
 
บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)                                                         แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562    

  

  

 

 สำรบญั 
   หน้ำ 
 

ส่วนท่ี 1 : กำรประกอบธรุกิจ  
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 1 
2. ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 4  
3. ปัจจยัควำมเส่ียง 14  
4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 18  
5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย 26  
6. ข้อมูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน 26  

 
ส่วนท่ี 2 : กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 28 
8. โครงสร้ำงกำรจดักำร 32  
9. กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 52 
10. ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 105 
11. กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง 111  
12. รำยกำรระหวำ่งกนั 122  

  
ส่วนท่ี 3 : ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  

13. ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 134 
14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 142 

 
กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมูล 150 
เอกสำรแนบ 
เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดประวตัคิณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 151 
เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อย 169 
เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน          170 
เอกสารแนบ 4 : รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ         172 
เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ              173 



ส่วนท่ี 1 : การประกอบธรุกิจ    

 
   
                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)                                                     แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
  

1 
  

 

ส่วนท่ี 1  
การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 
 บรษิทั โซนิค อนิเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “SONIC”) ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรระบบโลจิ

สติกส์ระหว่ำงประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services Provider) ให้บรกิำรทัง้กำรน ำเขำ้และส่งออกทัง้
ทำงทะเล และทำงอำกำศ ให้บริกำรด้ำนพธิีกำรกรมศุลกำกร กำรขนส่งในประเทศ กำรขนส่งขำ้มแดน (cross border) 
รวมถงึใหบ้รกิำรศูนยร์วบรวมและกระจำยสนิคำ้  

 
1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย 

วิสยัทศัน์ 

วสิยัทศัน์ของบรษิทัคอื กำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนื เพื่อก้ำวขึน้ไปสู่กำรเป็นผู้น ำทำงธุรกจิด้ำนโลจสิตกิส์ และกำรบรหิำร
จดักำรในห่วงโซ่อุปทำนแบบครบวงจร ในภูมภิำคอำเซยีน  

พนัธกิจ พนัธกจิของบรษิทั ไดแ้ก่ 
1. กำรสรำ้งควำมมัง่คงของธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื 

2. กำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่รีะหว่ำงบรษิทักบัลูกคำ้ คู่คำ้ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

3. กำรพฒันำบุคลำกรใหม้ปีระสทิธภิำพ สรำ้งคนคุณภำพและมหีวัใจในกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมอือำชพี 

เป้าหมาย 
กลุ่มบรษิทัฯ มเีป้ำหมำยในกำรขึน้เป็นผูน้ ำตลำดกำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสใ์นกลุ่มประเทศอำเซยีน 
 
1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

                                      
พฒันำกำรทีส่ ำคญัของบรษิทัในช่วงทีผ่่ำนมำ สรุปไดด้งันี้ 
 

ปี พัฒนาการทีส่ าคัญ  

2538 
- บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (“SONIC”) ก่อตัง้ขึน้ดว้ยทนุจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท โดย ดร.สนัติสขุ โฆษิอำภำนนัท ์

เพื่อประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรระบบโลจิสติกสก์ำรขนส่งทำงทะเล 

2541 - SONIC ไดเ้ขำ้รว่มเป็นสมำชกิ Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA) 

2544 
- รว่มทนุกบัหุน้ส่วนตำ่งประเทศ กอ่ตัง้ บรษิัท จีแอลอี ลอจิสติคส ์จ ำกดั (“GLE”) เพื่อประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรจดักำร

ระบบโลจิสติกสแ์บบเต็มตู ้(FCL) เป็นหลกั 
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ปี พัฒนาการทีส่ าคัญ  

2546 
- ก่อตัง้ บรษิัท พีซ พอรพ์ จ ำกดั (“PEACEPROP”) เพื่อประกอบธุรกิจจดักำรอสงัหำรมิทรพัย ์ส ำหรบักำรใหเ้ชำ่อำคำร

ส ำนกังำนแก่บรษิัทในเครือ ก่อตัง้ บรษิัท เอเชียน อินเตอรโ์ลจิสตคิส ์จ ำกดั (“ASIAN”) เพื่อประกอบธุรกิจใหบ้รกิำร
จดักำรระบบโลจิสติกส ์

2551 
- เปิดสำขำกิ่งแกว้ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร เพื่อใหบ้รกิำรกำรขนส่งทำงบก และศนูยร์วบรวมและกระจำย

สินคำ้บนพืน้ท่ีกวำ่ 10 ไร ่

2552 
- เพิ่มทนุจดทะเบียนระหว่ำงชว่งปี 2548 ถึง 2552 จนมจี ำนวนทนุจดทะเบยีน 70.00 ลำ้นบำท 

เปิดพืน้ท่ีใหบ้รกิำรเขตปลอดอำกร (Free Zone) ชื่อ เขตปลอดอำกร กิ่งแกว้ LCL ฟรีโซน เพื่อประกอบพำณิชยกรส ำหรบั
ลกูคำ้ขนำดเล็กและขนำดกลำงเพื่อใชพ้ืน้ท่ีในกำรน ำเขำ้สินคำ้ 

2553 - เปิดสำขำแหลมฉบงั เพื่อใหบ้รกิำรดำ้นโลจิสติกสไ์ดอ้ย่ำงครบวงจร (Total logistic Provider) 

2558 

- ปรบัโครงสรำ้งระหวำ่งกลุ่มบรษิทั โดยวิธีกำรควบรวมบรษิัท (Amalgamation) ระหว่ำง GLE, PEACEPROP และ 
ASIAN จดัตัง้เป็นบรษิัทโดยใชช้ื่อว่ำ บรษิัท แกรนดลิ์งค ์ลอจิสตคิส ์จ ำกดั (“GRANDLINK”) เพื่อด ำเนินธุรกจิกำรจดักำร
ระบบโลจิสติกส ์โดยเนน้บรกิำรแบบไม่เต็มตู ้(LCL) เป็นหลกั 

- ไดเ้ขำ้รว่มเป็นสมำชกิของ กลุ่มสมำชกิ The Cooperative Logistics Network (The COOP) 
- ไดเ้ขำ้รว่มเป็นสมำชกิของ กลุ่มสมำชกิ Global Affinity Alliance  
- ไดร้บัใบรบัรอง ISO 9001: 2008 จำก UKAS Management System 

2559 

- เปิดเสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรขนส่งระหว่ำงเขตแดนไปยงัประเทศกมัพชูำ และประเทศลำว 
- ลงทนุซือ้ที่ดินขยำยพืน้ท่ีศนูยร์วบรวมและกระจำยสินคำ้ที่กิ่งแกว้ อีกกวำ่ 7 ไร ่ 
- ลงทนุเพิ่มรถหวัลำก และหำงลำก จ ำนวน 40 คนั และ 73 หำง เพื่อรองรบักำรขนส่งสินคำ้ทำงบกและกำรขนส่งสินคำ้

ขำ้มเขตแดน 
- ระงบักำรใหบ้รกิำรเขตปลอดอำกร กิ่งแกว้ LCL ฟรีโซน โดยอยู่ระหว่ำงขอ้พิพำทระหว่ำงกรมศลุกำกร 
- ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิัทฯ มหำชนจ ำกดั โดยเปล่ียนชื่อเป็น "บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)"  
- เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 70 ลำ้นบำทเป็น 290 ลำ้น 

2560 
- ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัฯ มหำชนจ ำกดั โดยเปลีย่นชื่อเป็น "บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั 

(มหำชน)"  

