปนี้ 
(1)  สามารถแขง่ขนัได ้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคาํนงึถึงผลกระทบในระยะยาว 
(2)  ประกอบธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรม เคารพสทิธิ และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
(3)  เป็นประโยชนต์อ่สงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
(4)  สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทจะยดึหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ในการกาํกบัดแูลบรษัิทฯ ใหน้าํไปสูผ่ลการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

1.2.1  คณะกรรมการบริษัทจะคาํนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเป็นสาํคญัในการกําหนด
ความสาํเรจ็ของการดาํเนินกิจการ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 

1.2.2  คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแล ในการสรา้งและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดย
คณะกรรมการควรประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผูน้าํในการกาํกบัดแูลกิจการ 

1.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีนโยบายสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ท่ีแสดงถึงหลกัการและ
แนวทางในการดาํเนินงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

1.2.4  คณะกรรมการบรษัิทจะกาํกบัดแูลใหม้ีการสือ่สารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนเขา้ใจ มีกลไก
เพียงพอที่เอือ้ใหม้ีการนาํนโยบายขา้งตน้ไปปฏิบตัิจริง ติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบตัิตามนโยบายเป็นประจาํ 

 

1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง 
(Duty of Care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

1.3.1  คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุริตเพื่อประโยชนส์งูสดุ
ของบริษัทเป็นสาํคญั มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม รวมทัง้ไม่กระทาํการอนัใดอนัเป็นการขดัแยง้กบั
ประโยชนข์องบรษัิทอยา่งมีนยัสาํคญั และตอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัตา่งๆ  

1.3.2  คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งดแูลใหบ้รษัิทมีระบบหรือกลไกอยา่งเพียงพอที่จะมั่นใจไดว้่า การดาํเนินงานของ
บริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ไดก้าํ หนดไว ้
รวมทัง้มีกระบวนการอนมุตัิการดาํเนินงานที่สาํคญั (เช่น การลงทนุ การทาํธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ
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อยา่งมีนยัสาํคญั การทาํรายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้า/จาํหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ การจ่ายเงินปันผล 
เป็นตน้) เป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด 

 

1.4 คณะกรรมการบริษัทจะทําความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
กาํหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

1.4.1  คณะกรรมการบริษัทจะจัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษัิทเพื่อใชอ้า้งอิงในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการทกุคน และจะจดัใหม้ีการทบทวนกฎบตัร
ดงักลา่วเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนการแบ่งบทบาทหนา้ที่คณะกรรมการบริษัท ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร และฝ่ายบรหิาร อยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร คณะกรรมการบรษัิท
จะมีองคป์ระกอบ คณุสมบตัิ ขอบเขต อาํนาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ และวาระการดาํรงตาํแหน่งตามที่
ระบใุนกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท 

1.4.2  คณะกรรมการบรษัิทจะทาํความเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่ของตน และมอบหมายอาํนาจการจดัการบรษัิทฯ ใหแ้ก่
ฝ่ายบริหาร โดยทาํการบันทึกเป็นลายลกัษณอ์ักษร อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลฝ่าย
บรหิารใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้ขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร และฝ่ายบรหิาร อาจพิจารณาแบง่ ออกเป็นดงันี ้

 

เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการดาํเนินการ 
 หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัใหม้ีในการดําเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทตอ้งมีความเขา้ใจและพิจารณาเป็นอย่างดี ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหฝ่้ายบริหารเป็นผูเ้สนอเรื่องเพื่อ
พิจารณาได ้ซึง่ไดแ้ก่เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
(1)   การกาํหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 
(2)   การสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ยดึมั่นในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤติตนเป็นตน้แบบ 
(3)   การดแูลโครงสรา้ง และการปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท ใหเ้หมาะสมตอ่การบรรลุวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัใน
การประกอบธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพ 
(4)   การสรรหา พฒันา กาํหนดคา่ตอบแทน และประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
(5)   การกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนที่เป็นเครือ่งจงูใจใหบ้คุลากรปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกั
ขององคก์ร 
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เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทจะดาํเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร 
 หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและฝ่ายบริหารจะพิจารณารว่มกัน โดยฝ่ายบริหาร
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบซึง่คณะกรรมการบรษัิทจะกาํกบัดแูลใหน้โยบายภาพรวมสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ
เปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้มอบหมายใหฝ่้ายบรหิารไปดาํเนินการโดยคณะกรรมการบรษัิทติดตามและใหฝ่้าย
บรหิารรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นระยะตามที่เหมาะสม ซึง่ไดแ้ก่เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
(1)   การกาํหนดและทบทวนกลยทุธ ์เปา้หมาย แผนงานประจาํปี 
(2)   การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 
(3)   การกาํหนดอาํนาจดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายบรหิาร 
(4)   การกาํหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจดัการบคุคล และ
นโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5)   การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 
(6)   การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและไมใ่ช่การเงินใหม้ีความนา่เช่ือถือ 
 

เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้บุคคลอืน่เป็นผู้ดาํเนินการแทน 
 หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะกํากบัดแูลระดบันโยบาย โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ
ฝ่ายบรหิารเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการดาํเนินการ ซึง่ไดแ้ก่เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
(1)   การจดัการ (Execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิแลว้ ทั้งนี ้คณะกรรมการ
บรษัิทควรปลอ่ยใหฝ่้ายบริหารรบัผิดชอบการตดัสนิใจดาํเนินงาน การจดัซือ้จดัจา้ง การรบับคุลากรเขา้ทาํงาน ฯลฯ ตามกรอบ
นโยบายที่กาํหนดไวแ้ละติดตามดแูลผล โดยไมแ่ทรกแซงการตดัสินใจ เวน้แตม่ีเหตจุาํเป็น 
(2)   เรือ่งที่ขอ้กาํหนดหา้มไว ้เช่น การอนมุตัิรายการท่ีกรรมการมีสว่นไดเ้สยี เป็นตน้ 
 

หลักปฏิบัติ 2 กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัท ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 
2.1 คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัท (Objectives) เป็นไป
เพื่อความยั่งยนื โดยเป็นวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่สอดคลอ้งกับการสร้างคุณค่าใหท้ั้งบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

2.1.1  คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบดูแลใหบ้ริษัทฯ มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั  (Objectives) ที่
ชดัเจน เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสือ่สารให้
ทกุคนในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัทาํเป็นวิสยัทศัน ์และค่านิยมรว่มขององคก์ร (Vision 
and Values) หรอืวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการ (principles and purposes) หรอือื่น ๆ ในทาํนองเดียวกนั 

2.1.2  ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดรูปแบบธุรกิจ ( Business 
Model) ที่สามารถสรา้งคุณค่าใหท้ัง้แก่บริษัท และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไป โดย
พิจารณาถึง 
(1)   สภาพแวดลอ้มและการเปลี่ยนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่าง

เหมาะสม 
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 (2)   ความตอ้งการของลกูคา้และผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
 (3)   ความพรอ้ม ความชาํนาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ 
2.1.3 ค่านิยมขององคก์รควรมีสว่นหนึ่งที่สะทอ้นคณุลกัษณะของการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี เช่น ความรบัผิดชอบใน

ผลการกระทาํ (Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปรง่ใส (Transparency) ความเอาใจใส ่
(Due consideration of social and environmental responisbilities) เป็นตน้ 

2.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร
สะทอ้นอยูใ่นการตดัสนิใจและการดาํเนินงานของบคุลากรในทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 

2.2 คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลาปานกลาง 
(3-5 ปี) และ/หรือประจาํปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดย
มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใช้อยา่งเหมาะสม และปลอดภยั หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

2.2.1   คณะกรรมการบรษัิทจะกาํกบัดแูลใหก้ารจดัทาํกลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปีที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ
เปา้หมายหลกัของบรษัิทฯ โดยคาํนงึถึงปัจจยัแวดลอ้มของบรษัิท ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยง
ที่ยอมรบัไดแ้ละสนบัสนนุใหม้ีการจดัทาํ หรือทบทวนวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธส์าํหรบัระยะปาน
กลาง (3-5 ปี) ดว้ย เพื่อใหม้ั่นใจวา่กลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปีไดค้าํนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่สามารถ
คาดการณไ์ดต้ามสมควร 

2.2.2  ในการกาํหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาํปี คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
ปัจจยัและความเสีย่งตา่งๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่เก่ียวขอ้งตลอดสาย Value chain รวมทัง้
ปัจจยัตา่งๆ ที่อาจมีผลตอ่การบรรลเุปา้หมายหลกัของบรษัิท โดยควรมีกลไกที่ทาํใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผู้
มีสว่นไดเ้สยีอยา่งแทจ้รงิ ไดแ้ก่ 

 (1)  ระบวุิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีสว่นรว่มหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ีสว่นไดเ้สียกบักิจการ 
ไวช้ดัเจน เพื่อใหกิ้จการสามารถเขา้ถึงและไดร้บัขอ้มลูประเด็นหรอืความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งใกลเ้คียงมากที่สดุ 
(2)  ระบผุูม้ีสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งของกิจการ ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ที่เป็นตวับคุคล กลุม่บคุคล หนว่ยงาน
องคก์ร เช่น พนกังาน ผูล้งทนุ ลกูคา้ คู่คา้ ชุมชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกาํกบัดแูล 
เป็นตน้ 
(3)  ระบปุระเด็นและความคาดหวงัของผูม้ีสว่นไดเ้สีย เพื่อนาํไปวิเคราะหแ์ละจดัระดบัประเด็นดังกลา่วตาม
ความสาํคญัและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่ทัง้กิจการและผูม้ีสว่นไดเ้สยี ทัง้นี ้เพื่อเลอืกเรือ่งสาํคญัที่จะเป็นการ
สรา้งคณุคา่รว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีมาดาํเนินการใหเ้กิดผล 

2.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลการกาํหนดกลยุทธ์ โดยให้มีการส่งเสริมการสรา้งนวัตกร รมและนาํ
นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี โดยยงัคงตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2.2.4  คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดเป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและศกัยภาพของบริษัท 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากาํหนดเป้าหมาย ทัง้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี ้ควร
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ตระหนักถึงความเสี่ยงของการตัง้เป้าหมายที่อาจนาํไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม 
(Unethical conduct) 

2.2.5 คณะกรรมการบรษัิทจะกาํกบัดแูลใหม้ีการถ่ายทอดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายผา่นกลยทุธแ์ละแผนงานใหท้ั่ว
ทัง้บรษัิท 

2.2.6  คณะกรรมการบริษัทจะกาํกบัดแูลใหม้ีการจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการดาํเนินงานที่เหมาะสมและ
ติดตามการดาํเนินการตามกลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปีโดยจดัใหม้ีผูท้าํหนา้ที่รบัผิดชอบดแูลและติดตามผล
การดาํเนินงาน 

 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล 
3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งใน
เร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจําเป็นต่อการนําพาองค์กรสู่
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักที่กาํหนดไว้ หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

3.1.1  คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ดแูลใหค้ณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการที่มีคณุสมบตัิหลากหลายทัง้
ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถ และคณุลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอาย ุ ที่จาํเป็นต่อ
การบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบริษัทฯ โดยจดัทาํตารางองคป์ระกอบความรูค้วามชาํนาญของ
กรรมการ (Skill Matrix) เพื่อใหม้ั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคณุสมบตัิเหมาะสม สามารถเขา้ใจ
และตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีได ้รวมทัง้ตอ้งมีกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 
คนที่มีประสบการณใ์นธุรกิจหรอือตุสาหกรรมหลกัที่บรษัิทดาํเนินกิจการอยู ่

3.1.2  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจาํนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยตอ้งมีจาํนวนกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขนาด ประเภท และความ
ซับซอ้นของธุรกิจดว้ย โดยกรรมการแต่ละคนตอ้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง  

3.1.3  คณะกรรมการบริษัทจะมีสดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารที่สะทอ้น
อาํนาจที่ถ่วงดลุกนัอยา่งเหมาะสม โดย 

 (1)  กรรมการสว่นใหญ่จะเป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารที่สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการทาํงานของฝ่าย
บรหิารไดอ้ยา่งอิสระ 
(2)  จาํนวนและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีคุณสมบตัิอื่นตามที่บริษัท
กาํหนด รวมทัง้ดแูลใหก้รรมการอิสระสามารถทาํงานรว่มกบัคณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
และสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

3.1.4  คณะกรรมการบรษัิทจะดาํเนินการเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิทที่มี
ความหลากหลาย และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ ์สดัส่วนการถือหุน้ 
จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจาํปี รายงานประจาํปี และบนเว็บไซตข์องบรษัิท 
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3.2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ันใจว่าองคป์ระกอบ
และการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอือ้ต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ หลักปฏิบัติที่
สาํคัญ คือ 

3.2.1  ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 
3.2.2  ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบตา่งกนั โดยคณะกรรมการบรษัิทจะ

กาํหนดอาํนาจหนา้ที่ของประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารใหช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้นใดคน
หนึ่งมีอาํนาจโดยไมจ่าํกดั โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารและคณะผูบ้ริหารจะตอ้งไมใ่ช่
บคุคลเดียวกนั 

3.2.3  ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษัท โดยหนา้ที่ของประธานกรรมการจะครอบคลมุ
เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
(1) การกํากับ ติดตาม และดูแลใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 
(2) การดแูลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทกุคนมีสว่นรว่มในการสง่เสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจริยธรรม และ
เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 
(3) การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และมี
มาตรการท่ีดแูลใหเ้รือ่งสาํคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
(4) การจัดสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น
สาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั การสง่เสริมใหก้รรมการมีการใชด้ลุพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่ง
อิสระ 
(5) การเสริมสรา้งความสมัพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ
ระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิาร 

3.2.4  ในกรณีที่ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารไม่ไดแ้ยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธาน
กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นบคุคลเดียวกนั ประธานกรรมการไมเ่ป็นกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นบคุคลในครอบครวัเดียวกนั หรือประธานกรรมการมีสว่นรว่มใน
การบริหาร หรือไดร้บัมอบหมายใหม้ีหนา้ที่ความรบัผิดชอบดา้นบริหาร คณะกรรมการบริษัทควรสง่เสริมให้
เกิดการถ่วงดลุอาํนาจระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิาร โดยพิจารณาให  ้

 (1) องคป์ระกอบคณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่กึ่งหนึง่ หรอื 
 (2) แตง่ตัง้กรรมการอิสระคนหนึง่รว่มพิจารณากาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

3.2.5 คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหนง่ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บั
การแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ใหด้าํรงตาํแหน่ง
ตอ่ไป คณะกรรมการบรษัิท ควรพิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจาํเป็นดงักลา่ว 
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3.2.6  เพื่อใหเ้รื่องสาํคญัไดร้บัการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอ้มูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อน
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบตอ่ไป  

3.2.7  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย จาํนวนครัง้ของการประชุม และจาํนวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ
รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ 

 

3.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กาํกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองคป์ระกอบที่กาํหนดไว้ หลักปฏิบัติที่สาํคัญ
คือ 

3.3.1  คณะกรรมการบรษัิทจะจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา ซึง่สมาชิกสว่นใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ 
3.3.2  คณะกรรมการสรรหาควรจัดใหม้ีการประชุม เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อใหไ้ด้

กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิที่จะทาํใหค้ณะกรรมการมีองคป์ระกอบความรูค้วามชาํนาญที่เหมาะสม รวมทัง้มีการ
พิจารณาประวตัิของบคุคลดงักลา่ว และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ ก่อนจะนาํเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ให้
เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ควรไดร้บัขอ้มลูอยา่งเพียงพอเก่ียวกบับคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ 

3.3.3  คณะกรรมการสรรหาควรทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือกรรมการรายเดิม ควร
คาํนงึถึง ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการรายดงักลา่วประกอบดว้ย 

3.3.4  ในกรณีที่คณะกรรมการไดแ้ตง่ตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นท่ีปรกึษาของคณะกรรมการสรรหา ควรมีการเปิดเผยขอ้มลู
ของ ที่ปรกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจาํปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรอืไมม่ีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

  

3.4 การเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
กับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนําพาองคก์รให้ดาํเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

3.4.1  คณะกรรมการบริษัทจะจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกสว่นใหญ่และประธานควรเป็น
กรรมการอิสระ เพื่อทาํหนา้ที่พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดคา่ตอบแทน 

3.4.2  ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ 
ภาระหนา้ที่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ (Accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์
ที่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ไดร้บัมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้ เช่น 
เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรไดร้ับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมดว้ย ทั้งนี ้อยู่ในลักษณะที่
เปรยีบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นอตุสาหกรรม 

3.4.3  ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมตัิโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบที่เป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน 
โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ีความเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที่ 
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(เช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบีย้ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดาํเนินงานของบริษัท (เช่น โบนสั บาํเหน็จ) 
โดยควรเช่ือมโยงกบัมลูคา่ที่บรษัิทสรา้งใหก้บัผูถื้อหุน้ แตไ่มค่วรอยูใ่นระดบัท่ีสงูเกินไปจนทาํใหเ้กิดการมุง่เนน้
แตผ่ลประกอบการระยะสัน้ 

3.4.4  คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะทอ้นถึงภาระหนา้ที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจํานวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี  ้จํานวนเงิน
คา่ตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงคา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะทา่นไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ย
ดว้ย 

3.4.5  ในกรณีที่คณะกรรมการไดแ้ตง่ตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นท่ีปรกึษาของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ควรมีการ
เปิดเผย ขอ้มูลของที่ปรึกษานัน้ไวใ้นรายงานประจาํปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

 

3.5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
จัดสรรเวลาอยา่งเพียงพอ หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

3.5.1  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ มีกลไกสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตน 
3.5.2  คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึง

ประสทิธิภาพการทาํงานของกรรมการท่ีดาํรงตาํแหนง่หลายบรษัิท และเพื่อใหม้ั่นใจวา่กรรมการสามารถทุม่เท
เวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในบริษัทไดอ้ย่างเพียงพอ ควรกาํหนดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน
จะไปดาํรงตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกับลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแลว้ไม่ควรเกิน 5 บริษัทจด
ทะเบียน ทัง้นี ้เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจาํนวน
บรษัิทท่ีกรรมการไปดาํรงตาํแหนง่มีมากเกินไปและควรใหม้ีการเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่ว  

3.5.3  คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีระบบการรายงานการดํารงตาํแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นที่
รบัทราบ 

3.5.4  ในกรณีที่กรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือมีส่วนไดส้่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มใน
กิจการอื่นที่มีความขดัแยง้ หรือสามารถใชโ้อกาสหรือขอ้มลูของบรษัิทฯ เพื่อประโยชนข์องตน คณะกรรมการ
บริษัทตอ้งดูแลใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบตาม
ความเหมาะสม 

3.5.5  กรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทัง้หมด ที่ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในรอบปี กรรมการที่อาจจะมีความเก่ียวขอ้งหรือมีสว่นไดส้ว่นเสียในวาระการประชมุ
ใดจะตอ้งงดออกเสยีง งดใหค้วามเห็น และไมเ่ขา้รว่มประชมุในวาระนัน้ๆ 

 

  



เอกสารแนบ 5.1 

หนา้ที่ 12/27 

3.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กาํกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกาํกับดูแลนโยบายและการดาํเนินงาน
ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมและกิจการอื่นทีบ่ริษัทฯ ไปลงทุนอยา่งมีนัยสาํคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ
แต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย หลักปฏิบัติที่
สาํคัญคือ 

3.6.1  คณะกรรมการจะพิจารณากาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลบรษัิทยอ่ย ซึง่รวมถึง  
(1) ระดบัการแตง่ตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุในบรษัิทย่อย  โดยใหก้าํหนดเป็น 
ลายลกัษณอ์กัษร ซึง่โดยทั่วไปควรใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ตง่ตัง้ เวน้แตบ่รษัิทดงักลา่วเป็นบรษัิทขนาดเลก็ ที่
เป็น operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูแ้ตง่ตัง้ก็ได ้ 
(2) กาํหนดขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของบคุคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทตามขอ้ (1) และใหต้วัแทน
ของบริษัทดแูลใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายของบริษัทยอ่ย หรือบริษัทอื่นที่ไปลงทนุ และในกรณีที่บรษัิท
ย่อย มีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดนโยบายให้ตัวแทนทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อ
ผลประโยชนข์องบรษัิทยอ่ย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิทแม ่ 
(3) ระบบการควบคมุภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรดักุมเพียงพอ และการทาํรายการต่างๆ เป็นไป
อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  
(4) การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้า
หรอืจาํหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ การทาํรายการอื่นที่สาํคญั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การเลกิบรษัิทยอ่ย เป็นตน้  

3.6.2  หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสาํคญั เช่น มีสดัส่วนการถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงตัง้แต่       
รอ้ยละ 20 แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 50 และจาํนวนเงินลงทนุหรอือาจตอ้งลงทนุเพิ่มเติมมีนยัสาํคญัตอ่บรษัิท ในกรณี
ที่จาํเป็น คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีการจดัทาํ Shareholders’ agreement หรอืขอ้ตกลงอื่น เพื่อใหเ้กิดความ
ชดัเจนเก่ียวกบัอาํนาจในการบริหารจดัการและการมีสว่นรว่มในการตดัสินใจในเรื่องสาํคญั การติดตามผล
การดาํเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัทาํงบการเงินของบรษัิทไดต้ามมาตรฐานและกาํหนดเวลา  

 

3.7 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
พิจารณา ทบทวน วิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน และนํามาพัฒนา ปรับปรุงการทาํงานต่อ หลักปฏิบัติที่สาํคญั คือ 

3.7.1  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
คณะกรรมการ รว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป โดยควรกาํหนดบรรทดัฐานท่ี
จะใชเ้ปรยีบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ 

3.7.2  ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ควรประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล โดยอย่างนอ้ยตอ้งเป็นวิธีประเมิน
ดว้ยตนเอง (Self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใชว้ิธีประเมินแบบไขว ้(Cross evaluation) 
รว่มดว้ยก็ได ้รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี 

3.7.3  คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจดัใหม้ีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาํหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอยา่งนอ้ยทกุ ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดาํเนินการ
ดงักลา่วไวใ้นรายงานประจาํปี  
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3.7.4  ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถกูนาํไปใชป้ระกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
คณะกรรมการ   

 

3.8 คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สาํหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ หลัก
ปฏิบตัิที่สาํคัญ คือ 

3.8.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ั่นใจว่า บุคคลที่ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะไดร้บัการแนะนําและมี
ขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ ซึ่งรวมถึงความเขา้ใจในวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั วิสยัทศัน ์
พนัธกิจ คา่นิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

3.8.2  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ี่จาํเป็นอยา่งตอ่เนื่อง  
3.8.3  คณะกรรมการบรษัิทจะทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์ความเสีย่ง และสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้ง

กบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
3.8.4  คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนื่องของคณะกรรมการบรษัิท

ในรายงานประจาํปี 
 

3.9 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่ันใจว่า การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํเป็น และเลขานุการบริษัทมีความรู้และประสบการณท์ี่จําเป็นและเหมาะสมต่อการ
สนับสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัท หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

3.9.1 คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีกาํหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็นการลว่งหนา้
เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้

3.9.2  จาํนวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบรษัิทควรพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทแต่ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทไม่ไดม้ีการประชุมทกุเดือน คณะกรรมการบริษัทควรกาํหนดใหฝ่้ายบริหารรายงานผล
การดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบในเดือนที่ไมไ่ดม้ีการประชมุ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทสามารถ
กาํกบัควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของ ฝ่ายบรหิารไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ ์

3.9.3  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ีกลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายบริหารมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ เขา้สูว่าระการประชมุ 

3.9.4  เอกสารประกอบการประชมุจะจดัสง่ใหแ้ก่กรรมการเป็นการลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่
ในกรณีจาํเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษาสทิธิหรอืประโยชนข์องบรษัิทฯ จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและกาํหนดวนั
ประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

3.9.5  คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อให้
มีโอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูสาํหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดตาํแหนง่ 
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3.9.6  คณะกรรมการบริษัทจะเขา้ถึงสารสนเทศที่จําเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เลขานกุารบรษัิท 
หรอืผูบ้รหิารอื่นท่ีไดร้บัมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาํหนด และในกรณีที่จาํเป็นคณะกรรมการบรษัิท
อาจจดัใหม้ีความเห็นอิสระจากที่ปรกึษาหรอืผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ 

 3.9.7  คณะกรรมการบริษัทจะถือเป็นนโยบายใหก้รรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที่จะประชมุระหว่างกนัเองตาม
ความจาํเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารรว่มดว้ย 
และควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ทราบถึงผลการประชมุดว้ย 

3.9.8  คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ที่จะปฏิบตัิ
หนา้ที่ในการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดแูลการ
จดัการเอกสารการประชมุคณะกรรมการ เอกสารสาํคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้
ประสานงานใหม้ีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี ้คณะกรรมการควรเปิด เผยคุณสมบัติและ
ประสบการณข์องเลขานกุารบรษัิทในรายงานประจาํปี และบนเว็บไซตข์องบรษัิท 

3.9.9  เลขานกุารบรษัิทควรไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนื่องที่จะเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ที่ 
และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified programme) เลขานุการบริษัทควรเขา้รับการอบรมหลักสูตร
ดงักลา่วดว้ย 

 

หลักปฎิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
4.1 คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการให้ม่ันใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการขับเคลื่อนองคก์รไปสู่
เป้าหมาย หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

4.1.1  คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาหรอืมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลกัเกณฑ ์และวิธีการสรร
หาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

4.1.2  คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารดูแลใหม้ีผูบ้ริหารระดบัสงูที่เหมาะสม โดย
อย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้บคุคล เห็นชอบบคุคลที่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

4.1.3  เพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแลใหม้ีแผนสืบทอดตาํแหน่ง 
(Succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู และ
ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนสืบทอดตาํแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบเป็นระยะดว้ยอยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครัง้  

4.1.4  คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนบัสนนุให้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงูไดร้บัการอบรม
และพฒันา เพื่อเพิ่มพนูความรูแ้ละประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิงาน  

4.1.5  คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงูอย่างชดัเจน ทัง้ประเภทของตาํแหน่งกรรมการและจาํนวน
บรษัิทท่ีสามารถไปดาํรงตาํแหนง่ได ้ 
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4.2 คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

4.2.1  คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดับ
ปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกับผลประโยชนข์อง
บรษัิทฯ ในระยะยาว ซึง่รวมถึง 

(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดาํเนินงานระยะสัน้ เช่น 
โบนสั และผลการดาํเนินงานระยะยาว 
(2) การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายคา่ตอบแทน ควรคาํนงึถึงปัจจยั เช่น ระดบัคา่ตอบแทนสงูกวา่หรือ
เทา่กบัระดบัอตุสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาํเนินงานของกิจการ 
(3) การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และการสื่อสารใหเ้ป็นท่ีรบัทราบ 

4.2.2  คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารควรมีบทบาทเก่ียวกบัค่าตอบแทนและการประเมินผล
งานประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร อยา่งนอ้ยในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) เห็นชอบหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยเกณฑก์ารประเมินผลงานควรจงู
ใจใหป้ระธานเจ้าหนา้ที่บริหาร บริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และ
สอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารทราบเกณฑก์าร
ประเมินเป็นการลว่งหนา้ 
(2) ประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นประจาํทกุปี หรอือาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมิน และประธานกรรมการหรอืกรรมการอาวโุสเป็นผูส้ื่อสารผลการพิจารณา รวมทัง้
ประเด็นเพื่อการพฒันาใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบ 
(3) อนมุตัิคา่ตอบแทนประจาํปีของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่
ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และปัจจยัอื่นๆ ประกอบดว้ย 

4.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑแ์ละปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติ
โครงสรา้งคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และติดตามใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารประเมินผูบ้รหิารระดับสงู
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมินดงักลา่ว 

4.2.4  คณะกรรมการบริษัทควรกํากับดแูลใหม้ีการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจัยในการประเมินผลงานสาํหรบัทัง้
องคก์ร 

 

4.3 คณะกรรมการจะทําความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธข์องผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
และการดาํเนินงานของบริษัทฯ หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

4.3.1  คณะกรรมการบริษัทจะทําความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ
ขอ้ตกลงภายในกิจการครอบครวั ไมว่า่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืไม ่ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ หรอืนโยบายของกลุม่
บรษัิทแม ่ซึง่มีผลตอ่อาํนาจในการควบคมุการบรหิารจดัการกิจการ 

4.3.2  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลไมใ่หข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
เช่น การมีบคุคลที่เหมาะสมมาสบืทอดตาํแหนง่ 
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4.3.3  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงตา่งๆ ที่มีผลกระทบตอ่การควบคมุบรษัิทฯ 
 

4.4 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจาํนวน ความรู้ทักษะ ประสบการณ ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

4.4.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีการบริหารทรพัยากรบุคคลที่สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยุทธ์ขององคก์ร 
พนกังานในทกุระดบัมีความรู ้ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมเพื่อ
รกัษาบคุลากรท่ีมีความสามารถขององคก์รไว ้

4.4.2  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ีการจดัตัง้กองทนุสารองเลีย้งชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดแูลใหพ้นกังานมีการออม
อย่างเพียงพอสาํหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ใจในการบริหารจดั
การเงิน การเลอืกนโยบายการลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุระดบัความเสีย่ง หรอืดแูลใหม้ีนโยบายการลงทนุ
แบบ life path 

 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบ 
5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป
กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หลัก
ปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

5.1.1  คณะกรรมการบริษัทจะใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่สง่เสริมใหเ้กิดนวตักรรม และดแูลให้
ฝ่ายบริหารนาํไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์การวางแผนพัฒนาปรบัปรุงการดําเนินงานและการ
ติดตามผลการดาํเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการดําเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลมุการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพฒันา
สนิคา้และบรกิาร การวิจยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการทางาน รวมทัง้การรว่มมือกบัคูค่า้  

 

5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (Operation plan) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององคก์รได้
ดําเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท หลักปฏิบัติที่
สาํคัญ คือ 

5.2.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีกลไกที่ท ําใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไมล่ะเมิดสทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี เพื่อเป็นแนวทางใหท้กุสว่นในบรษัิท
สามารถบรรลวุตัถปุระสงคเ์ป้าหมายหลกัที่เป็นไปดว้ยความยั่งยืน โดยจดัทํานโยบายและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจใหค้รอบคลมุเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) ความรบัผิดชอบต่อพนกังานและลกูจา้ง โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อย่างเป็นธรรม
และเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกําหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ที่ เป็นธรรม การจัด
สวสัดิการที่ไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมายกาํหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสขุภาพอนามยัและ
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ความปลอดภยัในการทาํงาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและสง่เสริมความกา้วหนา้ รวมถึงเปิด
โอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงาน ในดา้นอื่นๆ 
 (2) ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง และคาํนึงถึง
สขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบริการหลงัการขาย ตลอดช่วงอายุ
สินคา้และบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลูกคา้เพื่อการพัฒนาปรบัปรุงสินคา้และบริการ 
รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales conduct) ตอ้งกระทาํอย่างมีความ
รบัผิดชอบ ไมท่าํใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 
 (3) ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและเง่ือนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงที่เป็นธรรม 
การช่วยใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐาน 
ชีแ้จงและดแูลใหคู้ค่า้เคารพสทิธิมนษุยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รบัผิดชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหว่างกนั
อยา่งยั่งยืน 
(4) ความรบัผิดชอบตอ่ชมุชน โดยนาํความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสรา้ง
เสรมิประโยชนต์อ่ชมุชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัผลความคืบหนา้และความสาํเรจ็ในระยะ
ยาว 
(5) ความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สรา้งหรือ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลมุการใชว้ตัถดุิบ การใชพ้ลงังาน (สาํหรบัการผลิต 
ขนส่งหรือในสาํนกังาน) การใชน้ํา้ การใชท้รพัยากรหมุนเวียน การดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ไดร้บัผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปลอ่ยและจดัการของเสียที่เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจ การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 
(6) การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรียบ
ทางการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
(7) การต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนั โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง และ
กาํหนดใหบ้ริษัท มีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนัตอ่สาธารณะ โดยบริษัทอาจ
พิจารณาเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน รวมถึงสนบัสนุนใหบ้ริษัทอื่น 
และคูค่า้มีและประกาศนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั รวมทัง้เขา้รว่มเป็นภาคีเครอืขา่ยดว้ย 

 

5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักได้อยา่งยั่งยนื หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

5.3.1  คณะกรรมการควรตระหนักถึงความจาํเป็นของทรพัยากรที่ตอ้งใช้อย่างนอ้ย 6 ประเภท ได้แก่ การเงิน 
(Financial capital) การผลิต (Manufactured capital) ภูมิ ปัญญา ( Intellectual capital) ด้านบุคลากร 
(Human capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and relationship capital) และธรรมชาติ  (Natural 
capital) รวมทัง้ตระหนกัวา่การใชท้รพัยากรแตล่ะประเภทมีผลกระทบตอ่กนัและกนั 
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5.3.2  คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่ต่างกันทาํให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรพัยากรที่ต่างกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ใหค้าํนึงถึงผลกระทบและความคุม้คา่ที่จะ
เกิดขึน้ต่อทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบและสรา้งคุณค่าใหแ้ก่
บรษัิท อยา่งยั่งยืน 

5.3.3  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ ในการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิท ฝ่ายบรหิารมี
การทบทวน พฒันา ดูแล การใชท้รพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคํานึงถึงการ
เปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

 

5.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องคก์ร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลักของบริษัท หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

5.4.1  คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีนโยบายในเรือ่งการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งครอบคลมุถึงการจัดสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ และการกาํหนดแนวทางเพื่อรองรบัใน
กรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรพัยากรไดเ้พียงพอตามที่กาํหนดไว ้มีการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจัยในการ
กาํหนดลาํดบัความสาํคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกับแผน      
กลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใชง้าน งบประมาณและทรพัยากรบุคคลดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ (Buniness model) เป็นตน้ 

5.4.2  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหก้ารบริหารความเสี่ยงขององคก์รครอบคลมุถึง การบริหารและจดัการความ
เสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย  

5.4.3  คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีนโยบายการกาํกบัดแูลและการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 
(1) การดาํเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐาน ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) การจดัใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ในการรกัษาความลบั การรกัษาความนา่เช่ือถือ และ
ความพรอ้มใชข้องขอ้มูล รวมทั้งป้องกันมิใหม้ีการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางที่ผิด หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
ขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 
(3) การพิจารณาความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัใหม้ีมาตรการในการบริหารจดัการความ
เสี่ยง เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 
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หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
6.1 คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

6.1.1  คณะกรรมการบรษัิทควรเขา้ใจความเสีย่งที่สาํคญัของกิจการ และอนมุตัิความเสีย่งที่ยอมรบัได ้ 
6.1.2  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 

เปา้หมายหลกั กลยทุธ ์และความเสีย่งที่ยอมรบัไดข้องกิจการ สาํหรบัเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกัน ทัง้นี ้คณะกรรมการควรใหค้วามสาํคญักับ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจํา  เช่น                 
ปีละ 1 ครัง้  

6.1.3  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic risk) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิงาน (Operational risk) ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial risk) 
และความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั (Compliance risk) เป็นตน้ โดยพิจารณาปัจจยัทัง้
ภายนอกและภายในองคก์รที่อาจสง่ผลใหบ้ริษัทไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่กาํหนดไว ้ 

6.1.4 คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทไดม้ีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสีย่งที่
ไดร้ะบไุว ้เพื่อจดัลาํดบัความเสี่ยง และมีวิธีจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น การยอมรบัความเสี่ยง (Take) 
การลดหรอื การควบคมุความเสีย่ง (Treat) การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสีย่ง 
(Transfer) 

6.1.5  คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรอง ขอ้ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกบัธุรกิจ  

6.1.6 คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสทิธิผลของการบรหิารความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ  
6.1.7  คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ดแูลใหกิ้จการประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้ของ ในประเทศและในระดบัสากล  
6.1.8  ในกรณีที่บรษัิทมีบรษัิทยอ่ยหรอืกิจการอื่นที่บรษัิทไปลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั (เช่น มีสดัสว่นการถือหุน้ท่ีมีสทิธิ

ออกเสียงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50) คณะกรรมการควรนาํผลประเมินระบบควบคมุภายในและ
การบรหิารความเสีย่งมาเป็นสว่นหนึง่ในการพิจารณาตามขอ้ 6.1.1 – 6.1.7 ดว้ย  

 

6.2 คณะกรรมการบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
อิสระ หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

6.2.1  คณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งทกุคน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

6.2.2  คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยควรมีหนา้ที่
อยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) สอบทานใหกิ้จการมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น (Accuracy and completeness)  
(2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะส มและมี
ประสทิธิผล  
(3) สอบทานใหกิ้จการปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  
(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน  
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชี และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี ฝ่ายบริหารเขา้รว่มประชุมดว้ย อย่าง
นอ้ยปีละครัง้  
(6) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า 
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่กิจการ  
(7) สอบทานความถกูตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั
ของกิจการตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ  

6.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหบ้ริษัทจดัใหม้ีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทาํใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลที่จาํเป็นต่อการปฏิบัติหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อาํนวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเรยีก ผูท้ี่เก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารอืรว่มกบัผูส้อบบญัชี หรอืแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจาก
ที่ปรกึษา ทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้ 