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 70 ลำ้นบำทเป็น 290 ลำ้น 

2561 
- เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์MAI เมื่อ 19 ตลุำคม 2561  
- ซือ้อำคำรพำณิชย ์เพื่อเป็นอำคำรส ำนกังำนสำขำแหลมฉบงั 
- เพิ่มส ำนกังำนท่ีสวุรรณภมูิ 

2562 
- ลงทนุในที่ดิน 21 ไร ่โครงกำรป่ินทองแลนด ์จ.ชลบรุี เพื่อขยำยพืน้ที่กำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ในเขต EEC 
- ลงทนุเพิ่มรถหวัลำก และหำงลำก เป็น 85 คนั และ 200 หำง 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษทั 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ 

 
 

 

 
 

บรษิทั เจเนซสิ โลจสิตคิส ์จ ำกดั จดเลกิกจิกำรในปี 2558 ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงช ำระบญัช ี

บรษิทั จเีอลเอส อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั จดเลกิกจิกำรในปี 2561 ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงช ำระบญัช ี
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได ้
 โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิทั และบรษิทัย่อย แยกตำมประเภทของกำรใหบ้รกิำร ดงันี้ 

โครงสร้างรายได ้

งบการเงินรวม 

รอบปี 2560 รอบปี 2561 รอบปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการขนส่ง             

- บรกิำรขนส่งทำงเรอื 610.56 63.16 759.25 65.72 744.81 64.74 

- บรกิำรขนส่งทำงบก 277.95 28.75 301.86 26.12 333.44 28.98 

- บรกิำรขนส่งทำงอำกำศ 66.94 6.92 83.02 7.19 54.11 4.70 

- บรกิำรอื่นๆ/1 8.85 0.92 8.28 0.72 13.19 1.15 

รวมรายได้จากบริการ 964.30 99.75 1,152.41 99.75 1,145.55 99.57 

- รำยไดอ้ื่น/2 2.43 0.25 2.85 0.25 4.94 0.43 

รายได้รวม 966.73 100.00 1,155.26 100.00 1,150.49 100.00 

 
หมำยเหตุ:  /1 บรกิำรอื่นๆไดแ้ก่ ค่ำบรกิำรศนูยร์วบรวมและกระจำยสนิคำ้ คำ่บรกิำรส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย และอื่นๆ   

/2 รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก ่ประกอบดว้ย ผลต่ำงของส่วนแบง่ก ำไรจำกกำรเลกิบรษิทัย่อย รำยไดด้อกเบีย้รบั
จำกบญัชเีงนิฝำกธนำคำร ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ และรำยไดอ้ื่นๆ 

 
2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
 
 บรษิทั โซนิค อนิเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) และบรษิทั แกรนด์ลงิค์ ลอจสิตคิส ์จ ำกดั (“บรษิทัย่อย”) 

เป็นผู้ให้บริกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ ( International Logistics Service Provider) โดยมีกำรให้บริกำร
ขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลแบบครบวงจรทัง้เตม็ตู้และไม่เตม็ตู้ และกำรขนส่งสนิคำ้ทำงบกเพื่อกำรสนับสนุนกำรขนส่งสนิคำ้จำก
บรษิทัลูกคำ้ไปยงั ท่ำเรอืและท่ำอำกำศยำนต่ำงๆ ส ำหรบัสนิคำ้ส่งออกและสนิคำ้น ำเขำ้ โดยดำ้นบริกำรขนส่งสนิคำ้ทำงบก
นัน้ บรษิัทฯ มรีถหวัลำกและหำงลำกที่ให้บรกิำรเป็นของตวัเอง เป็นจ ำนวน 85 คนั และ 200 หำง ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2562  
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ภาพรวมและประโยชน์ในการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
นอกเหนือจำกคุณภำพและควำมรวดเรว็ในกำรจดัส่งสนิคำ้ไปยงัจุดหมำยปลำยทำง ควำมพงึพอใจของลูกคำ้ยงัเป็น

อกีปัจจยัส ำคญัของธุรกจิกำรจดักำรขนส่ง เนื่องดว้ยหลกัส ำคญัในกำรเตบิโตในธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ลูกคำ้ต้องเชื่อมัน่ใน
คุณภำพของกำรใหบ้รกิำร ดงันัน้บรษิัทฯ ตระหนักและมุ่งเน้นใหค้วำมส ำคญัในกำรส่งเสรมิพฒันำคุณภำพกำรใหบ้รกิำร 
โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จดัตัง้ฝ่ำยลูกค้ำสมัพนัธ์ (Customer Service) เพื่อที่จะคอยดูและให้ค ำปรึกษำเมื่อมีกำรใช้บริกำร 
เพื่อให้ลูกค้ำได้รบักำรตอบสนองและได้รบักำรตดิตำมแก้ไขปัญหำของลูกคำ้ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและมคีวำมต่อเนื่อง 
ทัง้นี้กำรบรกิำรของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 3 ประเภทดงันี้  

1. ธรุกิจจดัการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) 

 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริกำรเป็นตัวแทนรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ ( International Logistics Service 
Provider) ประเภททีไ่ม่มเีรอืเป็นของตวัเอง (NVOOC) เพื่อกำรบรหิำรจดักำรกำรเคลื่อนยำ้ยสนิคำ้ทัง้กำรน ำเขำ้สนิคำ้จำก
ต่ำงประเทศมำสู่ประเทศไทย และกำรส่งออกจำกระหว่ำงจุดขนถ่ำยสินค้ำ ณ ท่ำเรือในประเทศไทยไปยังที่หมำย
ต่ำงประเทศ ทัง้นี้กลุ่มบรษิทัฯ จะใหบ้รกิำรในกำรจดักำรขัน้ตอนกำรส่งออกหรอืน ำเขำ้ทีท่่ำเรอืในประเทศไทย ในกำรจอง
ระวำงเรอืผ่ำนสำยเรอืชัน้น ำระดบัโลกและตูค้อนเทนเนอร ์(container) ทีเ่หมำะสมกบัลกัษณะและประเภทของสนิคำ้ จดักำร
บรหิำรพืน้ทีตู่ค้อนเทนเนอรใ์หส้ำมำรถบรหิำรตน้ทุนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสุด และน ำส่งมอบสนิคำ้ลงเรอื รวมไปถงึกำร
ด ำเนินพธิกีำรศุลกำกรและเอกสำรประกอบในกำรส่งมอบสนิคำ้ ตลอดจนตดิตำมสถำนะของสนิคำ้จนถงึจุดหมำย โดยกลุ่ม
บรษิทัฯ จะประสำนงำนกบัเครอืข่ำยพนัธมติรในต่ำงประเทศเพื่อจดักำรกำรส่งออกหรอืน ำเขำ้ ณ ท่ำเรอืของต่ำงประเทศ 
ทัง้นี้ ณ ปัจจุบนั กลุ่มบรษิทัไดต้ดิต่อกบัเครอืขำ่ยพนัธมติรในประเทศและต่ำงประเทศกว่ำ 63 ประเทศ โดยปีทีผ่่ำนมำกลุ่ม
บริษัทฯ มีกำรส่งออก และน ำเข้ำไปสู่ประเทศทัง่ในกลุ่มอำเซียน อันได้แก่ เวียดนำม อินโดนีเซีย พม่ำ มำเลเซีย 
สหรฐัอเมรกิำ และกลุ่มประเทศในทวปียุโรป อนัไดแ้ก่ เยอรมนั เนเธอแลนด ์และตุรก ีเป็นหลกั  
 

โดยปัจจุบนักลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิำรของกำรขนส่งทำงทะเลอยู่ 2 ประเภทคอื 

1. การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full container load: FCL) หมำยถงึ กำรบรรจุสนิคำ้
เตม็ตู้คอนเทนเนอร์ส ำหรบัลูกค้ำรำยเดยีวในคอนเทนเนอร์หนึ่งๆ ซึ่งเป็นบรกิำรทีเ่หมำะกบั

ลูกค้ำที่ต้องกำรขนส่งสนิค้ำเป็นจ ำนวนมำก โดยบรษิัทฯ จะร่วมวำงแผนงำนกำรส่งออกกบั

ลูกคำ้เป็นรำยปี  บรษิทัฯ จะเป็นผูด้ ำเนินกำรตดิต่อสำยกำรเดนิเรอื ต่อรองค่ำระวำงเรอื จอง
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ระวำงเรอื รวมถงึจดัหำตูค้อนเทนเนอรท์ีเ่หมำะสมกบัสนิคำ้ จนส่งมอบสนิคำ้ลงเรอื ตลอดจน

ตดิตำมสถำนะของสนิคำ้ตน้ทำงจนถงึปลำยทำง  

2. การขนส่งแบบไม่เตม็ตู้คอนเทนเนอร ์(Less than container load: LCL) หมำยถงึ กำร
บรรจุสนิค้ำ โดยแบ่งพื้นที่คอนเทนเนอร์แบบปลกี เพื่อรองรบักำรให้บรกิำรส ำหรบัลูกค้ำที่
ต้องกำรขนส่งสินค้ำปริมำณน้อย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะท ำหน้ำที่เป็นผู้รวบรวมสินค้ำ 
(Consolidator) จำกลูกค้ำหลำยรำยและน ำมำบรรจุวำงบนพื้นที่คอนเทนเนอร์ โดยจะมกีำร
ค ำนวณพืน้ทีใ่นกำรจดัวำงเพื่อประสทิธภิำพใหไ้ดส้งูสุด  
 

2. การจดัการขนส่งระหวา่งประเทศทางอากาศ (Air freight) 

กลุ่มบรษิทัฯ จะเป็นผูต้ดิต่อและจองระวำงสำยกำรบนิ ตำมตำรำงเวลำและขอ้ก ำหนดทีลู่กคำ้ตอ้งกำรซึง่กำร
ขนส่งทำงอำกำศเป็นกำรขนส่งทีม่ศีกัยภำพสงู เหมำะกบักำรขนส่งระหว่ำงประเทศทีต่อ้งกำรควำมรวดเรว็ใน
ระยะเวลำทีจ่ ำกดั แต่มตีน้ทุนทีส่งูกว่ำกำรขนส่งเรอืสนิคำ้ส่วนใหญ่ทีข่นส่ง ทำงอำกำศจะมปีรมิำณค่อนขำ้งน้อยและ
มมีลูค่ำสงูและตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัเป็นพเิศษโดยค ำนึงถงึควำมรวดเรว็  

 
3. ธรุกิจการจดัการขนส่งทางบกภายในประเทศ ( Inland Transport) และการจดัการขนส่งสินค้าข้ามแดน 

(Cross-border Transport) 
นอกเหนือจำกธุรกจิหลกัทีใ่หบ้รกิำรขนส่งทำงทะเลและทำงอำกำศแล้ว กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมบีรกิำรเพื่อรองรบั

ควำมต้องกำรของบรกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงบกเพื่อเป็นกำรพฒันำธุรกจิและเป็นกำรต่อยอดควำมช ำนำญในธุรกจิกำร
ให้บรกิำรขนส่งแบบครบวงจรและต่อเนื่อง (Multimodal Transport) โดยบรษิัทฯ มบีรกิำรขนส่งสนิค้ำทำงบกเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งสนิคำ้ ระหว่ำงจุดถ่ำย/รบัสนิคำ้ของลูกคำ้และท่ำเรอื/ท่ำอำกำศ บรษิทัฯ จงึไดข้ยำย
กำรบรกิำรในส่วนของกำรด ำเนินงำนขนส่งภำยในประเทศ ดว้ยรถหวัลำกและหำงลำก รวมถงึรถบรรทุก 6 ล้อ และ 
4 ล้อ เพื่อกำรให้บรกิำรลูกค้ำผู้น ำเขำ้และส่งออกได้อย่ำงครบวงจร ลดขัน้ตอนกำรติดต่อกบัหลำยๆ ผู้ให้บรกิำร 
ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดข้ยำยกำรใหบ้รกิำรขนส่งทำงบกตำมจุดหมำยทีลู่กคำ้ตอ้งกำรแก่ผูป้ระกอบกำรทัว่ไป  
 
4.    บริการอ่ืนๆ 

          นอกจำกกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวขำ้งตน้  บรษิทัยงัมกีำรใหบ้รกิำรศูนยก์ระจำยสนิคำ้ และบรกิำรส ำหรบัสนิคำ้
อนัตรำย  เพื่อเป็นกำรรองรบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ในกำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสค์รบวงจร 
4.1 กำรบรกิำรศูนยร์วบรวมและกระจำยสนิคำ้ (Distribution Centre) 

เป็นกำรใหบ้รกิำรพกัของระหว่ำงกำรขนส่งสนิคำ้ ระหว่ำงกำรขนส่งจำกโรงงำนลูกคำ้ ก่อนน ำเขำ้หรอืส่งออก 
ไปยงัท่ำเรอืหรอืสนำมบนิ  และกระจำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ดำ้นอคีอมเมริช์ (e-commerce) 

 4.2 กำรบรกิำรโลจสิตกิสส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย (Dangerous Goods) 
เป็นกำรใหบ้รกิำรทัง้ในกำรบรกิำรบรรจุสนิคำ้อนัตรำยภำยใตก้ฎกำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำยทำงอำกำศ ( IATA 
Dangerous Goods regulations) ทำงเรอื (IMDG code) และทำงบก (ADR) กำรจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑส์ ำหรบั
บรรจุสนิคำ้อนัตรำย และบรษิทัย่อย ยงัมรี่วมมอืกบัทำงจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ในกำรอบรมควำมรูเ้กีย่วกบั
กำรบรรจุสนิคำ้อนัตรำย 
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2.3 การตลาดและการแข่งขนั 
2.3.1 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

กลุยทธก์ำรแขง่ขนั 
กำรใหบ้รกิำรแบบครบวงจร (Total Logistics Service Provider)  

กลุ่มบรษิทัฯ จ ำเป็นทีจ่ะต้องตอบสนองทุกควำมต้องกำรของลูกคำ้ ในช่วงเรื่มตน้กลุ่มบรษิทัฯ เริม่ธุรกจิ
กำรเป็นตวัแทนผู้รบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศทำงเรอื และต่อมำกไ็ดเ้ริม่ผลติภณัฑ์กำรขนส่งทำงอำกำศ ซึ่ง
กำรขนส่งระหว่ำงจุดขนถ่ำยสนิคำ้ของลูกคำ้จนถงึจุดขนถ่ำยส่งออก จงึไดร้เิริม่แนวคดิกำรใหบ้รกิำรระบบโลจสิติ
กสอ์ย่ำงครบวงจร กล่ำวคอืใหบ้รกิำรตัง้แต่ใหค้ ำปรกึษำเรื่องกฎเกณฑแ์ละวธิกีำรน ำเขำ้และส่งออก บรกิำรผ่ำนพธิี
ศุลกำกร บรกิำรกำรขนส่งทำงบก โดยใหบ้รกิำรทัง้รถหวัลำก หำงลำก และรถบรรทุก ระยะเวลำต่อมำ บรษิทัฯ ได้
เริ่มขยำยกำรให้บริกำรกำรขนส่งทำงบกข้ำมชำยแดน (Cross-border transport) สู่ประเทศเพื่อนบ้ำนอื่นๆ 
นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ยงัมศีูนยร์วบรวมและกระจำยสนิคำ้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สำมำรถใหก้ำรบรกิำรแก่ลูกคำ้ไดอ้ย่ำง
ครบวงจร ช่วยประหยดัเวลำ และประสทิธภิำพในระบบกำรจดักำรโลจสิตกิสข์องลูกคำ้  
 