6.2.4  คณะกรรมการควรจดัใหม้ีบคุคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่เป็น
ผูร้บัผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจาํปี  

6.2.5  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  

 

6.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกดิขึน้ไดร้ะหว่างบริษัท 
กับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชนอ์ันมิควรในทรัพยส์ิน 
ข้อมูล และโอกาสของบริษัทและการทําธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่
สมควร หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

6.3.1  คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลซึ่ง รวมถึงการกาํหนด
นโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในและวิธีปฏิบตัิ ในการรกัษาความลบั การรกัษาความน่าเช่ือถือ และ
ความพรอ้มใช้ของขอ้มูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์รวมทั้งดูแลให้
กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งอาทิ ที่ปรกึษาทางกฎหมาย ที่
ปรกึษาทางการเงิน   ปฏิบตัิตามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 
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6.3.2  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ีการจดัการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทัง้
ดูแลใหม้ีแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อใหก้ารทาํรายการดังกล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการดาํเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มลู ตามที่กฎหมายกาํหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั 
โดยที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีไมค่วรมีสว่นรว่มในการตดัสนิใจ 

6.3.3  คณะกรรมการบริษัทจะมีขอ้กาํหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระ
การประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้
กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยี อยา่งมีนยัสาํคญัในลกัษณะที่อาจทาํใหก้รรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถใหค้วามเหน็
ไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีสว่นรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

 

6.4 คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและ
คอรรั์ปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง หลัก
ปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

6.4.1  คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดใหม้ีระบบที่สนับสนุนการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชันที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหม้ั่นใจวา่ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนั รวมทั้งการ
จดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

6.4.2  คณะกรรมการบริษัทจะใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมที่สง่เสริมและปลกูฝังใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย 
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

6.5 คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแส หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

6.5.1  คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหม้ีมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสและ
กระบวนการจดัการ (บนัทึก ติดตามความคืบหนา้ แกไ้ขปัญหา รายงาน) ขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีสว่นไดเ้สีย และ
ดแูลใหม้ีการจดัช่องทางเพื่อการรบัขอ้รอ้งเรียนที่มีความสะดวกและ มีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้เปิดเผย
ช่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไวใ้นเว็บไซต ์หรอืรายงานประจาํปี  

6.5.2  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชีเ้บาะแส โดยกาํหนดใหม้ี
ช่องทาง ในการแจง้เบาะแสผ่านทาง เว็บไซตข์องบริษัท หรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของ
บรษัิท ที่ไดร้บัมอบหมาย รวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การดาํเนินการ และรายงานตอ่คณะกรรมการ
บรษัิท  

6.5.3  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้มีาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสที่แจง้เบาะแสดว้ยเจตนาสจุรติ 
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
7.1 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลสาํคัญต่างๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง หลัก
ปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

7.1.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหบุ้คลากรที่เก่ียวขอ้งกับการจัดทาํและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู ้ทักษะ และ
ประสบการณ ์ที่เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมายรวมถึง
ผูบ้ริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ัดทาํบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนกัลงทุน
สมัพนัธ ์ 

7.1.2  ในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการควรคาํนึงถึงปัจจัยที่เก่ียวขอ้ง โดยในกรณีที่เป็น
รายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจยัอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนีด้ว้ย  
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน  
(2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกับระบบควบคุม
ภายในรวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผา่นการสือ่สารในช่องทางอื่น ๆ (ถา้มี)  
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิท  

7.1.3  คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึง่รวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี แบบ 56-1 สามารถสะทอ้น
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ควรสนบัสนุนใหบ้ริษัทจัดทาํคาํอธิบายและการ
วิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผย
งบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทในแตล่ะไตรมาสไดด้ียิ่งขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียง
อยา่งเดียว  

7.1.4  ในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้
ควรดูแลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มูลผูถื้อหุน้ของกลุ่มตน การ
เปิดเผยในสว่นท่ีเก่ียวเนื่องกบั Shareholders’ agreement ของกลุม่ตน  

 

7.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชาํระหนี ้หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

7.2.1  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหฝ่้ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และมีการ
รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิารรว่มกนัหาทางแกไ้ข
โดยเรว็หากเริม่มีสญัญาณบง่ชี ้ถึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้เช่น ภาวะ
ขาดทนุต่อเนื่อง กระแสเงินสดตํ่า ขอ้มลูทางการเงินไม่ครบถว้น ขาดระบบบญัชีที่เหมาะสม ขาดการประเมิน
กระแสเงินสดและงบประมาณ ไม่มีแผนธุรกิจ ส่วนหนีส้ินที่เพิ่มขึน้เกินกว่าส่วนสินทรพัย์ มีปัญหาในการ
ระบายสนิคา้คงคลงัและการเก็บหนี ้เป็นตน้ 



เอกสารแนบ 5.1 

หนา้ที่ 23/27 

7.2.2  ในการอนุมตัิการทาํรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิคณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาใหม้ั่นใจไดว้่า การทาํรายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการ สภาพ
คลอ่งทางการเงิน หรอืความสามารถในการชาํระหนี ้

 

7.3 ในภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาคณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาให้ม่ันใจได้ว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ได้ ทัง้นี้ ภายใต้การคาํนึงถงึสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

7.3.1  ในกรณีที่บริษัทมีแนวโนม้ที่จะไม่สามารถชําระหนี ้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการบริษัทจะติดตาม
อย่างใกลชิ้ด และดูแลใหบ้ริษัทประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มลู 

7.3.2  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหบ้รษัิท กาํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงินโดยคาํนงึถึงความเป็นธรรมต่อ
ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ซึง่รวมถึงเจา้หนี ้ตลอดจน ติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายบรหิารรายงานสถานะอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

7.3.3  คณะกรรมการควรมั่นใจไดว้า่ การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไมว่า่จะ
ดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 

 

7.4 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดทาํรายงานความยั่งยนืตามความเหมาะสม หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 
7.4.1  คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน การปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่ง
รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยคาํนงึถึงกรอบการรายงานท่ีไดร้บัการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล ทัง้นี ้อาจเปิดเผย
ขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานประจาํปี หรอือาจจดัทาํเป็นเลม่แยกตา่งหากตามความเหมาะสมของกิจการ 

7.4.2  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหข้อ้มลูที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สาํคญั และสะทอ้นการปฏิบตัิที่จะนาํไปสูก่ารสรา้ง
คณุคา่แก่บรษัิทฯ อยา่งยั่งยืน 

 

7.5 คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธท์ี่
ทําหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห ์ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

7.5.1  คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีนโยบายการสือ่สาร (Communication policy) และนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู 
(Disclosure policy) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า การสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอก เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่ อผลต่อราคา
หลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการสือ่สารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

7.5.2  คณะกรรมการควรจดัใหม้ีการกาํหนดผูท้ี่รบัผิดชอบการใหข้อ้มูลกบับคุคลภายนอก โดยควรเป็นผูท้ี่มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหนา้ที่ เขา้ใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วัตถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ค่านิยม และ



เอกสารแนบ 5.1 

หนา้ที่ 24/27 

สามารถสื่อสารกบัตลาดทนุไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน และ
ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

7.5.3  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหฝ่้ายบรหิารกาํหนดทิศทางและสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์เช่น การจดั
ใหม้ีหลกัปฏิบตัิในการใหข้อ้มลู นโยบายการจดัการขอ้มลูที่มีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้กาํหนดหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของนักลงทุนสมัพันธ์ใหช้ัดเจน เพื่อใหก้ารสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

7.6 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล หลักปฏิบัติ ที่
สาํคัญ คือ 

7.6.1  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท์ี่กาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นดว้ย 
เช่น เว็บไซตข์องบรษัิท โดยควรกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ พรอ้มทัง้นาํเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั 
ขอ้มลูขัน้ตํ่าที่กิจการควรเปิดเผยบนเว็บไซต ์
(1) วิสยัทศันแ์ละคา่นิยมของบรษัิท 
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิท 
(3) รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหนา้ 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ท่ีสามารถใหด้าวนโ์หลดได ้
(6) ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษัิทนาํเสนอตอ่นกัวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรอืสือ่ตา่ง ๆ 
(7) โครงสรา้งการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
(8) โครงสรา้งกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมคา้ และ special purpose enterprises/ 

vehicles (SPEs/SPVs) 
(9) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่ถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจาํ นวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีง 
(10) การถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
(11) หนงัสอืเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 
(12) ขอ้บงัคบับรษัิท หนงัสอืบรคิณหส์นธิ 
(13) นโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน นโยบายการกาํกับดูแลและ

จดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายดา้นบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจดัการความเสี่ยงดา้น
ตา่ง ๆ 

(14) กฎบตัร หรือหนา้ที่ความรบัผิดชอบ คณุสมบตัิ วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรือ่งที่
ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบตัร หรือหนา้ที่ความรบัผิดชอบ คุณสมบตัิ วาระการ
ดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 
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(15) จรรยาบรรณสาํหรบัพนกังานและกรรมการของบรษัิท รวมถึงจรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(16) ขอ้มลูติดต่อหน่วยงานหรือรอ้งเรียน หรือบคุคลที่รบัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เลขานกุารบริษัท เช่น 

ช่ือบคุคลที่สามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น 
8.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่ันใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท หลัก
ปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

8.1.1  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหเ้รื่องสาํคญัของบริษัท ทัง้ประเด็นที่กาํหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมี
ผลกระทบต่อทิศทางการดาํเนินงานของบริษัท ไดผ้่านการพิจารณาและ/หรือการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ โดยเรือ่ง
สาํคญัดงักลา่วตอ้งถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.2  คณะกรรมการบรษัิทจะสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้ เช่น 
(1) การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชมุลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท โดยคณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาบรรจเุรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชมุ 
ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการบริษัทตอ้งแจง้
เหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 
(2) หลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้สว่นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

8.1.3  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหห้นงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มลูที่ถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอต่อการใช้
สทิธิของผูถื้อหุน้ และจดัสง่ใหอ้ยา่งนอ้ยประมาณ 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.4  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ีการสง่หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบริษัท ล่วงหนา้ประมาณ 28 วันก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
ติดตอ่กนัตอ่เนื่อง 3 วนั ก่อนวนัประชมุอยา่งนอ้ย 3 วนั 

8.1.5  คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่คาํถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุโดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสง่
คาํถามลว่งหนา้ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทดว้ย 

8.1.6  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารที่เก่ียวขอ้งควรจดัทาํเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพรพ่รอ้มกับ
ฉบบัภาษาไทย ทัง้นี ้หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้

(1) วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
(2) วาระการประชุม โดยระบวุ่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนมุตัิ รวมทั้งแบ่งเป็นแต่ละเรื่องอย่างชดัเจน 
เช่น ในวาระที่เก่ียวกับกรรมการ ไดแ้ยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
ออกเป็นแตล่ะวาระ 
(3) วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่ง
รวมถึง 
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ก. วาระอนมุตัิจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพรอ้มทัง้เหตผุลและ
ขอ้มลูประกอบ ในกรณีที่เสนอใหง้ดจ่ายปันผล ควรใหเ้หตผุลและขอ้มลูประกอบเช่นกนั 
ข. วาระแต่งตัง้กรรมการ ระบช่ืุอ อาย ุประวตัิการศึกษาและการทาํงาน จาํนวนบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัททั่วไปที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และ
ในกรณีที่เป็นการช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกครัง้ ใหร้ะบขุอ้มลูการเขา้รว่มประชมุปีที่
ผา่นมา และวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท 
ค. วาระอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ
แตล่ะตาํแหนง่ และคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบทัง้ที่เป็นตวัเงินและสทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ 
ง. วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี – ช่ือผูส้อบบญัชี บริษัทที่สงักดั ประสบการณท์าํงาน ความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี คา่สอบบญัชีและคา่บรกิารอื่น 

(4) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 
(5) ขอ้มูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนบัและแจง้ผลคะแนนเสียง 
สทิธิของหุน้แตล่ะประเภทในการลงคะแนนเสยีง ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุน้ เอกสารที่ผูถื้อหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของ
สถานท่ีจดัประชมุ เป็นตน้ 

 

8.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ถอืหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

8.2.1  คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชมุ
ของผูถื้อหุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชมุที่เหมาะสมและเพียงพอตอ่การอภิปราย สถานที่จดัประชุมที่สะดวกตอ่
การเดินทาง เป็นตน้ 

8.2.2  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลไม่ใหม้ีการกระทาํใด ๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชมุหรือสรา้งภาระใหผู้้
ถือหุน้จนเกินควร เช่น ไม่ควรกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งนาํเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกิน
กวา่ที่กาํหนดไวใ้นแนวทางปฏิบตัิของหนว่ยงานกาํกบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

8.2.3  คณะกรรมการบริษัทจะสง่เสริมการนาํเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การ
นบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชมุสามารถกระทาํไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ยาํ 

8.2.4  ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลาสาํหรบัแตล่ะวาระการประชมุที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ
อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ แสดงความเห็นและตัง้คาํถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบั
บรษัิทได ้

8.2.5  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถรว่มตดัสินใจในเรือ่งสาํคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชมุและในฐานะผูถื้อหุน้
ไม่ควรสนบัสนนุการเพิ่มวาระการประชมุที่ไมไ่ดแ้จง้เป็นการลว่งหนา้โดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัที่ผู้
ถือหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 
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8.2.6  กรรมการทกุคนและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งควรเขา้รว่มการประชมุ เพื่อผูถื้อหุน้สามารถซกัถามในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งไดป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และขอ้บังคับของบริษัทฯ จัดสรรเวลาสาํหรบัแต่ละวาระการประชุมที่กาํหนดไวใ้น
หนงัสอืนดัประชมุอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตัง้คาํถามตอ่ที่ประชมุในเรื่อง
ที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท 

8.2.7  ก่อนเริ่มการประชุม ผูถื้อหุน้ควรไดร้บัทราบจาํนวนและสดัสว่นของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและ
ของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 

8.2.8  ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชมุควรจดัใหม้ีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถื้อหุน้ใช้
สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ 

8.2.9  คณะกรรมการบรษัิทจะสนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระท่ีสาํคญั และสง่เสรมิใหม้ีบคุคลที่เป็น
อิสระ เป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุ และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไมเ่ห็น
ดว้ย และ งดออกเสยีงในแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 

 

8.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทาํรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อยา่งถกูต้องและครบถว้น หลักปฏิบัติที่สาํคัญ คือ 

8.3.1  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหบ้รษัิทฯ เปิดเผยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัทาํ
การถดัไป ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

8.3.2  คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหก้ารจดัสง่สาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

8.3.3  คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ีรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี  ้
(1) รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารที่เขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการที่เขา้ร่วมการประชุม ไม่เขา้ร่วมการ
ประชมุ 
(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง) 
ของแตล่ะวาระ 
(3) ประเด็นคาํถามและคาํตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
วิสัยทัศน ์ 

วิสยัทศันข์องบรษัิทฯ คือ เป็นผูน้  านวตักรรมบรรจภุณัฑร์ะดบัสากล 
พันธกิจ 

เราจะใชน้วตักรรม เทคโนโลยี และประสบการณด์า้นบรรจภุณัฑส์ูก่ารออกแบบ วจิยั ผลติ และจดัจ าหนา่ย ตลอดจน
เป็นผูใ้หบ้รกิารท่ีสรา้งคณุคา่เพิม่ใหแ้ก่พนัธมติรทางธุรกิจ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ 

หลักการด าเนินธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส โดยมุ่งเนน้การด าเนิน
ธุรกิจตามหลกัจรรยาบรรณในทกุดา้น และสอดคลอ้งกบัหลกัการนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อน าไปสูก่ารเป็นองคก์รธรร
มาภิบาล คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนด “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดีในการด าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมทัง้การปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย อันไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้/เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ สงัคมสว่นรวม ในการด าเนินธุรกิจรว่มกนัอย่างเป็นธรรม เพื่อสรา้งความมั่นคง
และความเจรญิเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และยั่งยืนใหก้บัองคก์รและผูถื้อหุน้  

บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ถือว่า “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” ฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
ขอ้บังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหาร พนักงาน บุคคลดังกล่าวนีจ้ะตอ้งปฏิบตัิตาม
ระเบียบวินยัของบรษัิทฯ  และมีความผิดทางวินยัหากละเลยการปฏิบตัิ  

บริษัทฯเช่ือมั่นว่าการที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯประพฤติปฏิบัติอย่างถูกตอ้งเหมาะสมตาม
แนวทางของจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ จะท าใหบ้รษัิทฯไดร้บัการยอมรบัจากทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้งในเรือ่งการท าธุรกิจอย่าง
มีจรยิธรรมตลอดไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นแนวทางทั่วไปส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานบริษัทฯ เก่ียวกบัการส านึกและการตัง้มั่นในหลกัจริยธรรม การ
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และประเด็นดา้นกฎหมายในการด าเนินธุรกิจ 

2. เพื่อสื่อสารใหท้ราบถึงช่องทางซึ่งผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียสามารถรายงานถึงการกระท าใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือ ขดัต่อหลกั
จรยิธรรม ทัง้นีส้ามารถมั่นใจไดว้า่ขอ้มลูที่แจง้นัน้ไดถ้กูเก็บเป็นความลบัอยา่งที่สดุ  

3. เพื่อเสรมิสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้/เจา้หนี ้สว่นราชการและสงัคม  
4. เพื่อบรรลเุปา้หมายทางธุรกิจของบรษัิทฯ  
5. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ค านิยาม  

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บริษัทฯก าหนดขึน้เพื่อรกัษา และส่งเสริมเกียรติคุณ
ช่ือเสยีงของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ  หมายถึง บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
กรรมการ  หมายถึง กรรมการ บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
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ผูบ้รหิารระดบัสงู        หมายถึง ผูบ้ริหารในต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รอง
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืประธานเจา้หนา้ที่สายงาน  หรอืเทียบเทา่  

พนกังาน  หมายถึง พนกังานประจ า พนกังานชั่วคราว พนกังานสญัญาจา้ง  
บคุคลที่เก่ียวขอ้ง หมายถึง บคุคลที่มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ตอ่ไปนี ้

1) บุคคลที่มีอ  านาจควบคุมบริษัท และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลใหห้มายความ 
รวมถึงกรรมการของนิติบคุคลนัน้ดว้ย  

2) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรอืบคุคลตาม (1)  

3) นิติบคุคลที่บคุคลตาม (1) หรอื (2) มีอ านาจควบคมุกิจการ  
4) บุคคลอื่นที่มีลกัษณะตามที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และ

ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด  
กลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี  หมายถึง ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้/เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ ภาคเอกชนสงัคม ชุมชน