เครอืขำ่ยพนัธมติรทีก่วำ้งขวำง (Network) 

บรษิทัฯ ยงัไดส้รำ้งควำมสมัพนัธ์ทีด่ตี่อตวัแทนกำรจดักำรกำรขนส่งในประเทศต่ำงๆ เพื่อเป็นพนัธมติร
ในกำรส่งงำนใหก้นัและกนั ปัจจุบนับรษิทัฯ มพีนัธมติรทีเ่ป็นตวัแทนในต่ำงประเทศทีต่ดิต่อกนัมำอยู่กว่ำ 454 รำย
ครอบคลุมทุกทวปี โดยพนัธมติรทีด่ ำเนินธุรกจิดว้ยกนัมำยำวนำน กไ็ดแ้นะน ำตวัแทนอื่นๆ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ยงัได้
เขำ้ร่วมชมรมตวัแทนกำรขนส่งทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ในประเทศไทยกลุ่มบรษิทัฯไดเ้ขำ้ร่วมเป็นสมำชกิใน
สมำคมผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (TIFFA) นอกจำกนัน้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัได้เขำ้รวมเป็นสมำชกิของ 
The Cooperative Logistics Network ในปี 2558 ซึ่งเป็นสมำคมระดบันำนำชำติครอบคลุมกว่ำ 124 ประเทศทัว่
โลก และ Global Affinity Alliance โดยจะจดัประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อเป็นกำรขยำยเครอืขำยพนัธมติรใน
กำรด ำเนินธุรกจิร่วมกนักบัตวัแทนในประเทศอื่นๆ เพื่อใหบ้รกิำรไดค้รอบคลุมได้มำกยิง่ขึน้ โดยมเีป้ำหมำยในกำร
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรูว้ธิกีำรเพื่อเพิม่ศกัยภำพและโอกำสในเชงิธุรกจิเพื่อทีจ่ะตอบสนองควำมตอ้งกำรทีจ่ะขนส่ง
สนิคำ้ไปเป้ำหมำยปลำยทำงทีเ่ป็นประเทศคู่คำ้ 
ตารางสรุปการเขา้ร่วมเป็นภาคสีมาชกิ (Conference) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ช่ือสมาคม 
บริษทัท่ีเป็น
สมาชิก 

ปีท่ีเป็นสมาชิก 
ปีท่ีส้ินสุดการเป็น

สมาชิก 

Thai International Freight 
Forwarders Association: TIFFA 

SONIC 21 เม.ย. 2541 ไม่มกี ำหนด 

The Cooperative Logistics 
Network 

SONIC 21 ธ.ค. 2558 ไม่มกี ำหนด 

Global Affinity Alliance GLINK 2561 2563 

สมำคมชปิป้ิงไทย SONIC 25 ม.ค. 2561 25 เม.ย. 2563 
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ช่ือสมาคม 
บริษทัท่ีเป็น
สมาชิก 

ปีท่ีเป็นสมาชิก 
ปีท่ีส้ินสุดการเป็น

สมาชิก 

สมำคมขนส่งทำงบกแหง่ประเทศไทย SONIC 1 ธ.ค. 2560 31 พ.ค. 2565 
 

ควำมเชีย่วชำญของบุคลำกร 
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรน ำเขำ้และส่งออกเป็นธุรกจิทีต่อ้งอำศยัควำมช ำนำญกำรในกำรประสำนงำนกบัผู้

ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สำยเดนิเรอื กรมศุลกำกร ฯลฯ และตอ้งมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกฎระเบยีบต่ำงๆ ในกำรน ำเขำ้และ
ส่งออกของประเทศทีจ่ะน ำเขำ้และส่งออก ผูป้ระกอบธุรกจิทีไ่ม่มีบุคลำกรทีม่คีวำมช ำนำญกำรในกำรน ำเขำ้และ
ส่งออกอย่ำงเพยีงพอจงึตอ้งอำศยัผูก้ระท ำกำรแทนในกำรจดักำรระบบโลจสิตกิส ์กลุ่มบรษิทัฯ เริม่ด ำเนินงำนดำ้น
กำรจดักำรระบบโลจสิตกิสม์ำตัง้แต่ปี 2538 บุคลำกรของกลุ่มบรษิทัฯ ไดส้ะสมประสบกำรณ์และเครอืขำ่ยซึง่ส่งผล
ให้กำรใหบ้รกิำรจดักำรระบบโลจสิติกส์แก่ลูกคำ้มปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ ทัง้กำรจองระวำงเรอืหรอืเครื่องบนิที่
สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงรวดเรว็ กำรบรหิำรพืน้ทีใ่นกำรบรรจุสนิคำ้เพื่อใหก้ำรขนส่งมปีระสทิธภิำพสูงสุด กำร
ลดขอ้ผดิพลำดจำกกำรขนส่งและกำรด ำเนินกำรตำมกฏหมำยศุลกำกรและกฏหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่ำงถูกต้อง 
รวมทัง้กลุ่มบรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง กลุ่มบรษิทัฯ สนับสนุนใหบุ้คลำกรไดร้บักำรอบรมกบั
สถำบนัภำยนอกทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนเองเพื่อกำรใหบ้รกิำรไดแ้บบมอือำชพีอย่ำงต่อเนื่อง 
 
คุณภำพในกำรใหบ้รกิำร 

กลุ่มบรษิทัฯ มุ่งเน้นควำมเป็นเลศิในกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ เนื่องจำกคุณภำพของกำรบรกิำรเป็นหวัใจ
หลกัของกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จดัตัง้ฝ่ำยดูแลลูกค้ำ (Customer 
Service) เพื่อแยกแผนกกำรบรกิำรออกมำจำกส่วนงำนปฏบิตักิำร เพื่อใหส้ำมำรถพฒันำ และตดิตำมคุณภำพของ
กำรบรกิำรได้เฉพำะเจำะจงมำกขึ้น ฝ่ำยดูแลลูกค้ำจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รบับรกิำรทัง้ในระหว่ำงกำร
ขนส่ง ตดิตำมสถำนะสนิคำ้ รบัปัญหำและใหค้ ำแนะน ำกำรแกไ้ขปัญหำหลงักำรขนส่ง นอกเหนือจำกนี้กลุ่มบรษิทัฯ 
มีกำรให้ลูกค้ำประเมนิคุณภำพงำนและมกีำรตรวจสอบแบบประเมนิจำกลูกค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ กลุ่มบริษัทฯ มี
ช่องทำงในกำรรับกำรติดต่อ หรือข้อร้องเรียน ได้หลำยทำงไม่ว่ำจะเป็นกำรติดต่อผ่ำนเบอร์โทรศพัท์ อีเมล
จดหมำยหรอืผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องกลุ่มบรษิทัฯ  
 