และสิง่แวดลอ้ม 
การเปิดเผยขอ้มลู หมายถึง การเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมทาง ธุรกิจของบริษัท ตาม 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ หลกัทรพัยฯ์ พ.ศ.2535 และฉบบัที่
แก้ไขล่าสุด กฎระเบียบข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หมายถึง สถานการณห์รือการกระท าหรือกิจกรรมใดๆที่ผูป้ฏิบตัิงานมีผลประโยชนส์่วนตน
หรือของบคุคลเขา้มาเก่ียวขอ้งไมว่า่โดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใดที่มีผลกระทบ
ต่อการตดัสินใจ หรือการปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งที่บุคคลนัน้รบัผิดชอบอยู่ และ
สง่ผลกระทบต่อผลประโยชนส์ว่นรวมของบรษัิทฯดว้ย โดยสถานการณน์ัน้อาจท า
ใหบ้คุคลนัน้ขาดความเที่ยงธรรมในการตดัสนิใจไดอ้ยา่งโปรง่ใส 

การทจุรติคอรร์ปัชั่น หมายถึง การทจุรติ 
  การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรได ้ส  าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น ที่เป็นการ

ขดัต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั นโยบาย  ซึ่งโดยรวม
หมายถึงการกระท าต่างๆ ไดแ้ก่ การยกัยอกสินทรพัย ์(Asset Misappropriation) 
การตกแตง่บญัชี (Financial Statement Fraud) การคอรร์ปัชั่น (Corruption) 

  การคอรร์ปัชั่น 
  การให้ การเสนอ/ให้ค ามั่น/สัญญาว่าจะให้ หรือ การรับ การเรียกรอ้ง ซึ่งเงิน 

ทรพัยส์ิน หรือ ประโยชน ์อื่นใด อย่างไม่เหมาะสม โดยปฏิบตัิต่อเจา้หนา้ที่ของรฐั
หรือเอกชนหรอืผูม้ีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบ้คุคล
ดงักล่าว กระท า หรือ ละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่ง
ธุรกิจ หรอื ประโยชนอ์ื่นใด ท่ีไมเ่หมาะสมในธุรกิจ 
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ส่วนที่ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ และผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัท  
มีหนา้ที่รบัผิดชอบใหม้ีการจัดท า “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” ของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด 

(มหาชน) และทบทวนหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสม รวมทั้งรับเรื่องรอ้งเรียน สอบทานและติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  

ผู้บริหารทุกระดับ มีหนา้ที่ในการ  
- สง่เสรมิใหม้ีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 
- ถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบตัิรวมถึงรบัฟังความเห็นอยา่งเปิดกวา้งเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  
- ฝึกอบรมพนกังานใหม้ีความรบัผิดชอบ และจดัใหม้ีระบบการจดัการที่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทาง กฎหมาย และ
กฎระเบียบของบรษัิทฯ  
- ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตัิงานของหนว่ยงานเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

 1.1 จรรยาบรรณของกรรมการ  
1.1.1 กรรมการทกุท่านตอ้งตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม และปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละสจุริต เพื่อ 

ผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ กรรมการทกุทา่นตอ้งด าเนินการและตดัสนิใจดว้ยความรบัผิดชอบและ
ระมดัระวงั เช่นเดียวกบับคุคลทั่วไปในการด าเนินธุรกิจในสถานการณท์ี่คลา้ยคลงึกนั  

1.1.2 กรรมการตอ้งไม่ถือเอาประโยชนท์ี่จะไดจ้ากการด ารงต าแหนง่กรรมการ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อ
ประโยชนส์ว่นตวัหรอืผลประโยชนข์องบคุคลที่เก่ียวขอ้ง กรรมการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัประโยชน์
สว่นตวัใดๆก็ตามที่อาจจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบริษัทฯ หรือเป็นสาเหตทุี่ท  าให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ  

1.1.3 กรรมการตอ้งไม่ใชข้อ้มลูที่ไดม้าจากการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ในลกัษณะที่ไม่เหมาะสม 
การใชข้อ้มลูภายในเพื่อท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯเป็นสิง่ตอ้งหา้ม กรรมการจะตอ้งรายงาน
การถือหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ อย่างถกูตอ้งและตรงเวลาตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
กรรมการที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯในช่วง 1 เดือน ก่อนวนัที่งบ
การเงินเผยแพรต่่อสาธารณชน และอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมง ภายหลงัขอ้มลูไดเ้ผยแพรต่่อสาธารณะชน
แลว้  

1.1.4 กรรมการตอ้งไม่เปิดเผยความลบัทางการคา้หรือขอ้มลูทางธุรกิจที่ส  าคญักบับุคคลภายนอก และตอ้ง
ไม่ให้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแก่ผู้ใดก็ตาม ซึ่งจะมีผลกระทบกับราคาหรือมูลค่าของ
หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ  

1.1.5 ในการตดัสนิใจในฐานะตวัแทนของบรษัิทฯนัน้ กรรมการตอ้งค านงึถึงผลประโยชนอ์นัชอบธรรมของผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ ซึง่รวมถึง ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้/เจา้หนี  ้

1.1.6 กรรมการตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดัดว้ยความโปรง่ใสและความรบัผิดชอบ กรรมการตอ้ง
ไม่ยอมรบัขอ้เสนอใดๆ หรือของขวญั หรือสิ่งใดๆ ที่มีมลูค่าจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ที่มีความจงใจจะมี
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อิทธิพลโนม้นา้วต่อการตดัสินใจใดๆ ในทางธุรกิจ หรือเพื่อการด าเนินการใดๆ หรือไม่ด าเนินการใดๆ 
หรอืมีการมอบหมายใดๆ ที่ฉอ้ฉล ทจุรติ และคอรร์ปัชั่น  

1.1.7 กรรมการตอ้งปกปอ้งสทิธิของผูถื้อหุน้ตามที่กรรมการไดร้บัความไวว้างใจจากผูถื้อหุน้  
1.1.8 คณะกรรมการตอ้งไม่ตดัสินใจที่จะใหป้ระโยชนต์่อผูถื้อหุน้หรือบคุคลอื่นเกินสมควรโดยใชค้่าใชจ้่าย

ของบรษัิทฯหรอืจากสว่นของผูถื้อหุน้  
1.2 จรรยาบรรณของผู้บริหาร  

ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการคัดสรรแลว้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีภาวะผู้น  า และมีความสามารถควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษัทฯไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันัน้เพื่อใหบ้ริษัทฯบรรลเุป้าหมายผูบ้ริหารของบริษัทฯพึง
ปฏิบตัิดงันี ้

1.2.1 พงึบรหิารงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ  
1.2.2 พงึปฏิบตัิหนา้ที่โดยประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะการบรหิารจดัการอยา่งสดุความสามารถในทกุกรณี 
1.2.3 พึงบริหารงานดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และไม่สรา้งขอ้ผกูมดัที่อาจขดัแยง้กับหนา้ที่ของตนใน

ภายหลงั  
1.2.4 พงึรบัผิดชอบตอ่การตดัสนิใจและการกระท าของตนเอง ตลอดจนสามารถชีแ้จงหรอือธิบายได  ้
1.2.5 ไม่พึงแสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มลูใดๆของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณะ และไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์อง
บรษัิทฯ  

1.2.6 พึงใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสพนกังานอยา่งทั่วถึง
กนัและสม ่าเสมอ  

1.2.7 พึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และรับฟัง 
ขอ้เสนอแนะของพนกังาน  

1.2.8 พึงปฏิบัติต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคล และศักดิศรีของ
ความเป็นมนษุย ์และหลกีเลีย่งการด าเนินการใดๆ ที่ไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจคกุคามและสรา้งความกดดนั
ตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน  

1.2.9 พึงเนน้ย า้ใหพ้นกังานเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาทซึ่งพนกังานปฏิบตัิได ้เพื่อสง่เสริมใหเ้กิด
พฤติกรรมที่อยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณทั่วทัง้บรษัิทฯ 

1.2.10 พึงปลกูฝังจิตส านกึใหพ้นกังานทกุระดบัมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยไม่กระท าการใดที่จะมีผลเสยี
หายตอ่ทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

1.2.11 พงึปฏิบตัิหรอืควบคมุใหพ้นกังานปฏิบตัิตามเจตนารมณข์องกฎหมาย และกฎระเบียบอยา่งเครง่ครดั 
1.2.12 พงึรกัษาความลบั โดยตอ้งรกัษาขอ้มลูของบรษัิทฯและของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูหรือ

ขา่วสารของบรษัิทฯที่ยงัไมค่วร 
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ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณของพนักงาน 
พนักงาน มีหนา้ที่ตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ โดยเมื่อมีขอ้สงสยัหรือขอ้ ซกัถามให้

ปรึกษากับผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรือบุคคลที่บริษัทฯก าหนดใหม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบ เก่ียวกับการติดตามการ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไวร้วมทั้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือ บคุคลที่รบัผิดชอบทราบเมื่อพบเห็น
การฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และใหค้วามรว่มมือในการ ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ กบัหนว่ยงานหรอืบคุคลที่
บรษัิทฯไดม้อบหมาย ทัง้นีก้ารกระท าตอ่ไปนีเ้ป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ  

- ไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
- แนะน า สง่เสรมิ หรอืสนบัสนนุใหผู้อ้ื่นไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  
- ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ 

เนื่องจากเก่ียวขอ้งกบังานภายใตค้วามรบัผิดชอบของตน 
- ไม่ใหค้วามรว่มมือ หรือขดัขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอ้เท็จจริงที่อา้งวา่ไดม้ีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ  
- การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอ้ื่น เนื่องจากการที่ผูน้ัน้รายงานการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ทงันีผู้ท้ี่ท  าผิด

จรรยาบรรณจะตอ้งไดร้บัพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบรษัิทฯก าหนดและหากการ กระท านัน้ผิดกฎหมาย 
ใหด้  าเนินการตามกฎหมายดว้ย  

 2.1 จรรยาบรรณเร่ืองปฏิบัติตอ่บริษัทฯ 
2.1.1 กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ 

1) พนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและค าสั่งของบรษัิทฯอยา่ง เครง่ครดั 
2) การฝ่าฝืนกฎหมาย มติผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมการ ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรอืค าสั่งขอบรษัิทฯโดยอา้ง วา่

เป็นการกระท าเพื่อเพิ่มผลก าไรใหแ้ก่บรษัิทฯหรอืเหตผุลอื่นใด มิใช่เหตผุลที่จะรบัฟัง  
3) พนกังานจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ของตนดว้ยความซื่อสตัยโ์ดยค านึงถึงประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษัิทฯ 

ถึงแมจ้ะมีช่องวา่งของกฎหมาย หรอืช่องวา่งของขอ้บงัคบั ระเบียบและค าสั่งของบรษัิทฯก็ตาม  
2.1.2 การปกป้องทรัพยส์ินของบริษัทฯ 

1) ทรพัยส์ินของบริษัทฯหมายถึง สงัหาริมทรพัย์ อสงัหาริมทรพัย ์เทคโนโลยี ความรูท้างวิชาการ ขอ้มลู 
สทิธิลขิสทิธ์ิตลอดจนทรพัยากรใดๆ ของบรษัิทฯหรอืที่บรษัิทฯมีสทิธิอยู่ 

2) พนกังานมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีจะใชท้รพัยส์นิของบรษัิทฯอยา่งประหยดัและเกิดประโยชนแ์ก่
บรษัิทฯอยา่งคุม้คา่ และดแูลมิใหเ้สือ่มเสยีสญูหาย  

3) ขอ้มลูและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรพัยส์ินท่ีส  าคญัของบรษัิทฯ หนว่ยงานแตล่ะหนว่ยงานตอ้งก าหนด
ระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชัน้ความลบัของเอกสาร และเก็บรกัษาเอกสารดงักลา่วใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น
และสามารถตรวจสอบได ้

4) พนกังานจะตอ้งจดัท าเอกสารทางธุรกิจ บญัชีและการเงินและรายงานตา่งๆที่น  าสง่สว่นราชการ และ
บุคคลอื่นๆ ทัง้หมดอย่างรอบคอบและดว้ยความสจุริต และจะต้องไดร้บัการบนัทึกตามวิธีการ ท า
บญัชีของบรษัิทฯท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีก าหนด  
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5) พนักงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงิน และการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด 
ตลอดเวลา และตอ้งแจง้ต่อผูร้บัผิดชอบในหน่วยงานหรือคณะท างานก ากับดแูลกิจการที่ดีหากพบ
ความผิดพลาดใดๆ ในการปฏิบตัิงาน  

 2.2 จรรยาบรรณเร่ืองพนักงาน 

2.2.1 ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบตัิตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไมพ่ึงกระท าการใดๆอนัเป็น
การไมเ่คารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 

2.2.2 พนกังานทกุคนตอ้งไม่กระท าการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือคกุคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระท าต่อ
ผูอ้ื่นแบบพืน้ฐานของเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางรา่งกายและจิตใจ  

2.2.3 พนักงานพึงปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต เอาใจใส่ เพื่อสรา้งคุณภาพ ประสิทธิภาพและการ
พฒันาองคก์ร ไปสูค่วามเป็นเลศิ  

2.2.4 พนกังานจะไมก่ลา่วรา้ยผูบ้รหิารหรอืพนกังานอื่นโดยขอ้ความอนัเป็นเท็จ  
2.2.5 พนักงานจะร่วมสรา้งและรกัษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันในหมู่

พนกังาน 
2.2.6 พนกังานพงึหลกีเลีย่งการกระท าใดๆอนัอาจกระทบกระเทือนตอ่ช่ือเสยีงของบรษัิทฯ หรอือาจเป็น ปัญหา

แก่บรษัิทฯได ้พงึรกัษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรบัในสงัคม การใชส้ทิธิทางการเมือง 
2.2.7 บริษัทฯสนับสนุนใหพ้นักงานใชส้ิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนูญและตาม

กฎหมาย 
2.2.8 หา้มมิใหพ้นกังานใชท้รพัยส์นิหรอืทรพัยากรของบรษัิทฯไมว่า่โดยทางตรงหรอืโดยทางออ้มเพื่อประโยชน์

ทางการเมืองของพรรคใดพรรคหนึง่หรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่  
2.2.9 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานเดียวกัน โดย

ปฏิบตัิงานใหเ้ต็มเวลาใหแ้ก่บริษัทฯ อย่างสดุก าลงัความสามารถโดยไม่เบียดบงัเวลาในงานไปท าธุรกิจ
อื่นใดภายนอกที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องบรษัิทฯ  

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณธุรกิจ 
 3.1 จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ดว้ยความมุง่มั่นที่จะสง่เสริมใหบ้ริษัทฯ เป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพและมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ทัง้
ในเรือ่งการด าเนินธุรกิจและเรือ่งบคุลากร บรษัิทฯจะปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีตามสทิธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และจะ
ดแูลใหม้ีการสง่เสริมใหเ้กิดความรว่มมือระหว่างบริษัทฯ กบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในการสรา้งความเติบโตและความยั่งยืนของ
กิจการ บรษัิทฯ จึงก าหนดแนวทางการปฏิบตัิส  าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ดงันี ้

3.1.1 จรรยาบรรณต่อผู้ถอืหุน้  
1) บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะสรา้งความเจริญเติบโตบนศกัยภาพ หรือขีดความสามารถที่แทจ้ริงเพื่อใหผู้ถื้อหุ้น

ไดร้บัผลตอบแทนการลงทนุท่ีหมาะสม ดว้ยการบรหิารกิจการของบรษัิทฯท่ีมีประสทิธิภาพ ใหม้ีความ
เจรญิกา้วหนา้ มั่นคง และยั่งยืน  
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2) บริษัทฯจะเปิดเผยขอ้มลู รายงานสถานะ ผลการด าเนินงาน และขอ้มูลสารสนเทศของบริษัทฯตาม
ความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ ยตุิธรรมและโปรง่ใส ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

3) บริษัทฯจดัใหม้ีช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูหลากหลายช่องทาง รวมทัง้จดัท าเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ใหผู้้
ถือหุ้นสามารถเขา้ถึงข้อมูลไดโ้ดยสะดวก และจัดท าขอ้มูลด้วยภาษาที่เขา้ใจง่ ายทัง้ในรูปแบบ 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

4) บริษัทฯจะปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้ในการประชุมผูถื้อหุน้ และกรณีอื่นๆตาม 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ 
ดว้ยความบรสิทุธ์ิใจ และเป็นธรรม ตอ่ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย  

5) บริษัทฯจะปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงคข์อ้บงัคบัของบริษัทฯ มติกรรมการ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
ด าเนินการตามแนวปฏิบตัิที่ดีของหลกัการก ากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ 
ด าเนินธุรกิจ และปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ทัง้ผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ยเพื่อประโยชน์
สงูสดุของผูถื้อหุน้  

6) บรษัิทฯจะปฏิบตัิหนา้ที่และตดัสนิใจดว้ยความสามารถและความระมดัระวงั โดยการประยกุตค์วามรู ้
ประสบการณ ์ความช านาญ และทกัษะการบรหิารจดัการอยา่งสดุความสามารถในทกุกรณี 

7) บริษัทฯจะไมแ่สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยงัไมไ่ด้
เปิดเผยตอ่สาธารณะ  

8) บรษัิทฯจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลบัของบรษัิทฯ ตอ่ผูอ้ื่นโดยมิชอบ  
9) บรษัิทฯจะไมด่  าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึง่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ  

3.1.2 จรรยาบรรณต่อลูกค้า  
1) บริษัทฯจะปฏิบตัิต่อลกูคา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต เป็นธรรม และรกัษาผลประโยชนข์องลกูคา้ทกุคน

ดว้ยความเสมอภาค  
2) บรษัิทฯจะผลติผลติภณัฑท์ี่มีคณุภาพและปฏิบตัิตามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูคา้

อย่างเครง่ครดั โปรง่ใส และเท่าเทียมกนั ในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตัิไดต้อ้งรีบเจรจากบัลกูคา้เป็น
การลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย  

3) บริษัทฯจะมุ่งมั่นในการพฒันาสินคา้ใหเ้ป็นเลิศ ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ คิดคน้นวตักรรม
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่า ใหแ้ก่สินคา้ สรา้งความพึงพอใจ และความมั่นใจใหก้ับลกูคา้ใหไ้ดร้บัสินคา้ 
และการบริการอย่างมีคุณภาพ ภายใตค้วามปลอดภยั และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทัง้ยกระดบั
มาตรฐานใหส้งูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

4) บริษัทฯจะเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัต่อเหตกุารณ ์และไม่
บิดเบือน ขอ้เท็จจรงิ รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยั่งยืน  
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5) บรษัิทฯจะจดัระบบการบรกิารลกูคา้ และเปิดช่องทางการสือ่สาร เพื่อใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนความ
ไมพ่อใจ และ ด าเนินการอยา่งดีที่สดุ เพื่อตอบสนองความตอ้งการลกูคา้อยา่งรวดเรว็  

6) บริษัทฯใหค้วามส าคญัในการรกัษาขอ้มูลที่เป็นความลบัของลกูคา้อย่างสม ่าเสมอและไม่น าขอ้มลู
ดงักลา่วมาใชเ้พื่อผลประโยชนข์องตนเอง และ/หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ  

3.1.3 จรรยาบรรณต่อคู่ค้า  

1) บรษัิทฯจะปฏิบตัิตอ่คูค่า้ อยา่งเสมอภาค โปรง่ใส เทา่เทียม เป็นธรรม และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการ
ไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย รวมทัง้ปฏิบตัิตามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืเง่ือนไขที่ตกลงกนั
ไวโ้ดยเครง่ครดั  

2) บรษัิทฯมุง่หมายทีจ่ะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืนกบัคูค่า้ ท่ีมีวตัถปุระสงคช์ดัเจนในเรือ่ง
คณุภาพของสนิคา้และบรกิารท่ีคูค่วรกบัมลูคา่เงิน คณุภาพทางดา้นเทคนิค และมีความเช่ือถือซึง่กนั
และกนั  

3) บรษัิทฯจะไมเ่รยีกรอ้ง ไมร่บั ไมจ่่ายผลประโยชนใ์ดๆ ทางการคา้กบัคู่คา้โดยไมส่จุรติ  
4) บริษัทฯจะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดซือ้จัดจ้าง ท่ีใช้ในกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งและ

ประมลู 
5) ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขไดจ้ะรบีแจง้ใหคู้ค่า้ทราบลว่งหนา้เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัแหง่ความสมเหตสุมผล  
3.1.4 จรรยาบรรณต่อคู่แข่งทางการค้า 

1) บริษัทฯจะแขง่ขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่ดีไม่ละเมิดความลบัทางการคา้ของ
คูแ่ขง่ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม อีกทัง้ไมท่ าลายช่ือเสยีงดว้ยการกลา่วหาใหร้า้ยคูแ่ขง่  

2) บริษัทฯจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการ
ไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย  

3) บรษัิทฯจะประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม  
3.1.5 จรรยาบรรณต่อเจ้าหนี ้

1) บรษัิทฯจะปฏิบตัิตามสญัญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีตอ่เจา้หนีอ้ยา่งเครง่ครดัโปรง่ใสและเท่า
เทียมกนั  

2) บริษัทฯจะรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดว้ยความซื่อสตัยถ์กูตอ้ง และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หนี ้
อยา่งสม ่าเสมอ  

3) บริษัทฯจะในกรณีที่จะไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข จะรีบแจง้และเจรจากบัเจา้หนีเ้ป็นการลว่งหนา้ 
เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดความเสยีหาย  

3.1.6 จรรยาบรรณต่อพนักงาน  

1) บรษัิทฯจะสรา้งและจดัการสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัแก่ชีวติ สขุภาพรา่งกาย

และทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ รวมทัง้บรหิารธุรกิจในแนวทางที่ค  านงึถงึสิง่แวดลอ้ม บรษัิทฯ
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จดัหาสถานท่ีท างานซึง่ปราศจากวตัถอุนัตรายตอ่ความปลอดภยัและสขุภาพ หรอืหากมีจะท าการ

ควบคมุวตัถอุนัตรายดงักลา่วใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้ 

2) บรษัิทฯจะใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรบัผิดชอบ และ
ผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคน 

3) การจา้งงาน การแต่งตัง้ การโยกยา้ย รวมทัง้การใหร้างวลั และการลงโทษพนกังานตอ้งกระท าดว้ย
ความเสมอภาค บริสุทธ์ิใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม 
รวมทัง้การกระท า หรอืการปฏิบตัิของพนกังานนัน้ๆ  

4) บริษัทฯจะปฏิบตัิต่อพนกังานบนพืน้ฐานแห่งความยุติธรรม และใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การ

ถ่ายทอดความรู ้และความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมใหพ้นักงานไดร้บัการอบรมเพิ่มเติมใน

สาขาวิชาที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่การงาน โดยใหโ้อกาสกบัพนกังานอยา่งทั่วถึงและสม ่าเสมอ 

5) บรษัิทฯจะปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั  
6) บรษัิทฯจะบรหิารงานโดยหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ที่ไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความมั่นคง

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของพนกังาน  
7) บริษัทฯรบัฟังขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้าง

วิชาชีพของพนกังานอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค  
8) บริษัทฯส่งเสริมใหพ้นกังานเป็นคนดี มีคุณธรรม เขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหนา้ที่ เพื่อ

สง่เสรมิใหเ้กิดพฤติกรรมที่อยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทั่วถึงทัง้บรษัิทฯ  
9) บรษัิทฯสง่เสรมิใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการก าหนดทิศทางในการท างาน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาของ

หนว่ยงานและบรษัิทฯโดยรวม  
3.1.7 จรรยาบรรณต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างสมดลุ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม

เพื่อใหบ้รษัิทฯสามารถเติบโตอยา่งมั่นคงและยั่งยืน เป็นองคก์รที่มีประสทิธิภาพควบคูไ่ปกบัการเป็นองคก์รที่ดีของสงัคม ดงันัน้
บรษัิทฯ จึงมุง่มั่นท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความสจุรติและเป็นธรรม ปฏิบตัิตาม กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 
และค านึงถึงผลประโยชนแ์ละผลกระทบจากการด าเนินงานขององคก์ร  ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ อันไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ 
พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้/เจา้หนี ้คูแ่ขง่ทางการคา้ตลอดจนการ ดแูลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั ชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม
ไมใ่หเ้กิดผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 

1) บริษัทฯไม่กระท าการใดๆที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเกินกว่ าที่
กฎหมายก าหนด  

2) บริษัทฯใหค้วามรว่มมือและควบคมุใหม้ีการปฏิบตัิอย่างเครง่ครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมาย และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

3) บริษัทฯไม่สนบัสนนุกิจกรรมใดๆที่เป็นภยัต่อสงัคม หรือศีลธรรมอนัดีงาม และ/หรือเป็นการสง่เสริม
อบายมขุ 
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4) บรษัิทฯสนบัสนนุในกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน ์ใหค้วามส าคญักบักิจกรรมของชมุชนและ
สังคม  มุ่ ง เน้นให้เ กิดการพัฒนาสังคม  ชุมชน สิ่ ง แวดล้อม  มุ่ งสร้า งสรรค์และอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ สง่เสรมิใหม้ีการอนรุกัษ์พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อประโยชนต์อ่ชนรุน่หลงั 

5) บริษัทฯปลกูฝังจิตส านกึความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในบรษัิทฯ และพนกังาน
ทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่อง  

6) บริษัทฯใหก้ารตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดลอ้ม อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯโดยใหค้วามรว่มมืออย่างเต็มที่กบัเจา้หนา้ที่
ภาครฐั และหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

7) บริษัทฯจัดให้มีระบบรอ้งทุกข์ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน ด าเนินการตรวจสอบสาเหตุ 
ปรบัปรุงแกไ้ข และแจง้ผลการด าเนินงานใหผู้ร้อ้งทกุขท์ราบในเวลาอนัควร  

3.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล  
3.2.1 พนกังานทกุระดบัของบรษัิทฯ ตอ้งท าความเขา้ใจกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

ตน โดยตรงใหถ่ี้ถว้น และปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดัหากไมแ่นใ่จใหข้อค าปรกึษาจากส านกักฎหมาย หา้ม
ปฏิบตัิไปตามความเขา้ใจของตนเองโดยไมม่ีค  าแนะน า  

3.2.2 บรษัิทฯ จดัรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการใหเ้ป็นหมวดหมูเ่พื่อใหพ้นกังานศกึษาและ
ใหก้ารอบรมดา้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแก่พนกังานอยา่งเหมาะสมพอควร  

3.2.3 บริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล และนโยบายสิทธิมนษุยชนของบริษัทฯอย่างเครง่ครดั 
ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด าเนินงาน และไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดหลกัสทิธิมนษุยชนสากล  

3.2.4 เมื่อพนกังานตอ้งไปปฏิบตัิงานในตา่งประเทศ พนกังานควรศกึษากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อใหแ้น่ใจว่า สินคา้ ตวัอย่างสินคา้ และอุปกรณท์ี่
น  าไปดว้ย เอกสารในการเดินทางวตัถปุระสงคข์องการเดินทางและการปฏิบตัิงานในประเทศปลายทาง
ไมผิ่ดกฎหมาย ไมข่ดัตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของประเทศปลายทาง  

3.3 จรรยาบรรณเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯมุ่งมั่นจะใหพ้นกังานและชุมชนแวดลอ้มสถานที่ท  างานของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีและจะธ ารงรกัษาไวซ้ึง่

สภาพแวดลอ้มที่ดี เราจะก าหนดวิธีปฏิบตัิงานเพื่อใหม้ีความปลอดภยัในการท างานตามขอ้ก าหนด กฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง  

3.3.1 ความปลอดภยัและอาชวีอนามัย  
1) บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่าง 

เครง่ครดัและจะน ามาตรฐานการจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัที่นา่เช่ือถือมาบงัคบัใชใ้นกรณีที่ไม่
มีกฎหมายและขอ้บงัคบัใชอ้ยู่ 

2) บริษัทฯจะดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยส์ินของ 
พนกังานอยูเ่สมอ บรษัิทฯจะพยายามปอ้งกนัอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บและเจ็บป่วยเนื่องจากงาน อาชีพ
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ดว้ยความรว่มมืออย่างจริงจังของพนกังานทกุคน รวมทัง้จะจ ากดัและจดัการความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภยัอนัเกิดจากการด าเนินงานทางธุรกิจ  

3) บริษัทฯจะจดัใหม้ีการจดัท าระเบียบปฏิบตัิการวางแผนด าเนินการ และการฝึกอบรมพนกังานใหม้ี
ความเขา้ใจและไดร้บัขอ้มูลข่าวสารที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน เพื่อป้องกัน
อนัตรายอนัอาจเกิดจากเครือ่งจกัร วิธีการท างาน หรอืโรคภยัตา่งๆ  

4) ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ที่ก าหนดหรอืเผยแพรแ่นวทางในการปอ้งกนัและควบคมุไมใ่หเ้กิดอบุตัิเหตแุละ
ปัญหาสขุอนามยัจากการท างานใหก้ับพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทัง้จัดใหม้ีการตรวจสขุภาพ
พนกังานตามความเสีย่งของพนกังาน  

3.3.2 ความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 
1) บริษัทฯจะปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ดา้นสิ่งแวดลอ้มบริษัทฯจะปฏิบตัิตามระบบ 

มาตรฐาน ISO 14001  
2) บริษัทฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม และจะปฏิบตัิใหไ้ดต้าม

ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เช่น เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นต าบล เป็นตน้  

3) บริษัทฯจะใหค้วามรว่มมือในการลดการเกิดขยะ หรือของเสียทัง้จากกระบวนการผลิต และการใช้
งานทั่วไป จะศกึษาและใหค้วามรว่มมือในการก าจดัขยะ หรอืของเสยีดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้ง  

4) บริษัทฯจะด าเนินการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการลดจ านวนการใช้ที่ไม่จ าเป็น น า
ทรพัยากรธรรมชาติกลบัมาใชใ้หม ่และพฒันาผลติภณัฑโ์ดยการใชว้ตัถดุิบยอ่ยสลายได  ้

5) พนักงานที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักร มีหนา้ที่ดูแล ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษา 
กระบวนการผลติ หรอืเครือ่งจกัรใหอ้ยูใ่นมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้เพื่อลดการใชท้รพัยากรธรรมชาติ 

3.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

3.4.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ การปฏิบตัิหนา้ที่และการด ารงต าแหนง่ตอ้งไมข่ดักบัผลประโยชนข์อง
บริษัทฯ การตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจของบรษัิทฯตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของ
บรษัิทฯ 

3.4.2 การกระท าและการตดัสนิใจใดๆ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั จะตอ้งปราศจากอิทธิพล
ของความตอ้งการสว่นตวั หรือของบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานนัน้ๆ ไม่ว่าโดย
ครอบครวัหรือของผูอ้ื่น และใชร้าคาที่ยตุิธรรม เหมาะสม เสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก เมื่อตอ้ง
ตดัสินใจหรืออนมุตัิรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้ีส่วน
รว่มในการอนมุตัิและใหถ้อนตวัจากการมีสว่นรว่มในรายการนัน้ๆ  

3.4.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนควรจะเปิดเผยรายการธุรกิจหรอืกิจการที่ประกอบขึน้เป็นสว่นตวั 
หรือกับครอบครวั หรือญาติพี่นอ้ง ผูอ้ยู่ในอุปการะ หรือกระท าผ่านผูอ้ื่น  ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ผลประโยชนท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทในเครอื ได ้เช่น 
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 การรว่มลงทนุหรอืมีผลประโยชนก์บัคูค่า้ที่ประกอบธุรกิจกบับรษัิทฯ หรอืลกูคา้ของบรษัิทฯ 
 การด ารงต าแหน่งใดๆ หรือแมแ้ต่การเป็นท่ีปรกึษาของคูค่า้ที่ประกอบธุรกิจกบับริษัทฯ หรือลกูคา้ของ
บรษัิท 
 การท าการคา้สนิคา้ หรอืการใหบ้รกิาร หรอืด าเนินธุรกิจ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทในเครอืโดยตรง หรอืท า
การผา่นผูอ้ื่น 

3.4.4 ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ตอ้งรายงานใหบ้รษัิทฯทราบถึงการมีสว่นไดส้ว่นเสยีของตน และ/
หรือ ของบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง อนัเป็นส่วนไดส้่วนเสียที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจัดการของบริษัทฯ 
รวมทัง้ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบริษัทฯไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากนี ้มีหนา้ที่ตอ้ง
ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยใ์นเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงกนั 

3.4.5 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานพงึละเวน้การประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบั
กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะด าเนินการเพื่อประโยชนส์ว่นตวัหรือผูอ้ื่น ซึ่งอาจเป็นผล
เสียหายต่อ บริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือออ้ม หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจตดัสินใจ หรือ
ผูบ้ริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลกัษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เวน้แต่จะ
สามารถแสดงไดว้่ามีกลไกที่จะท าใหเ้ช่ือมั่นไดว้่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท 
รวมทัง้จะมีมาตรการท่ีเป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวม 

3.4.6 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานพึงละเวน้การถือหุน้ในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจ านวนที่มี
นยัส  าคญั หากการถือหุน้จะท าใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไมส่ามารถกระท าการ หรอืละเวน้การ
กระท าการที่ควรท าตามหนา้ที่ในบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่องานในหนา้ที่  และในกรณีที่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานไดหุ้น้นัน้มาก่อนการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะ
เขา้ไปท าธุรกิจนัน้ หรือเป็นการไดม้าโดยทางมรดก กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งรายงานให้
บรษัิทฯ ทราบทนัที 

3.4.7 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะไมแ่สวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น โดยอาศยัขอ้มลูอนัเป็น
ความลบัของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เช่น แผนงาน รายได ้  รายงานทางการเงิน มติที่ประชุม การ
คาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองคน้ควา้ การประมลูราคาเพื่อประโยชนส์ว่นตน  เป็นตน้ ไมว่า่
จะท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความเสียหายหรอืไมก็่ตาม รวมถึงจะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการใชข้อ้มลูภายใน
ของบรษัิทฯ โดยเครง่ครดั 

3.5 จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกนั  

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางดงัต่อไปนีใ้นการด าเนินงานใหร้ายการที่เก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการคา้ ปกติ
ทั่วไป และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ  

3.5.1 คณะกรรมการบรษัิท ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 
ขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตาม 
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ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการที่เก่ียวขอ้งกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายทรพัยส์นิท่ี
ส  าคญัของบรษัิทฯ ตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

3.5.2 ในการท ารายการที่เก่ียวขอ้งกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะตอ้งเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกนัอยา่งเครง่ครดั  

3.5.3 ในกรณีที่จ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ใหค้  านงึถึงผลประโยชนข์องบรษัิทฯเป็นหลกั และให้
ท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนที่
เก่ียวขอ้งกบัรายการนัน้ๆ ตอ้งไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 

3.6 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใชข้้อมูลภายใน  
การป้องกนัขอ้มลูภายในมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของบริษัทฯ รวมทัง้มีความส าคญัตอ่ความมั่นคง ใน

อาชีพการงานของพนกังานทกุคนดว้ย เพื่อใหก้ารใหข้อ้มลูข่าวสารตอ่บคุคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไมเ่กิดผลเสยีหาย
ตอ่ธุรกิจและช่ือเสยีงของบรษัิทฯ บรษัิทฯจึงมีนโยบายในการหา้มและมีวิธีการดแูลพนกังานของบรษัิทฯในการน าขอ้มลูภายใน
ของบริษัทฯซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตนหรือผูอ้ื่น รวมทัง้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน จรรยาบรรณเก่ียวกบัการรกัษาความลบัและการใชข้อ้มลู
ภายใน ดงันี ้

3.6.1 บรษัิทฯด าเนินการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบถึงภาระหนา้ที่ในการรายงานการถือหลกัทรพัยใ์น
บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยต์ามมาตรา 59 และ 
บทลงโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535  

3.6.2 ด าเนินการแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการฝ่าย และพนกังานของบริษัทฯพึงหลีกเลี่ยงการใชข้อ้มลู
ภายในของบริษัทฯที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน อันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชนส์่วนตนซึ่งรวมถึงเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยห์าก บริษัทฯ
พบว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูจ้ัดการ และพนกังานของบริษัทฯกระท าผิดขอ้หา้มนี ้บริษัทฯจะพิจารณา
ด าเนินการตามกฎหมาย  

3.6.3 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ ไม่สามารถเปิดเผยต่อ
บคุคลภายนอก อนัน าไปสูก่ารแสวงหาผลประโยชนเ์พื่อตนเองหรือครอบครวั หรอืพวกพอ้งในทาง     มิ
ชอบ เช่น ขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ความลบัทางการคา้ สตูรการประดิษฐ์คิดคน้ต่างๆ ซึ่งถือเป็น
สทิธิของบรษัิทฯ  

3.6.4 พนกังานทกุระดบัของบรษัิทฯ จะไมน่ าขอ้มลูที่เป็นความลบัไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตนหรอืบคุคลอื่น  
3.6.5 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่าง

ระมดัระวงั  
3.6.6 บรษัิทฯ ก าหนดใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัคูส่ญัญาและขอ้ตกลงที่มีไวก้บัคูส่ญัญาถือเป็นความลบัท่ีไมอ่าจ