กำรรกัษำฐำนลูกคำ้ปัจจุบนั 

เนื่องดว้ยกำรแขง่ขนัของธุรกจิจดักำรระบบโลจสิตกิสท์ีส่งูขึน้ กำรรกัษำฐำนลูกคำ้ในปัจจุบนัจงึเป็นหวัใจ
หลกัในกำรสรำ้งรำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่องใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ และเน่ืองดว้ยกลุ่มบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิกำรจดักำรระบบโล

จสิตกิสม์ำมำกกว่ำ 25 ปี กลุ่มบรษิทัฯ จงึมฐีำนลูกคำ้ทีก่วำ้ง ดงันัน้กลุ่มบรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญักบักำรคงไวซ้ึ่ง
กลุ่มลูกคำ้ดงักล่ำว และมอบหมำยใหม้บีุคลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญของกลุ่มบรษิทัฯ ดูแลกลุ่มลูกคำ้อย่ำงใกล้ชดิ
โดยสร้ำงควำมรู้สึกประทบัใจ และควำมพึงพอใจในบริกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกำรคอยให้ค ำปรึกษำเพื่อลด
กระบวนกำรท ำงำนขอลูกคำ้ ลดค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนของลูกคำ้ อกีทัง้กำรเสนอบรกิำรใหม่ๆ ของกลุ่มบรษิทั
ฯ อำทิเช่น กำรขนส่งทำงบกทัง้ในประเทศและข้ำมชำยแดน ศูนย์รวบรวมเพื่อกระจำยสินค้ำ เพื่อสำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงครบวงจร 
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มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรใหบ้รกิำรขนส่ง 

นอกเหนือจำกควำมรวดเร็วในกำรน ำสินค้ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงแล้ว กลุ่มบริษัทฯยังได้ให้
ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัในกำรใหบ้รกิำรขนส่งเป็นอนัดบัตน้ๆอกีดว้ย ทัง้นี้ยำนพำหนะทีก่ลุ่มบรษิทัฯไดค้ดั
สรรมำนัน้ จงึเป็นยำนพำหนะที่ไดม้ำตรฐำน เป็นที่ยอมรบั และมสีมรรถนะในกำรใชป้ระกอบธุรกจิจดักำรขนส่ง
ใหแ้ก่ลูกคำ้ของกลุ่มบรษิทั นอกเหนือจำกนี้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยในกำรเลอืกสรรบุคลำกรทีม่คีุณภำพมำช่วย
ด ำเนินธุรกจิ เนื่องจำกธุรกจินี้จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชบุ้คลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์และมคีวำมคุน้ชนิกบัประเภทงำน จงึจะ
สำมำรถสรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่ลูกค้ำได้ถงึจุดหมำยอย่ำงปลอดภยั และดูแลไม่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อทรพัย์สนิ 
และสนิคำ้ของลูกคำ้และกลุ่มบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ยำนพำหนะขนส่งทีก่ลุ่มบรษิทัฯใชทุ้กคนัจะไดร้บักำรบ ำรุงรกัษำจำกศูนย์ซ่อมบ ำรุงทีม่คีุณภำพสูง 
จำกช่ำงผูเ้ชีย่วชำญ ผูท้ีไ่ดก้ำรยอมรบัของผูใ้ชย้ำนพำหนะทัง้ในและต่ำงประเทศ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำยำนพำหนะทีใ่ช้
ประกอบกำรทุกคนั ได้รบักำรดูแลเพื่อใหต้รงตำมมำตรฐำนทีก่ฏหมำยก ำหนด และมกีำรตรวจสอบสภำพควำม
พรอ้มของพนักงำนขบัรถก่อนปฏบิตัหิน้ำที ่โดยบรษิทัฯมกีำรก ำหนดระเบยีบว่ำดว้ยกำรปฏบิตัขิองพนักงำนขบัรถ 
และระเบยีบว่ำดว้ยขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน รวมถงึมกีำรท ำแบบประเมนิของพนักงำนขบัรถ นอกเหนือจำกนี้บรษิทั
ฯไดก้ ำหนดใหพ้นักงำนท ำกำรตรวจสภำพควำมพรอ้มของยำนพำหนะก่อนน ำรถออกไปใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ และมี
กำรควบคุมโดยจดัใหม้กีำรสุ่มตรวจสำรเสพตดิและแอลกอฮอลพ์พนักงำนผูใ้หบ้รกิำรขบัรถขนส่งอย่ำงเป็นประจ ำ  

 
 

2.3.2 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
 

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบโลจิสติกส ์ปี 62 

 เมื่อโลกเขำ้สู่ยุคดจิทิลัท ำใหก้ำรพฒันำเทคโนโลย ี ในปัจจุบนัเปลีย่นแปลงไปอย่ำงรวดเรว็จำกกำรแขง่ขนัที่
เขม้ขน้ในกำรวจิยัและพฒันำทำงวทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม ซึง่พลกิโฉมใหโ้ลกอุตสำหกรรมโลจสิตกิส ์
เปลีย่นแปลงไปจำกกำรพฒันำกำรขนส่งดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ เมือ่ประมำณ 50 ปีทีแ่ลว้ สู่กำรคน้หำรปูแบบธุรกจิ
ใหม่ๆ ทีจ่ะท ำใหก้ำรขนส่งสนิคำ้มคีวำมสะดวกรวดเรว็มำกยิง่ขึน้ ดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยัเพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทุกประเภท  สำมำรถจดักำรทรพัยำกรไดอ้ย่ำงคุม้ค่ำ ตลอดจนค ำนึงถงึกำรด ำเนินธุรกจิที่
มุ่งเน้นควำมยัง่ยนื และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม กำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีนยุคโลกำภวิฒัน์ท ำใหเ้กดิกำรคำ้
ระหว่ำงประเทศทีส่ำมำรถ เคลื่อนยำ้ยและเขำ้ถงึเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมยัไดง้ำ่ยขึน้และมผีลกระทบต่อ
ภำคธุรกจิในทุกระดบั ดงันัน้แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงในระดบัสำกลทีเ่กดิขึน้จงึมผีลต่อผูป้ระกอบกำรไทยอย่ำง
หลกีเลีย่งไม่ได ้
 กองยุทธศำสตรก์ำรพฒันำระบบโลจสิตกิสเ์ลง็เหน็ ควำมส ำคญัต่อกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยำ่งรวดเรว็ จงึ
ไดร้วบรวมแนวโน้มพฒันำกำรทีส่ ำคญัส ำหรบักำรพฒันำ โลจสิตกิสข์องประเทศไทยในปี 2562 อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปรบัตวัของผูป้ระกอบกำรโลจสิตกิสไ์ทยทัง้ภำครฐั และเอกชนตลอดจนหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรพฒันำระบบโลจสิตกิสข์องประเทศใหเ้ท่ำทนัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม่และกำรเปลีย่นแปลงทำงกำรคำ้ อำท ิ กำร
ด ำเนินธุรกจิแบบเศรษฐกจิแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เทคโนโลย ี Internet of Things (IoT) กำรวเิครำะห์
ขอ้มลู ดว้ยระบบ Big Data Analytics กำรพฒันำสู่ควำมเป็นมติร ต่อสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้รวบรวมขอ้มลูของ Start 
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up ทีน่่ำสนใจทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมถงึผลกระทบของสงครำมกำรคำ้และควำมเสีย่งจำกควำมไมแ่น่นอน ของ
นโยบำยกำรคำ้ในปัจจบุนั ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนนโยบำยและพฒันำเทคโนโลยเีพื่อเพิม่ขดี 
ควำมสำมำรถดำ้นกำรแขง่ขนั โดยสรุปได ้ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8586&filename=index 
 