เปิดเผยใหบ้คุคลอื่นเวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากบรษัิทฯ และคูส่ญัญาเทา่นัน้. 
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3.6.7 พนกังานทกุระดบัตอ้งปกป้องทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมถึง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เครื่องหมาย
การคา้ ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูอ่ืนๆท่ีเป็นกรรมการสิทธ์ิของบริษัทฯ และตอ้งเคารพในทรพัยส์นิ
ทางปัญญาของผูอ้ื่นอยา่งเครง่ครดั 

3.6.8 บริษัทฯควรจดัใหม้ีมาตรการและระบบควบคมุดูแลขอ้มูลบริษัทฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่าง
รดักมุ เพื่อปอ้งกนัไมใ่หข้อ้มลูภายในท่ีส าคญัของบริษัทฯ เปิดเผยออกสูภ่ายนอกก่อนการเผยแพรอ่ย่าง
เป็นทางการ โดยใหถื้อว่ามาตรการและระบบควบคมุนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของมาตรการควบคมุความเสีย่งที่
ส  าคญัของบรษัิทฯดว้ย  

3.6.9 บริษัทฯมอบหมายใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูบ้ังคับบัญชาในล าดบัขัน้ต่างๆ ท่ีจะตอ้ง
ควบคมุดแูลไม่ใหม้ีการรั่วไหลของขอ้มลูและข่าวสารที่ส  าคญัของบริษัทฯ ออกสูภ่ายนอก โดยพนกังาน
ในสายบงัคบับญัชาของตนก่อนการเผยแพรข่อ้มลูอยา่งเป็นทางการของบรษัิทฯ  

3.6.10 การใชข้อ้มูลภายในรว่มกนัของพนกังานจะตอ้งอยู่ในกรอบหนา้ที่ และความรบัผิดชอบเท่าที่พนกังาน
พงึไดร้บัมอบหมายเทา่นัน้ 

3.6.11 พนกังานทกุระดบัของบรษัิทฯ จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลบัของบรษัิทฯแมพ้น้สภาพหรอืสิน้สดุการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ไปแลว้  

3.7 จรรยาบรรณว่าด้วยการตอ่ต้านทุจริตคอรรั์ปชั่น และการแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ ก าหนดหลกัการด าเนินกิจการที่ไม่สนบัสนุนกิจกรรมของกลุ่ม หรือบุคคลที่กระท าการโดยมิชอบในการ
แสวงหาผลประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจวา่การด าเนินกิจการโดยปราศจากการคอรร์ปัชั่น บรษัิทฯ ไดจ้ดัท านโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ
คอรร์ปัชั่นและการแจง้เบาะแส และแนวทางปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นและการแจง้เบาะแส1 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบตัิและใชส้ื่อสารใหค้ณะกรรมการบริษัท ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร คณะจดัการ และพนกังานทกุระดบัปฏิบตัิตาม
อย่างเคร่งครดั รวมทัง้ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชั่นในทุก
รูปแบบทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงทกุหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบตัิดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อกาหนดในการ
ด าเนินการดา้นตา่งๆใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาหนดของกฎหมาย   
  

                                                           
1โปรดดรูายละเอียดในเอกสาร “นโยบายและแนวทางปฏิบตัิดา้นการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น และนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรยีน” ซึ่ง

ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 
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ส่วนที่ 4 จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ ์

4.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติมีความเป็นมืออาชีพ  
4.2 เปิดเผยขอ้มลูที่จ าเป็นอยา่งครบถว้นและเทา่เทียมแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี  
4.3 เปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มลูได ้
4.4 รกัษาความลบัของบรษัิทฯและไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนส์ว่นตวั  
4.5 หมั่นศกึษาหาความรูเ้พื่อพฒันาประสทิธิภาพในการท างาน  
4.6 ไมพ่บนกัลงทนุหรอืวิเคราะห ์10 วนั ก่อนประกาศผลประกอบการ  
4.7 ไม่ใหพ้นกังานในฝ่ายผูล้งทนุสมัพนัธซ์ือ้/ขายหุน้ของบริษัทฯ 30 วนั ก่อนประกาศผล ประกอบการจนถึง 1 วนั 

หลงัวนัประกาศผลประกอบการ  

วันที่บังคบัใช ้

 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ฉบบันีใ้หบ้งัคบัใชต้ัง้แต่ 17 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป และใหย้กเลกิจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564  

___________________________________________________ 
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กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 

1. ค านิยาม  

“บรษัิทฯ”       หมายความวา่     บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการบรษัิท”      หมายความวา่     คณะกรรมการบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการ”       หมายความวา่     กรรมการบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“ประธานกรรมการ”      หมายความวา่     ประธานกรรมการบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร”   หมายความวา่     ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ จึงมีบทบาทส าคญัตอ่การสรา้งมลูคา่ใหกิ้จการ รวมทัง้ สรา้งผลตอบแทน
จากการลงทนุใหก้บัผูถื้อหุน้ ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบตัิ ดงันัน้ หนา้ที่หลกัของ
คณะกรรมการบรษัิท จึงแบง่เป็น 2 ดา้น 

1. การก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยทุธท์างธุรกิจของบรษัิทฯ เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯจะด าเนินงานไปในทิศทาง
ที่เป็นประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้  

2. การติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดลุและรบัผิดชอบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ
ตอ่ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัท ยงัมีอ านาจ และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัทฯ มติที่ประชุมผู้
ถือหุน้ และเป็นผูร้บัผิดชอบในการก าหนด และทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเรื่องขนาด และองคป์ระกอบ 
สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ที่เหมาะสม และจ าเป็นตอ่การน าพาบรษัิทฯสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายที่บรษัิทฯก าหนดไว ้ โดย
มีรายละเอียดส าคญัแสดงไวใ้นนโยบายเก่ียวกบัการดแูลกิจการ  
3. องคป์ระกอบและคุณสมบตัิของกรรมการบริษัท 

1) มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั 
2) มีจ านวนอย่างนอ้ย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 9 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่

กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯหรอืไม่ก็ได ้
และตอ้งมีอายไุมเ่กิน 75 ปีบรบิรูณ ์ 

3) มีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คนและจะตอ้งมีคุณสมบตัิตามที่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 

4) กรรมการบรษัิท ตอ้งมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอตุสาหกรรม ดา้นบญัชีการเงิน ดา้น
ธุรกิจ ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาดระหวา่งประเทศ ดา้นกลยทุธ ์ดา้นการบรหิารวิกฤติ ดา้นกฎหมาย และดา้นการ
ก ากับดูแลกิจการ โดยประกอบดว้ยผูม้ีความรูใ้นธุรกิจของบริษัทฯอย่างนอ้ย 3 คน ดา้นกฎหมายอย่างนอ้ย 1 คน 
และดา้นบญัชีการเงินอยา่งนอ้ย 1 คน 
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5) การแต่งตัง้กรรมการบริษัทตอ้งเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไวโ้ดยเจาะจง มีความโปรง่ใสชดัเจน และตอ้งมีประวตัิของ
บคุคลนัน้ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจของที่ประชุมผูถื้อหุน้ และตอ้งเปิดเผยประวตัิ
ของกรรมการบรษัิททกุคนในรายงานประจ าปี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบทั่วกนั 

6) มีการจัดแบ่งบทบาทหนา้ที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการออกจากกนัอย่ าง
ชดัเจน        

4. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

    นโยบายการด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทในบรษัิทจดทะเบียนของกรรมการบรษัิท 
1) บริษัทฯไดก้ าหนดใหก้รรมการบริษัทแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นได ้โดย

เมื่อรวมบรษัิทฯแลว้ตอ้งไมเ่กินจ านวน 5 บรษัิทจดทะเบียน ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพและสามารถอทุิศเวลาในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบรษัิทฯไดอ้ยา่งเต็มที่ 

2) กรรมการบริษัทไม่ควรรบัเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั
บรษัิทฯ และการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการบรษัิท 

3) การด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้ริหารระดบัสงู บรษัิท
ฯได้ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษัิทก่อนด ารงต าแหนง่ 

5. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่ด  ารงต าแหนง่ของกรรมการบรษัิท 

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯไดก้ าหนดจ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีกรรมการบริษัทตอ้งออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯมีกรรมการทั้งสิน้จ านวน 9 คน แต่ละคนจะด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็
ตาม กรรมการบรษัิทท่ีออกไปนัน้อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่อีกก็ได  ้
จ านวนวาระการด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนัของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนบัวาระแรกตัง้แตปี่ที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรก 
และครบก าหนดการด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีที่ตนครบก าหนดออกตามวาระ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอช่ือกรรมการอิสระดงักล่าวใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการ
ตอ่ไปไดต้ามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร แตใ่หค้ณุสมบตัิความเป็นอิสระของกรรมการนัน้สิน้สดุลง 

6. กรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืกลุม่ของผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ

มีความสามารถเขา้ถึงขอ้มลูทางการเงินและทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็น
อย่างเสรใีนการปกปอ้งผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายยอ่ย เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้มีหนา้ที่
ในการจดัท ารายงานรบัรองความเป็นอิสระของตนเมื่อไดร้บัแตง่ตัง้และเปิดเผยขอ้มลูความเป็นอิสระไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้น ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด ดงันี ้ 
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1)     ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ดว้ย 

2)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  

3)   ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา   คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอื
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4)   ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี 

5)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยัส าคญั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯสงักดั
อยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6)   ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัส  าคญั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ
นัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7)   ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยัส าคญักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจ า หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

7. ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหนา้ที่จดัการบริษัทฯใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และเรื่องที่

กฎหมายก าหนด ใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
2) ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ค่านิยมร่วมขององคก์ร หรือวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของ

บรษัิทฯ โดยมีการทบทวนและอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี 
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3) ก ากบัดแูลกิจการใหส้ามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างยั่งยืน ภายใตปั้จจยัทัง้โอกาส และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการ 
และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

4) พิจารณาแผนหลกัในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถของบรษัิทฯใหแ้ขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

5) ติดตามดแูลใหม้ีการน ากลยทุธข์องบริษัทฯไปปฏิบตัิ และติดตามวดัผลการด าเนินงาน โดยก าหนดใหม้ีการรายงาน
ผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ใหน้โยบายเพื่อการพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านึงถึง
ความปลอดภยั และสขุอนามยั ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบคุลากร 

6) ก ากับดูแลและพฒันานโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ติดตามใหม้ีการ
ปฏิบตัิ และเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตัิ รวมทัง้ อนมุตัินโยบายดงักลา่ว และทบทวนเป็นประจ า อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7) ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ คู่มือ
จรรยาบรรณ และนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ พรอ้มทัง้ก ากบัดแูลใหม้ีระบบควบคมุภายใน และ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดา้นการทจุริตและการใชอ้  านาจอย่างไม่ถกูตอ้ง รวมทัง้ป้องกนั
การกระท าผิดกฎหมาย 

8) ก ากับดูแล และสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทฯ ควบคู่กับการสร้าง
คณุประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย 

9) จดัใหม้ีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10) สอดส่องดแูลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้ระหว่างผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของ
บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการท ารายการที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อ
หุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ไม่ควรมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการและ
การเปิดเผยขอ้มลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 

11) ดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยตามสทิธิอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้สามารถใช้
สิทธิในการดแูลรกัษาผลประโยชนข์องตนเอง และก ากบัดแูลใหบ้ริษัทฯเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างถกูตอ้งครบถว้น 
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 

12) ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท เคารพสทิธิและปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากับดูแลกระบวนการ และช่องทางในการรบั และจัดการกับขอ้ง
รอ้งเรยีนของผูป้ระสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรอืผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่ายอยา่งมีประสทิธิผล และเปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นได้
สว่นเสยีทกุฝ่ายสามารถติดตอ่/รอ้งเรยีนในเรือ่งที่อาจจะเป็นปัญหาใหก้บัคณะกรรมการบรษัิทไดโ้ดยตรง 

13) คณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีระบบการควบคมุดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบตัิตาม
กฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมทัง้ จัดใหม้ีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นภายในบริษัทฯ หรือ การว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ เป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักล่าว และ
ก าหนดใหม้ีการทบทวนระบบท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ พรอ้มทัง้ใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  
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14) ใหม้ีการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยง ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร โดยใหฝ่้ายจัดการเป็นผูป้ฏิบตัิตาม
นโยบายและรายงานผลการบริหารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษัิท โดยการรายงานผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ าทกุไตรมาส บริษัทฯ จดัใหม้ีการประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี่ยงอย่างนอ้ยปีละ  1 ครัง้ ให้
ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหนา้และรายการผิดปกติทัง้หลาย 

15) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย ตามที่ไดร้บัการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เก่ียวกับ
คณะกรรมการบริษัท และจดัการงานอนัส าคญัของบริษัทฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง
กบัความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษัิท 

16) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจ ใหแ้ก่ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ ผูบ้ริหาร 
ปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯที่ไดก้ าหนดไว ้ รวมถึง การยกเลิก เพิกถอน 
ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงแกไ้ขการมอบอ านาจหนา้ที่ดงักลา่ว  

17) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการซือ้และจ าหน่ายสินทรพัย ์การลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจน
การ เขา้ร่วมทุนกับผูป้ระกอบกิจการอื่นๆ ภายใตข้อ้บงัคบัและวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ รวมทัง้ภายใตก้ฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

18) คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มใหเ้ป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง1 และก ากบัดแูลใหป้ราศจากผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่มกบั
บรษัิทฯ 

8. การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
 บริษัทฯไดแ้บ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการ
บรษัิทท าหนา้ที่ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการในระดบันโยบาย สว่นฝ่ายจดัการท าหนา้ที่ในการ
บรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เพราะฉะนัน้ ประธานกรรมการบรษัิท จึงเป็นบคุคลคนละคนกับประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร โดยทัง้สองต าแหนง่จะผา่นการพิจารณาแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท เพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่เหมาะสมที่สดุ 
 ประธานกรรมการบริษัท ไม่ไดเ้ป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ และไม่มี
อ านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯเพื่อใหแ้บง่แยกหนา้ที่ระหวา่งการก ากบัดแูลเชิงนโยบายในภาพรวมของบรษัิทฯกบัการบรหิารงาน
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ส าหรบัฝ่ายจดัการไดร้บัมอบหมายอ านาจหนา้ที่ใหด้  าเนินงานภายใตน้โยบายที่ก าหนด รบัผิดชอบผลการด าเนินงาน
โดยรวม ควบคมุค่าใชจ้่ายและงบลงทนุตามขอบเขตหนา้ที่ ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิในแผนงานประจ าปี ด าเนินการตาม
นโยบายดา้นบคุคล แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ที่มีผลกระทบตอ่องคก์ร และสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพกบัผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง 

                                                           
1 “บรษัิทย่อย” และ “บรษัิทรว่ม” หมายถึง บรษัิทย่อยหรอืบรษัิทรว่มท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามท่ีกาหนดไวใ้นขอ้ 24 ซึง่มีขนาดรวมกนัเป็นไป
ตามก าหนดในขอ้ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 39/2559 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ี
ออกใหม ่(ตามท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกบัขอ้ 2(11) และขอ้ 2(13) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ท่ี กจ. 17/2551 เรือ่ง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ตามท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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8.1 บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

1) พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท รว่มกบัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และดแูลใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทไดร้บัขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพื่อใหก้รรมการบรษัิทสามารถตดัสนิใจ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทน และก าหนดใหม้ีการประชุมของ
คณะกรรมการบรษัิท โดยไมม่ีกรรมการท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

3) เป็นประธานในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
หนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เพียงพอ เพื่อใหก้รรมการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการบริหาร
จดัการและก ากบัดูกิจการ หรือก ากับใหก้ารเสนอช่ือเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมไดอ้ย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล 
ส่งเสริมใหใ้ชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผูบ้ริหารระดับสูงเป็นผูใ้หข้อ้มูลสารสนเทศที่จ าเป็นประกอบการ
พิจารณาตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม พรอ้มทัง้สรุปมติที่ประชมุและสิง่ที่จะตอ้งด าเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 

5) เป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอยา่งเทา่เทียมกนั และดแูลใหม้ีการ
ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 

6) สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบรษัิทฯ 
7) ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอยา่งโปรง่ใส ในกรณีที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

8) เสริมสรา้งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ และสนบัสนุนการปฏิบตัิหนา้ที่ของประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษัิทฯ 

9) ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทโดยรวม คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการบรษัิทแต่ละคน
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

8.2 บทบาทหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหท้ าหนา้ที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเครง่ครดั ซื่อสตัย ์
สจุริต และรกัษาผลประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ ไม่ท าการใดที่มีสว่นไดส้่วนเสียหรือมีผลประโยชนล์กัษณะขดัแยง้
กบับรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ โดยหนา้ที่และความรบัผิดชอบประกอบดว้ย 

1) จดัท าและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/10 ปี ตลอดจนกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ แก่คณะกรรมการบรษัิท 
2) จัดหาขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมของบริษัทฯ ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงขอ้มลูอื่นที่คณะกรรมการบริษัท 

ตอ้งการ 
3) บรหิารงานของบรษัิทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ 
4) บริหารงานของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง และมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
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5) จดัโครงสรา้งและบรหิารจดัการองคก์รตามแนวทางที่คณะกรรมการบรษัิทใหค้  าแนะน า 
6) ปรบัวฒันธรรมองคก์รของบรษัิทฯ เพื่อสนบัสนนุวิสยัทศันพ์นัธกิจและกลยทุธข์องบรษัิทฯ 
7) น านโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น 

ประกาศและบงัคบัใชใ้นองคก์รอยา่งทั่วถึง และใหม้ีการสอบทานกระบวนการปฏิบตัิตามมาตรการฯ อยา่งตอ่เนื่อง 
8) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
9) มอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตาม

ระเบียบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสั่งที่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื บรษัิท ไดก้ าหนดไว ้
10) จดัท าและเสนอรายงานการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่ส  าคญัอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึง

การจดัท ารายงานเรือ่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทตอ้งการ 
11) เป็นตวัแทนของบรษัิทฯ ในการติดตอ่กบับคุคลภายนอก 

9. อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิเรื่องต่างๆของบริษัทฯตามขอบเขตหนา้ที่ที่ก  าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ
บรษัิทฯ กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่รวมถึงการก าหนดทบทวนวิสยัทศัน ์กลยทุธใ์นการด าเนินงาน 
แผนงานหลกัของนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานของธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะกลาง
และระยะยาว การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้และก ากบัดแูลรายจ่ายการลงทนุท่ีส  าคญั 
รายการระหวา่งกนั การเขา้ควบรวมกิจการ การแบง่แยกกิจการ และการเขา้รว่มทนุ ในการอนมุตัิการท ารายการใด ๆ หรอืการ
เสนอความเห็นใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัทควรมั่นใจไดว้่า การท ารายการดงักลา่วจะไม่กระทบต่อความ
ตอ่เนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรอืความสามารถในการช าระหนี ้ 

10. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการก าหนดขึน้เป็นตารางการประชุมล่วงหนา้ในแต่ละปี เพื่อใหก้รรมการ
บริษัทสามารถจัดเวลาและเขา้รว่มประชุมได ้ประธานกรรมการเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะ
ปรกึษาหารือกบัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ประกอบกบัการพิจารณาตามค าขอของกรรมการบริษัทที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส  าคญั
เป็นวาระการพิจารณาในการประชมุแตล่ะครัง้ โดยบรษัิทฯ จะจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุใหก้รรมการพิจารณาลว่งหนา้ 
เพื่อท่ีจะมีเวลาเพียงพอในการศกึษาพิจารณาและตดัสนิใจอยา่งถกูตอ้งในเรือ่งตา่งๆ โดยมีขอ้ปฏิบตัิดงันี  ้

1) ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งประชมุกนัอยา่งนอ้ย 6 ครัง้ตอ่ปี ทัง้นีก้รรมการบรษัิท ตอ้งมาประชมุอยา่งนอ้ย 
2 ใน 3 จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

2) บริษัทฯก าหนดใหม้ีการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมลว่งหนา้อย่าง
นอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการมีเวลาที่จะศึกษาพิจารณาและตดัสินใจอย่างถกูตอ้งในเรื่องต่างๆ อย่าง
พอเพียง และสามารถจดัเวลาการเขา้รว่มประชมุได ้

3) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการจดัเรื่องที่จะเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมี
การปรกึษาหารือกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและพิจารณาค าขอของกรรมการบรษัิท ที่จะบรรจุเรื่องอื่นท่ีส  าคญัเป็น
วาระการพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
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4) ประธานกรรมการบริษัท จดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพียงพอ ส าหรบัการน าเสนอเอกสาร และขอ้มลูของผูบ้ริหาร และการ
พิจารณา สอบถาม และอภิปรายในประเด็นท่ีส าคญัของคณะกรรมการบรษัิท 

5) คณะกรรมการบรษัิท ตอ้งอทุิศเวลาและทุม่เทความสนใจใหแ้ก่บรษัิทฯ อยา่งเต็มที่และพรอ้มที่จะเขา้รว่มการประชุม
อยา่งสม ่าเสมอ โดยมีหนา้ที่เขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ที่จดัประชมุ   

6) คณะกรรมการบรษัิทสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็น เพื่อขอเอกสารและขอ้มลูค าปรกึษาและบรกิารตา่งๆ เก่ียวกบั
การด าเนินงานของบริษัทฯ จากผูบ้ริหารระดบัสงูและอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาภายนอกเมื่อจ าเป็น
เพื่อประกอบการประชมุในแตล่ะครัง้ 

7) สนบัสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่
เก่ียวขอ้ง  

8)   สนบัสนนุใหก้รรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารมีโอกาสที่จะประชมุระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาตา่งๆ
เก่ียวกบัการจดัการที่อยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารทราบถึงผล
การประชมุดว้ย 

9) การลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการอยู่ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ณ ขณะที่ท า
การลงมติในวาระนัน้ๆ 

10) กรรมการบริษัท ที่อาจมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สียในแต่ละวาระการประชุมจะตอ้งงดออกเสียงหรือใหค้วาม
คิดเห็นในวาระนัน้ๆ 

11) การจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะตอ้งมี
ความชดัเจนเพื่อใชอ้า้งอิง 

11. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

1) บริษัทฯไดท้ าการประเมินผลการปฏิบตัิงานและทบทวนผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี โดยท าการประเมินดว้ยตนเอง (Self-Evaluation) ในรูปแบบของการประเมินทัง้คณะ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทรว่มกนัพิจารณา ผลงาน และปัญหา เพื่อก าหนดมาตรการในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ของคณะกรรมการ และผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบคณะกรรมการ 

2) บริษัทฯไดใ้ชแ้นวทางการประเมินตามรูปแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลมุถึงประเด็นส าคญั อนั
ไดแ้ก่ โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ การท าหนา้ที่ของกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการและการพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้รหิาร  

3) กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ จะมีการก าหนดหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนท่ีชดัเจน โดยคณะกรรมการ
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาแบบประเมิน และแบบสอบถามเก่ียวกับความ
ตอ้งการทราบขอ้มลูเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษัิทเพื่อพิจารณา  



เอกสารแนบ 5.2 

หนา้ที่ 10/12 

4) บริษัทฯอาจจะพิจารณาการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกให้ก าหนดแนวทางและเสนอประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและจะเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจ าปี 

12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
1) บริษัทฯไดส้ง่เสริมและสนบัสนนุการฝึกอบรมและใหค้วามรูใ้นเรื่องหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ ใหก้บักรรมการ

บรษัิท กรรมการเฉพาะเรือ่ง ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษัิท เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งและพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 
2) คณะกรรมการบริษัทควรดแูลใหบ้คุลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูมีความรูท้กัษะ และประสบการณท์ี่

เหมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบและมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าว หมายรวมถึง ผูบ้ริหารสงูสดุสายงาน
บญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบรษัิท และนกัลงทนุสมัพนัธ ์

3) บริษัทฯไดจ้ดัท าเอกสารปฐมนิเทศส าหรบักรรมการใหม่ เพื่อเป็นขอ้มลูที่เป็นประโยชนใ์นการปฏิบตัิงานรวมถึง การจดั
ปฐมนิเทศแนะน าลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ดว้ยโดยกรรมการ
บรษัิท ตอ้งผา่นการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

4) บริษัทฯมีการพฒันาผูบ้ริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัการหมุนเวียนต าแหน่งภายในองคก์ร รวมทัง้
เตรียมความพรอ้มส าหรบัการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร โดยจัดใหม้ีการประเมินศักยภาพผูบ้ริหาร
ระดบัสงู 

5) บริษัทฯจัดใหม้ีระบบพี่เลีย้ง (Mentoring Program) เพื่อพฒันาความพรอ้มในการปฏิบตัิงานระดบัผูบ้ริหารอาวโุส หรือ
ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เมื่อถึงเวลาสรรหาผูส้ืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัทฯจะพิจารณา
ผูท้รงคณุวฒุิที่ไดร้บัการสรรหาและคดัเลอืกจากภายนอก หรอืผูบ้รหิารระดบัผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรอืผูบ้ริหาร
ระดบัอาวโุสที่มีความพรอ้ม เขา้สูก่ระบวนการสรรหา 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นกรรมการบริษัท 
 ในกรณีที่มีการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ บรษัิทฯไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิโดยการรวบรวมขอ้มลูที่จ าเป็นเพื่อประโยชนใ์นการ

ตรวจสอบดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบักรรมการ มีการจดัสง่ขอ้มลูส าคญัและจ าเป็นในการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับบริษัทฯ เช่น หนงัสือบริคนธ์สนธิและขอ้บงัคบั คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน สรุปผลการด าเนินงาน เป็นตน้ เพื่อใหม้ีขอ้มลูอา้งอิงและสามารถสืบคน้ไดเ้บือ้งตน้ นอกจากนีจ้ดัใหม้ีการ
พบปะหารือกบัประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการหรือผูอ้  านวยการฝ่ายต่างๆเพื่อรบัทราบและสอบถามขอ้มลูเชิง
ลกึเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 
13. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถจงูใจและ
อยู่ในระดบัที่เทียบเคียงกบับริษัทที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกบัผลงานและความรบัผิดชอบ
ของกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชนท์ี่สรา้งใหก้บัผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบรษัิทท่ีไดร้บัมอบหมายใหม้ีหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นพิเศษจะไดร้บัคา่ตอบแทนเพิ่ม และเช่ือมโยง
กับระดับความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายนัน้ ผูท้ี่เป็นประธานอาจไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการไดร้บั โดยทุกปี
คณะกรรมการบริษัทจะจดัท ารายงานเก่ียวกบันโยบายดา้นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการ เหตผุล และวตัถปุระสงค์
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ของนโยบาย โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และงบการเงินของบรษัิทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯจะน าเสนอคา่ตอบแทน
ของกรรมการใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
14. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท 
การสรรหากรรมการอิสระ 

ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู ้
ความสามารถและเป็นผูเ้ช่ียวชาญในอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ทา่น เป็นผูม้ีความรู ้
ความสามารถทางดา้นบญัชี หรือเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและเป็นผูม้ีประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน โดยเสนอช่ือ
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์หค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนัน้จึงน าเสนอขออนมุตัิจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 
การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ 

ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทเทา่จ านวนกรรมการบรษัิทท่ีจะ

พงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

15. การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท 
1) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

บริษัทในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับ
จ านวน 1 ใน 3 และกรรมการบรษัิทท่ีพน้จากต าแหนง่ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกก็ได ้ 

2) นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษัทจะพน้จากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัิ หรือมี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก หรอืศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

3) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลา
ออกไปถึงบรษัิทฯ ทัง้นี ้กรรมการซึง่ลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

4) ในการลงมติใหก้รรมการบรษัิทคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผู้
ถือหุน้ ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

5) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไปเวน้แตว่าระ
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ของกรรมการบริษัทผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหนง่
กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการบรษัิทท่ีตนเขา้มาแทน 

16. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตอ้งรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดง
ควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบในแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี(แบบ 
56-2) ของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
17. การทบทวน และการปรับปรุงกฎบตัร 

คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนกฎบตัรนีเ้ป็นประจ าทกุปีและจะเสนอแนะการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร 
ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ 
18. วนัทีบ่ังคับใช ้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี ้ให้ใช้บังคับวันที่  17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกกฎบัตร
คณะกรรมการบรษัิทฉบบัวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 
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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 
1) ค านิยาม 
“บริษัทฯ”   หมายถึง บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายถึง  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการสรรหาฯ” หมายถึง คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 
“กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการของบริษัทฯที่มีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกลุ่มของ ผูถื้อหุน้

รายใหญ่และผูบ้ริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูทางการเงินและธุรกิจบริษัทฯ รวมทัง้
ธุรกิจอื่นอยา่งเพียงพอ เพื่อท่ีจะแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรใีนการปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อ
หุน้รายย่อย รวมทัง้ มีหนา้ที่ในการจัดท ารายงานรบัรองความเป็นอิสระของตนเมื่อไดร้บัการ
แตง่ตัง้และเปิดเผยขอ้มลูความเป็นอิสระในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ และเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิ
ครบถว้น ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด กลา่วคือ 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5  ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม  ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ที่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้งและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอื
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธ ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
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บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯสงักดัอยู่ 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้
ดว้ย เวน้แต ่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรอืผูถื้อหุน้ ซึง่เป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่
เป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของ  บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  
“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายถึง หน่วยงานที่บริษัทจดัตัง้ขึน้ และ/หรือ เป็นหน่วยงานภายนอกที่มีการว่าจา้งใหท้ า
หนา้ที่ตรวจสอบภายใน ในการใหค้วามเช่ือมั่นและใหค้  าปรกึษาอยา่งเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคณุคา่และพฒันา การ
ปฏิบตัิงานของบริษัทใหด้ีขึน้ โดยบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด ดว้ยการประเมินและปรบัปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายในและก ากบัดแูลกิจการอย่างเป็นระบบ ซึ่งน าเสนอแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีและรายงานผลการตรวจสอบ โดยผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   
“ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ” หมายถึง  บคุคล หรือหา้งหุน้สว่นที่มีความสมัพนัธก์บับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะ
หนึง่ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ 

1) คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 
2) บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 
3) หา้งหุน้สว่นสามญัซึง่บคุคลดงักลา่ว หรอืบคุคลตาม 1) หรอื 2) เป็นหุน้สว่น 
4) หา้งหุน้ส่วนจ ากัดที่บุคคลดงักล่าว หรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรบัผิด หรือ เป็น

หุน้สว่นจ าพวกจ ากดัความรบัผิดที่มีหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละสามสบิของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
5) บรษัิทจ ากดั หรอืบรษัิทมหาชนจ ากดัที่บคุคลดงักลา่ว หรอืบคุคลตาม 1)  หรอื 2) หรอืหา้งหุน้สว่นตาม 3) หรอื 4)  ถือ

หุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละสามสบิของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทนัน้  
6) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บคุคลดงักลา่วหรอืบคุคลตาม 1) หรือ 2) หรือหา้งหุน้สว่นตาม 3) หรือ 4) หรือ

บรษัิทตาม 5) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละสามสบิของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 
7) นิติบคุคลที่บคุคลดงักลา่วสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบคุคล 

2) วัตถุประสงค ์
     คณะกรรมการบริษัท เห็นควรก าหนดใหม้ีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อก าหนดองคป์ระกอบหนา้ที่ ความ

รบัผิดชอบ และแนวทางปฏิบตัิตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตัิหนา้ที่
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ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกที่ส  าคญัที่จะสนบัสนนุการปฏิบตัิ
หนา้ที่ตามความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพี ยงพอ ให้
ความเห็นที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรมเพื่อสรา้งความมั่นใจและความนา่เช่ือถือตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
3) องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
                   คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยมี
คณุสมบตัิ หนา้ที่ ความรบัผิดชอบเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ตลอดจน
ปฏิบตัิงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายหรอืตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ทา่น 
ที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบรษัิทได ้  
4) การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากต าแหน่ง 
            4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรรหา คดัเลือกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เป็นกรรมการตรวจสอบ
และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่ออนมุตัิแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจจะไดร้บัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
คดัเลอืกสมาชิกหนึง่คนใหด้  ารงต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3) เลขานกุารกรรมการตรวจสอบไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
4) กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ

บริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามกระบวนการแต่งตัง้บคุคลเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการสรรหา เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่ก าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑ์
การด ารงสถานะของบรษัิทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย อยา่งชา้ที่สดุภายในระยะเวลา  
3 เดือน โดยบคุคลที่เขา้มาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนท่ีจะมีวาระการด ารงต าแหนง่ไดเ้พียง
เทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบ ซึง่ตนเขา้มาแทนที่ 

5) กรรมการตรวจสอบที่พน้ต าแหนง่ตามวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ซ  า้จากคณะกรรมการบรษัิท 
        4.2 วาระการปฏิบัติงาน 

        คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และมีวาระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี  เว้นแต่

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเป็นอย่างอื่น หรือสิน้สดุวาระการด ารงต าแหน่งดว้ยเหตกุารณพ์น้สภาพการเป็นกรรมการ

บรษัิท หรอืการลาออก หรอืการถกูถอดถอน  

                    ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่
คณะกรรมการบรษัิทก าหนด  
        4.3 การพ้นจากต าแหน่ง 

1) ตาย 
2) ครบวาระการด ารงต าแหนง่ 
3) พน้สภาพการเป็นกรรมการของบรษัิทฯ 
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4) ลาออก ในกรณีกรรมการตรวจสอบท่านใดประสงคท์ี่จะลาออกก่อนครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบท่านดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งระบุเหตุผล เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อมาด ารงต าแหน่งแทน
กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกไป 

5) ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั 
6) คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหอ้อก 

5) ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบรษัิทโดยตรงตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก และมีหนา้ที่
สนบัสนุนดา้นการก ากับดูแลกิจการโดยเฉพาะในดา้นกระบวนการ รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบ กระบวนการก ากับดูแลมาตรการป้องกันการทุจริตและคอรร์ปัชั่นและการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่
เก่ียวขอ้งของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดขอบเขตหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้
           5.1 รายงานทางการเงนิและการสอบบัญชี 

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีความถกูตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มลูอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

2) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ยกเลิกหรือเลิกจา้งบคุคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอ
ของทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มี
คณะจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ย  ปีละ 1 ครัง้ 

3) สง่เสริมความเป็นอิสระและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  รวมทัง้สง่เสริมใหม้ีการ
พฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล     

4) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท โดยใหค้วามเห็นใน
หวัขอ้ตา่งๆ เช่น 

▪ ความเห็นก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ฯ และระบบบริหารความ

เสีย่ง 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยนแ์ละการท ารายการระหวา่งกนั 
▪ ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 
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5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้ทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

6) สง่เสรมิความเป็นอิสระและไมม่ีขอ้จ ากดัในการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี 
       5.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

1) สอบทานใหบ้ริษัทฯมีระบบการควบคมุภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีความโปรง่ใส รวมถึงอาจเสนอแนะใหม้ีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จ าเป็นและเป็นสิ่งส  าคญั พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกับการปรบัปรุงแกไ้ข ระบบการควบคุมภายใน 
ระบบบรหิารความเสีย่ง และรายงานผลการสอบทานเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

2) สอบทานพยานหลกัฐาน ในกรณีที่เกิดขอ้สงสยัเก่ียวกบัการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบอยา่ง มีนยัส าคญั
ต่อฐานะการเงินและ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือการฝ่าฝืน
กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ 

3) สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน  
4) สอบทานความถกูตอ้งและประสิทธิผลของเทคโลยีสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงิน และการ

ควบคมุภายใน 
5) พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้

ตรวจสอบและประเมินแลว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและน าเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 

6) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้ง   ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7) สอบทานความเสี่ยงดา้นนวตักรรม โดยพิจารณาทบทวนความเสี่ยง ท่ียอมรบัได ้(Risk Appetite) รว่มกบั             
ฝ่ายจดัการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าอยู่ในระดบัที่สมเหตสุมผล และไม่เป็นอปุสรรค ต่อการพฒันา
นวตักรรม 

8) ประเมินและปรบัปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคมุ และการก ากบัดแูล อย่าง
เป็นระบบ และเป็นระเบียบ เพื่อการใหค้วามเช่ือมั่นในเรื่องการรายงานสิ่งแวดลอ้ม สงัคมและการก ากบั
ดแูล (Environment, Social, Govenance หรอื ESG) 

        5.3 การตรวจสอบภายใน 
1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และก ากับใหห้น่วยงาน

ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
2) พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ในการเขา้ถึงขอ้มลูที่จ าเป็นส าหรบังานตรวจสอบ

ภายใน และการใหข้อ้คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึง ใหค้  าแนะน าในเรื่องงบประมาณ อัตราก าลงัของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย หรือเลิกจ้าง  
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หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอื่นใดที่มารบัผิดชอบเกียวกบังานตรวจสอบภายในตามที
ฝ่ายบรหิารน าเสนอ 

3) พิจารณาจดัหาที่ปรกึษาภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพในการใหค้  าแนะน า ปรกึษาหรือใหค้วามเห็น
ไดต้ามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

4) พิจารณาอนุมตัิกฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และทบทวนกฎบตัรนี ้เป็นประจ าทุกปี โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทเพือพิจารณาอนมุตัิแกไ้ข (ถา้มี) 

5) อนมุตัิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อใหแ้ผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกบัประเภทและ
ระดบัความเสีย่งของบรษัิทฯ 

6) สอบทานรายงานและพิจารณารว่มกับผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัผลการตรวจสอบ เก่ียวกบัการประเมิน
ความมีประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายใน 