การพฒันาระบบโลจิสติกสข์องประเทศไทย กบัแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัปี 2562 

ท่ำมกลำงยุค Digital Disruption ทีเ่ทคโนโลย ีสมยัใหม่เขำ้มำแทนทีเ่ทคโนโลยเีดมิและน ำไปสู่รปูแบบ ธุรกจิ
ใหม่ รฐับำลไดว้ำงแผนเพื่อพฒันำประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยก ำหนด 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-Curve) เพื่อ
รองรบักำรเปลีย่นแปลงและเป็นอุตสำหกรรม ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในอนำคต แบ่งออกเป็น 5 อุตสำหกรรม เดมิทีม่ี
ศกัยภำพในกำรต่อยอด (First S-Curve) และ 5 อุตสำหกรรมอนำคต (New S-Curve) ซึง่เป็นอุตสำหกรรมทีไ่ทยมี
ศกัยภำพในกำรผลติและเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีำงกำรผลติระดบัโลกทัง้สิน้ เช่น อุตสำหกรรมยำน
ยนตส์มยัใหม่อุตสำหกรรมอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะหุ่นยนตเ์พื่ออุตสำหกรรมอุตสำหกรรมกำรบนิและโลจสิตกิส์
อุตสำหกรรมดจิทิลั เป็นตน้ 

ขณะทีผู่ใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิสไ์ทยจะตอ้งปรบัรปูแบบธุรกจิใหท้นัสมยัสอดคลอ้งต่อกำรเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลย ี เพื่อใหส้ำมำรถแขง่ขนัไดใ้นระดบัประเทศและระดบัสำกลมกีำรรวมกลุ่มและสรำ้งเครอืขำ่ยผู้
ใหบ้รกิำรโลจสิตกิสไ์ทย ทีเ่ขม้แขง็จนสำมำรถน ำไปสู่กำรพฒันำธุรกจิใหบ้รกิำรโลจสิตกิส์ บนแนวคดิ Sharing 

Economy เพื่อลดตน้ทุนและสรำ้ง มลูค่ำเพิม่ใหแ้ก่ธุรกจิรวมทัง้น ำเทคโนโลยเีขำ้มำใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรโลจสิตกิส์
ทีย่ ัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ตลอดจน ปรบักำรด ำเนินธุรกจิโลจสิตกิสท์ีร่องรบัสงัคมสงูวยั อำท ิกำรส่งเสรมิ
ใหผู้ส้งูอำยุเขำ้มำมส่ีวนร่วมในกำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิส ์ นอกจำกน้ีผูใ้หบ้รกิำรโลจสิตกิสไ์ทยจะตอ้งตดิตำมควำม
เปลีย่นแปลงของกำรคำ้ระหว่ำงประเทศทีจ่ะมผีลต่อกำรด ำเนินธรุกจิ ใหส้ำมำรถวำงแผนและบรหิำรจดักำรควำม
เสีย่ง ทีจ่ะเกดิขึน้ในกำรด ำเนินธรุกจิโลจสิตกิสอ์ย่ำงเท่ำทนัต่อ สถำนกำรณ์ทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต 

 

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8586&filename=index
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2.4 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

นอกเหนือจำกธุรกิจกำรให้บริกำรจัดหำสินค้ำทำงทะเลและทำงอำกำศแล้วกลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้
ใหบ้รกิำรขนส่งโดยใชร้ถหวัลำกและหำงลำก รถบรรทุก 6 ล้อ และ รถบรรทุก 4 ล้อ ใหแ้ก่ลูกคำ้ทีต่้องกำรขนส่ง
สนิคำ้ทำงบกภำยในประเทศและขนส่งสนิคำ้แบบขำ้มเขตแดนไปยงัประเทศกมัพูชำ โดยใหบ้รกิำรผ่ำนรถขนส่ง
ของบรษิทัฯ และบรษิทัพนัธมติร บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรจดัหำรถหวัลำกและหำงลำก รถบรรทุก 6 ล้อ และ รถบรรทุก 
4 ล้อ ที่ใช้ส ำหรับธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงบกและบริกำรขนส่งข้ำมแดน (Cross Border) จำกผู้จ ัดจ ำหน่ำย
รถบรรทุกส ำหรบักำรประกอบธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทีม่คีุณภำพสงู โดยผ่ำนขัน้ตอนกำรเปรยีบเทยีบรำคำและคุณภำพ
ของรถขนส่งให้ตรงกบัควำมต้องกำรใช้งำนของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะค ำนึงถึงบรกิำรหลงักำรขำยที่สำมำรถ
ให้บริกำรบ ำรุงรกัษำรถขนส่งของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนในกำรขนสินค้ำให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำง
ปลอดภยั รวมไปถงึกำรตดิตัง้ระบบกำรตดิตำมต ำแหน่ง (GPS) เพื่อกำรตดิตำมขัน้ตอนกำรขนส่งเพื่อใหข้อ้มูลแก่
ลูกค้ำได้อย่ำงประสิทธภิำพมำกขึ้น อีกทัง้บริษัทฯ สำมำรถน ำขอ้มูลควำมเร็วในกำรขบัขี ่เส้นทำงกำรเดนิรถ 
ปรมิำณเชือ้เพลงิ เพื่อน ำมำบรหิำรกำรจดักำรกำรเดนิรถใหม้ปีระสทิธภิำพ และประหยดัพลงังำนมำกขึน้ รถขนส่ง
ทุกคนัของบรษิทัฯ มกีำรท ำประกนัภยัชัน้ 1 และประกนัภยัสนิคำ้ทีร่บัขนส่งซึ่งมลูค่ำประกนัจะสูงกว่ำมลูค่ำควำม
เสยีหำยของสนิคำ้ทีอ่ำจเกดิขึน้ ณ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มรีถหวัลำกและหำงลำกทีใ่หบ้รกิำรเป็นของตวัเอง 
เป็นจ ำนวน 85 คนั และ 200 คนั ตำมล ำดบั 
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ขัน้ตอนการให้บริการ 
 

สรปุขัน้ตอนการจดัการขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศ 
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สรปุขัน้ตอนการจดัการขนส่งสินค้าด้วยรถหวัลากและหางลาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 : การประกอบธรุกิจ    

 
   
                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)                                                     แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
  

14 
  

 

3. ปัจจยัความเส่ียง 
1 ความเส่ียงเก่ียวกบัการด าเนินธรุกิจ 

1.1 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของค่ำระวำง 
ต้นทุนค่ำระวำงถอืเป็นต้นทุนหลกั ในกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ โดยในระหว่ำงปี 2560 - ปี 2562  ต้นทุน
ค่ำระวำงเรอืคดิเป็นสดัส่วนเฉลี่ย รอ้ยละ 52.40 ของต้นทุนกำรใหบ้รกิำรขนส่งทำงทะเล รำคำอตัรำค่ำระวำงเรอื
เปลีย่นแปลงตำมควำมผนัผวนของอุปสงค ์และอุปทำนในตลำด โดยควำมผนัผวนของอตัรำค่ำระวำงเรอือำจส่งผล
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยหำกไม่สำมำรถปรบัรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ตำมต้นทุนทีเ่พิม่ขึ้นได้ 
โดยทัว่ไปอุปสงคแ์ละอุปทำนกำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศอำจเปลี่ยนแปลงตำมภำวะเศรษฐกจิและกำรคำ้ของ
โลกซึง่ส่งผลต่อค่ำระวำง  
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดต้ระหนักถงึปัจจยัควำมเสีย่งดงักล่ำวโดยมกีำรบรหิำรจดักำรรำคำค่ำระวำงใหเ้ป็นรำคำ
ทีส่ำมำรถแขง่ขนัไดโ้ดยซึง่จะสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด นอกจำกนี้จะมกีำรอพัเดทขอ้มลูรำคำอย่ำงสม ่ำเสมอ ขอ้มลู
รำคำดงักล่ำวจะใชส้ ำหรบักำรเสนอลูกคำ้ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใชน้โยบำยกำรก ำหนดรำคำขำยโดยเสนอ
รำคำตน้ทุนบวกก ำไรขัน้ต ่ำ ดงันัน้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึสำมำรถบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของ
ค่ำระวำงได ้  
                       
1.2 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำมนั 
เนื่องด้วยธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่งทำงบกเพื่อสนับสนุนกำรน ำเข้ำและส่งออกของกลุ่มบริษัทฯ มีน ้ำมนัเป็น
องคป์ระกอบของตน้ทุนหลกัในกำรใหบ้รกิำร โดยในปี 2560 – ปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนของค่ำน ้ำมนัคดิเป็น
สดัส่วนเฉลี่ย รอ้ยละ 15.01 ของต้นทุนกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงบก ดงันัน้กำรผนัผวนของรำคำน ้ำมนั
อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของธุรกจิกำรขนส่งทำงบกของกลุ่มบรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้ี
กำรเฝ้ำตดิตำมกำรผนัผวนของรำคำน ้ำมนัซึง่เป็นตน้ทุนหลกัอย่ำงใกลช้ดิ เพื่อลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของ
รำคำเชื้อเพลงิ อย่ำงไรกด็ ีงำนขนส่งทำงบกของบรษิทัฯ จะเป็นกำรเสนอรำคำรำยครัง้ของงำนขนส่ง ดงันัน้หำก
ต้นทุนรำคำน ้ำมนัมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั บรษิทัฯ จะพจิำรณำโครงสรำ้งต้นทุน อตัรำก ำไรทีส่ำมำรถ
ยอมรบัได ้และจะเสนอค่ำบรกิำรทีป่รบัตำมต้นทุนรำคำน ้ำมนัทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจำกกำร
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ของตน้ทุนรำคำน ้ำมนั 
 
1.3 ควำมเสีย่งจำกกำรแขง่ขนั 

บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรเขำ้มำของคู่แขง่รำยใหม่เนื่องจำกธุรกจิกำรใหบ้รกิำรจดักำรกำรขนส่งเป็น
ธุรกจิทีใ่ชเ้งนิลงทุนไม่สงู ซึง่เป็นโอกำสทีผู่ป้ระกอบกำรรำยย่อยสำมำรถเขำ้มำแขง่ขนัในตลำดได ้นอกจำกนี้อำจมี
ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขนัจำกสำยเรอืโดยในปัจจุบนัธุรกิจกำรเดินเรืออยู่ในช่วงถดถอย ยกตัวอย่ำงจำกกำร
ล้มละลำยของสำยเดนิเรอืรำยใหญ่ล ำดบัต้นของโลกในช่วงปี 2559 และกำรควบรวมกจิกำรของสำยเรอืรำยใหญ่
หลำยรำย เพื่อปรบัตวัใหม้คีวำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทีสู่งขึน้ แสดงใหเ้หน็ถงึกำรแขง่ขนัของธุรกจิกำรเดนิเรอืที่
สูงขึ้น นอกจำกนี้สำยเรือได้เริ่มให้บริกำรอย่ำงครอบคลุมมำกขึ้น โดยกำรขยำยหน่วยงำนกำรให้บริกำรที่
เกี่ยวเนื่องกบักำรขนส่ง เช่น บรกิำรขนถ่ำยตู้สนิคำ้ และบรกิำรพธิกีำรศุลกำกร เพื่อลดต้นทุนกำรขนส่ง และลด
กำรพึง่พงิจำกบรษิทัรบัจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ เชื่อว่ำบรษิทัฯ มบีรกิำรครบวงจรดว้ย
อตัรำทีเ่หมำะสม และมพีนัธมติรต่ำงประเทศจ ำนวนมำกครอบคลุมทุกมุมโลก นอกจำกนี้บรษิัทฯ ยงัเชื่อว่ำดว้ย
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ชื่อเสยีงในวงกำรกำรใหบ้รกิำรขนส่งของบรษิทัฯ ประสบกำรณ์ของผู้บรหิำร และทมีงำนทีม่คีุณภำพจะสำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกคำ้ และสำมำรถรกัษำลูกคำ้ใหอ้ยู่กบับรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงต่อเนื่องจงึไม่ไดม้องว่ำ
ควำมเสีย่งดงักล่ำวจะกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั 
 
1.4 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิบุคลำกร 

ธุรกจิกำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศต้องใชค้วำมรู ้ควำมช ำนำญในกฎระเบยีบต่ำงๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นกำร
ส่งออกและน ำเขำ้สินค้ำของประเทศต่ำงๆ รวมถึงควำมเขำ้ใจในรูปแบบและเงื่อนไขของระบบโลจสิติกส์ และ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผูบ้รหิำรและบุคลำกร บรษิทัฯ จ ำเป็นต้องอำศยับุคลำกรทีม่คีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ
ในธุรกิจ ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยบริษัทฯ จ ำเป็นต้องพึ่งพงินำยสนัติสุข โฆษิอำภำนันท์ ซึ่งปัจจุบนัด ำรง
ต ำแหน่งเป็นประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรในกำรบรหิำรงำน และรกัษำควำมสมัพนัธก์ับลูกคำ้ เน่ืองดว้ยประสบกำรณ์
ในอุตสำหกรรมโลจสิตคิส ์กำรเจรจำต่อรอง กำรจดักำรกบัปัญหำต่ำงๆ กำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์กบัพนัธมติร และ
แนวทำงกำรปฏบิตังิำนเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมคีวำมเสีย่งหำกขำดนำยสนัตสุิข 
โฆษิอำภำนันท์ซึ่งอำจส่งผลใหบ้รษิัทมคีวำมเสีย่งต่อกำรขำดแคลนบุคลำกรทีท่ ำหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรงำนซึ่งอำจ
ส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนได ้ 

บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของบุคลำกรของบรษิัทฯ เป็นอย่ำงด ีจงึได้มแีผนพฒันำบุคลำกร 
(Succession Plan) เพื่อพฒันำ อบรม บุคลำกรของบรษิัทฯ เพื่อให้มคีวำมสำมำรถในกำรบรหิำรได้ในอนำคต 
ปัจจุบนับรษิัทฯ มแีผนที่จะพฒันำผู้บรหิำรให้สำมำรถบรหิำรงำน และเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพงิบุคลำกร
ดงักล่ำว 
 
1.5  ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิเทคโนโลยใีหม่ 

ในปัจจุบันพบว่ำมีเทคโนโลยีต่ำงๆ มำกมำยที่เข้ำมำมีบทบำทในด้ำนกำรบริกำรกำรขนส่ง ทัง้
ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ ฉะนัน้แลว้กำรเขำ้มำของเทคโนโลยเีหล่ำนัน้พบว่ำมผีลกระทบทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อมต่อกำรให้บรกิำรของบรษิัทฯ ทัง้นี้บรษิัทฯ ได้มมีำตรกำรในกำรปรบัเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ให้มคีวำม
ยดืหยุ่นในดำ้นเกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกค้ำ เช่น เปิดเมนูเพื่อใหลู้กค้ำสำมำรถสอบถำมรำคำออนไลน์ได ้เป็นต้น ซึ่ง
เป็นแพลตฟอรม์ทีอ่ยู่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เอง  