      5.4 การก ากับดูแลมาตรการป้องกันการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 
1) สอบทานและประเมิน ระบบการควบคมุภายใน ระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการ

ตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวขอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่า 
บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ ตามที่ก าหนด เพื่อใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทฯ 
มีการแบง่แยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบอยา่งเหมาะสม รวมถึง สอบทานการควบคมุภายในเก่ียวกบัมาตรการ
ต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น กบับคุลากรที่ปฏิบตัิงานนัน้ๆ ก่อนรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมถึง
รบัเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าอนัทจุริตคอรร์ปัชั่นและตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามที่ไดร้บัแลว้ และเสนอ เพื่อ
เขา้สูก่ระบวนการพิจารณาและลงโทษหรอืแกปั้ญหาดงักลา่ว 

2) พิจารณาเรือ่งที่มีความเสีย่งสงูที่อาจน าไปสูเ่รือ่งทจุรติคอรร์ปัชั่นและก าหนดมาตรการปอ้งกนัไวช้ดัเจน 
3) ก ากับดแูลใหม้ีกระบวนการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน  (Whistle Blowing) ในกรณีที่พนกังาน

และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆมีขอ้สงสยัหรือพบเห็นการกระท าอนัควรสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อใหค้วามมั่นใจแก่ผู้
แจง้เบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 
รวมถึงการสอบทานและสรุปผลการตรวจสอบทจุรติคอรร์ปัชนั เพื่อก าหนดมาตรการปอ้งกนัภายในองคก์ร 

        5.5 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ ตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้กฎหมายอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 
2) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนเ์พื่อใหเ้ป็นไป ตาม

กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วถกูตอ้ง
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 
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5.6 หน้าที่อื่นๆ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า มี

ความจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารด าเนินการ
วา่จา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ 

2) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพื่อรว่ม
ชีแ้จงเก่ียวกบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 

4) ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
5) สอบทานความถกูตอ้งของแบบประเมินตนเองและเอกสารอา้งอิงเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั             

ของกิจการตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ 
6) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิท มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

6) การประชุม 
1) จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจเชิญคณะจดัการหรอืผูบ้รหิารหรอืพนกังาน

ของบรษัิทฯท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืผูส้อบบญัชีมาเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหค้วามเห็น หรอืสง่เอกสารขอ้มลูตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็น 

2) ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้ องคป์ระชมุตอ้งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวน ไม่นอ้ย
กวา่  2  ใน 3 ของจ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดที่มีอยูใ่นต าแหนง่ขณะนัน้ จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชมุ 

3) กรรมการตรวจสอบที่มีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิใหเ้ขา้รว่มพิจารณาเรื่องนัน้ๆ ทัง้นี ้การออกเสียง
ลงคะแนน กรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์และเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีสทิธิออกเสยีง ในกรณีที่การลงมติมีเสยีงเทา่กนั ประธานกรรมการตรวจสอบมีสทิธิออก
เสยีงเพิ่มอีก 1 เสยีง เพื่อเป็นการชีข้าดในวาระดงักลา่ว  

4) จดัใหม้ีการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ โดยไมม่ีคณะจดัการเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ย  ปีละ 1 ครัง้ 
7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯโดยแสดงรายการ ตามที่             
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยประกาศก าหนด และลงนามรบัรองรายงานโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 
3) ในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อบริษัทฯด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร ไดแ้ก่ รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความ
บกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ เป็นตน้ หากคณะกรรมการของ
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บริษัทหรือคณะจดัการไมด่  าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบหรอื
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานต่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยได ้โดยสง่ส าเนารายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท      ใหร้บัทราบดว้ย 

8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานและรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งนอ้ย ปี

ละ 1 ครัง้ 
9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

เป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้                                               
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  

และก ากับดูแลกจิการทีด่ ี

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ค านิยาม 
“บรษัิทฯ”  หมายความวา่ บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการบรษัิท”        หมายความวา่ คณะกรรมการบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการสรรหาฯ”       หมายความวา่ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   

                                                          ของบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการบรษัิท”               หมายความวา่ กรรมการบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการสรรหาฯ”              หมายความวา่ กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการท่ีดี          
                                                   ของบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั  (มหาชน) 
“ประธานกรรมการบรษัิท”   หมายความวา่ ประธานกรรมการบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ”  หมายความวา่ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

ของบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“ผูบ้รหิารระดบัสงู”              หมายความวา่ ผูบ้ริหารในต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ของบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบรษัิท ไดแ้ตง่ตัง้ คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสง่เสรมิหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยดแูล และ
รบัผิดชอบในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย และผูบ้รหิารระดบัสงู 

2.2 พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยรวมถึง
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนที่จะน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป รวมทัง้พิจารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู 

2.3 พิจารณา และรวบรวมองคป์ระกอบหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูล รวมตลอดจน
ใหค้ าปรกึษาและก าหนดแนวทางการปฏิบตัิ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
และโปรง่ใส 
 

3. องคป์ระกอบ 
คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดว้ยกรรมการบริษัท จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยอย่างนอ้ยกึ่งหนึ่งตอ้งเป็น

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ ตอ้งไมด่  ารงต าแหนง่ เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ 
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4. คุณสมบัต ิ
4.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และตามกฎหมายอื่นที่

เก่ียวขอ้ง 
4.2 กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ และ

ยดึถือปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 
4.3 เป็นบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะของกรรมการ

สรรหาฯ และสามารถอุทิศเวลาอย่างพอเพียงในการปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่การด าเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์
 

5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน การพน้จากต าแหน่ง 
5.1 การแต่งตั้ง 

1) คณะกรรมการสรรหาฯ ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 
2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจจะไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือโดยคณะกรรมการ

สรรหาฯ คัดเลือกสมาชิกหนึ่งคนให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ โดยที่ประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

3) เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการสรรหาฯ 
5.2  วาระการปฏิบัติงาน 

1) คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ ที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระอาจไดร้บัแตง่ตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกได ้

2) กรณีต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลง เพราะเหตอุื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัท ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการสรรหาฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการ
สรรหาฯ มีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้

5.3 การพ้นจากต าแหน่ง 
1) กรรมการสรรหาฯ พน้จากต าแหนง่เมื่อ 

1.1) ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทฯ 
1.2) พน้สภาพการเป็นกรรมการของบรษัิทฯ 
1.3) ตาย 
1.4) ลาออก 
1.5) ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั 
1.6) คณะกรรมการบรษัิทมมีตใิหอ้อก 

2) กรรมการสรรหาฯ คนใดจะลาออกจากต าแหนง่ ใหย้ื่นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบรษัิท การลาออกมี
ผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึบรษัิทฯ 



เอกสารแนบ 5.4 

หนา้ที่ 4/7 

6. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
6.1 การปฏิบัติงานดา้นการสรรหา 

1) พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบรษัิท ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ
รว่มกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร พิจารณาหลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู 

2) พิจารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยใหม้ีความ
เหมาะสมกบักลยทุธข์องบรษัิทฯ และสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3) พิจารณาและก าหนดคณุสมบตัิของผูท้ี่จะด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท โดยค านงึถงึความหลากหลาย
ทางดา้นความรู ้ความเช่ียวชาญ ทกัษะ และประสบการณท์ีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ
และการอทุิศเวลา 

4) พิจารณาสรรหาบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการบรษัิท กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย และ
ผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษัิท พิจารณาแตง่ตัง้ตามความเหมาะสม หรอืเมื่อมตี  าแหนง่
วา่งลง 

5) จดัท าแผนการพฒันาฝึกอบรมที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิหนา้ที่หรอืความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิทฯใหแ้ก่ 
กรรมการบรษัิท และกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

6) พิจารณาทบทวนแผนสบืทอดต าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงู พรอ้มทัง้รายช่ือผูท้ี่เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการ
พิจารณาสบืทอดต าแหนง่ และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7) ปฏิบตัิการอื่นใดอนัเก่ียวกบัการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
6.2 การปฏิบัติงานดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 

6.2.1 การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
1) เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิท เก่ียวกบัโครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทนทัง้ที่เป็นตวัเงิน และไมใ่ช่

ตวัเงิน ส าหรบัคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทกุปี ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษัิท 
เป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและทบทวนหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิท 
และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิ จารณาอนุมัติและประเมิน โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะน าผลการประเมินดงักลา่วมาใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

3) เสนอหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัภาระ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของกรรมการบรษัิท 
และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับการประเมิน แผนธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทฯโดยรวม เพื่อสามารถจงูใจ และเป็นการด ารงไวซ้ึง่กรรมการท่ีมีความรูค้วามสามารถ 
และมีศกัยภาพ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อ
หุน้สามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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6.2.2 การพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
1) พิจารณาและทบทวนโครงสรา้งและองคป์ระกอบค่าตอบแทนส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู เป็นประจ าทกุปี

แลว้น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
2) ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรบัทัง้องคก์ร รวมทัง้หลกัเกณฑก์ารประเมินผล

การปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นประจ าทกุปี แลว้น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ 
3) จัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นประจ าทุกปี สื่อสารผลการพิจารณา

รวมทัง้ประเด็นเพื่อการพฒันาใหผู้บ้ริหารระดบัสงูไดท้ราบ และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการ
บรษัิท 

4) พิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่ ผูบ้ริหารระดับสูง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่เป็น
เงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้และระยะยาว และผลประเมินการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสงู 
มาใชป้ระกอบในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหเ้หมาะสม แลว้น าเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

6.3   การปฏิบัตดิ้านการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี

1)  ดแูลนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy)และนโยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปั
ชัน (Anti-Corruption Policy)  ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ 
และขอ้บังคบัของหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่ก ากับดูแล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ 

2) ก าหนดใหม้ีการจัดท าคู่มือการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-
Corruption Policy) เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิที่ถกูตอ้งและเป็นมาตรฐาน 

3) ก ากบั ดแูล และใหค้  าแนะน าแก่กรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร ในการปฏิบตัิหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ 
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกรอบและหลกัเกณฑข์องนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-
Corruption Policy) เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตาม
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและพนกังานของบรษัิทฯ 

4) พิจารณาทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการและนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน 
(Anti-Corruption Policy) อย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหน้โยบายการก ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy) และนโยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) และ
สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ    
และธุรกิจของบรษัิทฯ 

5)  จดัท ารายงานผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีประจ าปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบรษัิท พรอ้มทัง้
น าเสนอความเห็น และขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
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6) เสนอแนะขอ้ก าหนด และแนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกบัจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
และขอ้พงึปฏิบตัิของกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ 

7) แตง่ตัง้คณะท างานเพื่อท าหนา้ที่สนบัสนนุงานการก ากบัดแูลกิจการไดต้ามความจ าเป็น 
8) ปฏิบตัิงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
 

7. การประชุม 
7.1 จ านวนคร้ังการประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหาฯ ตอ้งประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้และอาจจดัใหม้ีการประชมุเพิ่มเติมตามที่ประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร 

2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจจะเรยีกประชมุเป็นกรณีพิเศษได ้หากมีการรอ้งขอจากกรรมการสรรหา
ฯ หรอืประธานกรรมการบรษัิท เมื่อมีระเบียบวาระจ าเป็นตอ้งหารอืรว่มกนั 

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม  
1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตอ้งมีกรรมการสรรหาฯ เขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
2) ประธานกรรมการสรรหาฯ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชมุคราวใดประธานกรรมการ

สรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการที่มาประชุมคดัเลือกกรรมการคน
หนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

3) เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจะตอ้งเขา้รว่มประชมุดว้ยทกุครัง้ 
7.3 การลงคะแนนเสียง 

1) มติที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ใหถื้อเสยีงขา้งมาก กรรมการสรรหาฯ หนึง่คนใหม้ีเสยีงหนึง่เสยีงในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

2) กรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนไดส้่วนเสียในเรื่องใด จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องนัน้                 
เวน้แตเ่ป็นการพิจารณาเรือ่งคา่ตอบแทนที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบันี ้

7.4 บันทกึรายงานการประชุม 
ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 
 

8. การรายงาน 
ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการสรรหา การก าหนดค่าตอบแทน และการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ผลการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท 
ครัง้ถดัไป 
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9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการสรรหาฯ ตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิเป็นประจ าทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุใหก้าร

ปฏิบตัิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค ์(หากมี) เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 
 

10. การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนกฎบตัรนีเ้ป็นประจ าทกุปีและจะเสนอแนะการแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามที่เห็นสมควร 

ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ 
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กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 
1. วัตถุประสงคใ์นการบริหารความเสี่ยง 

1.1 เพื่อท าหนา้ที่ก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงพรอ้มทัง้ก ากับดูแลใหม้ีการด าเนินงานดา้นการ
บรหิารความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร 

1.2 เพื่อก ากบัดแูลและด าเนินการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายที่ไดก้ าหนดไว ้   
1.3 เพื่อสรา้งความตระหนกัรูใ้หแ้ก่พนกังานทกุระดบัและเขา้ใจถึงความเสี่ยงในทกุขัน้ตอนของการท างานปกติที่อาจ

เกิดขึน้ในองคก์ร รวมถึงจดัการอยา่งเหมาะสมในการลดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรบัไดภ้ายใตก้รอบ
การบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

1.4 ทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่อาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบตอ่วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายขององคก์ร 

 

2. องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 
2.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตอ้งประกอบไปดว้ย กรรมการบรษัิทและ/หรอื ผูบ้รหิารจากฝ่ายตา่ง ๆที่เก่ียวขอ้ง 

จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 ท่าน ซึ่งไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยก าหนดใหก้รรมการบริหารความเสีย่ง
คดัเลอืกสมาชิก 1 ทา่น ใหด้  ารงต าแหนง่ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

2.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทใหม้ีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบั
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อ
หุน้พรอ้มกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดร้บัการ
แตง่ตัง้จากผูบ้รหิารจากฝ่ายตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหม้ีวาระการด ารงต าแหนง่  3 ปี ทัง้นีก้รรมการบรหิารความเสีย่ง ที่
พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้ีกและใหก้รรมการบริหารความเสี่ยง ที่พน้
ต าแหนง่ตามวาระอยูร่กัษาการในต าแหนง่เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้กรรมการมาแทนต าแหน่ง 
เวน้แต่กรณีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยไม่ไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีก 

2.3  กรณีที่ต  าแหนง่กรรมการบรหิารความเสีย่งวา่งลง เพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ อนัไดแ้ก่ เสยีชีวติ 
การลาออก การถูกถอดถอน และการพน้สภาพดว้ยเหตุอื่นนอกจากที่กล่าวไวข้า้งตน้ ใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาคดัเลือกกรรมการ หรือ ผูบ้ริหารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง แต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงั
เหลอือยูข่องกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ตนมาแทน 
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3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 3.1 ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลมุถึง

ความเสีย่งประเภทตา่ง ๆ  ที่ส  าคญั เช่น ความเสีย่งดา้นการเงิน ความเสีย่งดา้นสภาพแวดลอ้มและการตลาด ความ
เสีย่งดา้นการผลติและจ าหนา่ย ความเสีย่งดา้นราคาวตัถดุิบในการผลิต ความเสีย่งดา้นตลาดแรงงาน ความเสีย่ง
ที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของบรษัิทฯ ความเสีย่งเรือ่งการลงทนุ โดยรวมถึงการกลั่นกรองการลงทนุ และความเสีย่ง
ดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น เป็นตน้ 

 3.2 ก าหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้ง กฎบัตร คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ใหส้อดคลอ้งกบักรอบการบริหารความเสี่ยงองคก์ร เพื่อใหม้ีประสิทธิผลและมีความ
เพียงพอ สอดคลอ้งตามสภาวการณท์ี่เปลีย่นแปลง 

 3.3 ก าหนดกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษัิทฯ ตรวจติดตามและควบคมุความเสีย่ง
ของบรษัิทฯ โดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้

 3.4 สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดบัทั่วทัง้องคก์ร รวมทัง้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมี
ประสทิธิภาพ รวมถึงสง่เสรมิวฒันธรรมบรหิารความเสีย่ง 

 3.5 ก ากบัดแูล ติดตามและสอบทานการรายงานบรหิารความเสีย่งที่ส  าคญั พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน าเพื่อใหม้ั่นใจวา่มีการ
บรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจบรษัิทฯ และสามารถบรหิารจดัการ
ความเสีย่งตา่ง ๆ ใหค้วามเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรบัไดส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

 3.6 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม ่าเสมอในสิ่งที่ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
และกลยทุธท์ี่ก าหนด 

 3.7 ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
 

4. การประชุมและรายงาน 
4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะตอ้งจัดใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจจัดประชุม

เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเห็นสมควร 
4.2 ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจะตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่จึงจะครบเป็น

องคป์ระชมุ 
4.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้ใหเ้ลอืกกรรมการหนึง่ทา่นเพื่อท า

หนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
4.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อาจเชิญผูบ้รหิารของบรษัิทฯ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เขา้รว่มประชมุหรอืขอค าชีแ้จงใน

เรือ่งที่เก่ียวขอ้งได ้  
4.5 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม ทัง้นี ้

กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใด มิใหเ้ขา้รว่มพิจารณาหรอื ออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ๆ 
4.6 จดัท ารายงานเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อใหร้บัรองและ/หรอืพิจารณาทกุไตรมาส 
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5. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และใหน้ าเสนอขอ
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 
6. การประกาศใช้ 
 ทัง้นีก้ฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบบันีใ้หม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นตน้ไป และจะ
ทบทวนเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมเป็นประจ าทกุปี 

กฎบตัรนีไ้ดร้บัความเห็นชอบจากการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 14 มกราคม 2565 
และไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2565 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 One Report 

หวัขอ้ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” หนา้ 5 - 7 




	00 ปก Annual Report2564_cc_Print_CMYK-ปกหน้า-แปลง
	01_สารบัญ
	02_Part 1 เรียงตาม ทจ. 55-2563 ver.4 TS Revised
	03_Part 2_เรียงตาม ทจ. 55-2563 ver.4
	04_Part 3_งบการเงิน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
	05_รายการเอกสารแนบ
	06 1_เอกสารแนบ1-กรรมการผู้บริหาร
	06 2_เอกสารแนบ2-รายละเอียดกรรมการ
	06 3_เอกสารแนบ3-วชิราภรณ์ เสรี
	06 4_ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
	06 5_ เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ
	06 5_ เอกสารแนบ 5.1.1 คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
	06 5_ เอกสารแนบ 5.1.2 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
	06 5_ เอกสารแนบ 5.2 BOD
	06 5_ เอกสารแนบ 5.3 AC
	06 5_ เอกสารแนบ 5.4 NRCG
	06 5_ เอกสารแนบ 5.5 RMC
	06 6_ เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
	07 ปก Annual Report2564_cc_Print_CMYK-ปกหลัง-แปลง