ส ำหรบักำรพฒันำแอพลเิคชัน่ เพื่อตอบสนองตอ้ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้นัน้ ทำงบรษิทัฯ เลง็เหน็ว่ำจะมี
ค่ำด ำเนินกำรค่อนขำ้งสงูเมื่อเทยีบกบัอตัรำควำมน่ำจะเป็นของกำรทีลู่กคำ้จะเขำ้มำใชง้ำน เน่ืองดว้ยปัจจุบนัลูกคำ้
ทีเ่ขำ้มำใชบ้รกิำรหรอืใชบ้รกิำรอยู่นัน้เกอืบรอ้ยละรอ้ยเป็นลูกคำ้ทีไ่ดม้ำจำกพนักงำนขำยของทำงบรษิทัฯ 

ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้อยู่อย่ำงเสมอ จงึไดม้กีำรตดิตำม
ตรวจสอบเกี่ยวกบัเทคโนโลยตี่ำงๆ ทีส่่งผลกระทบไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรอืทำงอ้อม เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำร
พึง่พงิเทคโนโลยใีหม่ดว้ยเช่นเดยีวกนั 
 

2   ความเส่ียงทางด้านการเงิน 
2.1 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

เน่ืองจำกกำรประกอบธุรกจิบรกิำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ อำจไดร้บัควำมเสีย่งจำก
ควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกมรีำยไดแ้ละตน้ทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ โดยในปี 2560 – 2562 
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กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดเ้ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศคดิเป็นสดัส่วนเฉลีย่ รอ้ยละ 9.05 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร และ
มตี้นทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศคดิเป็นสดัส่วนเฉลี่ย รอ้ยละ 8.48 ของต้นทุนจำกกำรใหบ้รกิำร ดงันัน้ควำมผนั
ผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มบรษิทัฯ โดยรำยไดแ้ละต้นทุนทีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศนัน้เกดิจำกกำรท ำธุรกรรมกบัพนัธมติรต่ำงประเทศ
โดยจะมกีำรลดควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมธรรมชำต ิ(Natural Hedge) และมกีำรใชบ้ญัชเีงนิฝำกสกุลเงนิ
ต่ำงประเทศ นอกจำกนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรตดิตำมข่ำวสำร และขอ้มูลอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชดิตลอดเวลำ 
กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่ำสำมำรถประเมนิสถำนกำรณ์ และหำทำงป้องกนัควำมเสีย่งไดอ้ย่ำงทนัท่วงท ีทัง้นี้ ในอดตีที่
ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีผลกระทบต่อผลด ำเนินงำนในอดีตอย่ำงมีนัยส ำคญัจำกควำมผันผวนของอตัรำ
แลกเปลีย่น 
 
2.2. ควำมเสีย่งจำกควำมเสยีหำยจำกกำรฟ้องรอ้งในพืน้ที ่Free Zone 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำคดคีวำม  ซี่งเป็น
คดคีวำมเกี่ยวเนื่องมำตัง้แต่ปี 2559 โดยบรษิทัฯ มคีวำมเสี่ยงในกำรช ำระภำระผูกพนัแบ่งเป็น 2 คด ีได้แก่ (1) 
จ ำนวนเงนิ 19.93 ล้ำนบำท โดยในปี 2562 บรษิัทฯ ได้รบัหนังสอืชี้แจงควำมคบืหน้ำผลกำรสอบสวนจำกกอง
ปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผดิเกี่ยวกบัอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ แจ้งว่ำในชัน้สอบสวนพนักงำนสอบสวนมี
ควำมเห็นไม่สัง่ฟ้องบริษัทฯ โดยพนักงำนสอบสวนด ำเนินกำรส่งส ำนวนกำรสอบสวนให้พนักงำนอยักำรเพื่อ
พจิำรณำต่อไป และ (2) จ ำนวนเงนิ 4.98 ล้ำนบำท โดยในปี 2562 บรษิัทฯ ได้รบัหนังสอืชี้แจงควำมคบืหน้ำผล
กำรสอบสวนกองบงัคบักำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผดิเกี่ยวกบัอำชญำกรรมทำงเศรษฐกจิ ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำต ิแจง้ว่ำ พนักงำนอยักำรจงัหวดัพทัยำ มคีวำมเหน็ไม่สัง่ฟ้องบรษิทัฯ และพนักงำนอยักำรไดส่้งส ำนวนกำร
สอบสวนไปยงัผูบ้ญัชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำงกองบญัชำกำรสอบสวนกลำง ทนำยควำมของบรษิทัฯ มคีวำมเหน็
ว่ำเมื่อพนักงำนอยักำรมคีวำมเห็นไม่สัง่ฟ้องแล้ว พนักงำนสอบสวนของกองบญัชำกำรสอบสวนกลำงจงึไม่มี
เหตุผลที่จะโต้แย้งค ำสัง่ แต่ทัง้นี้กำรพจิำรณตำมระเบยีบของคณะ คสช.ไม่มกี ำหนดระยะเวลำกำรพจิำรณำ ซึ่ง
ทำงทนำยควำมของบรษิทัไดต้ดิตำมสอบถำมควำมคบืหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

บริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำคดีควำมทัง้ 2 คดี บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเชื่อว่ำพนักงำนอยักำร
ส ำหรบัคดทีี่ 1 และพนักงำนสอบสวนของกองบญัชำกำรสอบสวนกลำงส ำหรบัคดทีี ่2 จะมคีวำมเหน็ไม่สัง่ฟ้อง
บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะตดิตำมควำมคบืหน้ำของคดคีวำมอย่ำงใกลช้ดิ และประเมนิสถำนกำรณ์อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

3  ความเส่ียงท่ีอาจกระทบสิทธิของผู้ถือหลกัทรพัย ์
3.1 ควำมเสีย่งจำกกำรมผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทีม่อี ำนำจก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำร 

ปัจจุบนันำยสนัตสุิข โฆษิอำภำนันท ์ถอืหุน้ในบรษิทัฯคดิเป็นรอ้ยละ 54.19 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ (ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเมื่อวนัท ี9 มนีำคม 2563) ซึ่งเป็นภำยหลงักำรเสนอหุน้
สำมญัแลว้ เสยีงขำ้งมำกสำมำรถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด รวมทัง้สำมำรถควบคุมนโยบำยและ
กำรบรหิำรงำนในบรษิทัฯได ้และถงึแมภ้ำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้นี้แล้ว (ก่อนใชส้ิทธิ
ใบส ำคญัแสดงสทิธ)ิ นำยสนัตสุิข โฆษอิำภำนันท ์ยงัคงมเีสยีงขำ้งมำก โดยถอืหุน้ในบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 54.19 
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯหลงัเพิ่มทุน นำยสนัติสุข โฆษิอำภำนันท์ ยงัคงสำมำรถ
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ควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้เกือบทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรอืกำรขอมตใินเรื่องอื่นทีต่้องใช้
เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
อย่ำงไรกต็ำม เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และมกีำรถ่วงดุลอ ำนำจดงักล่ำว บรษิทัฯจงึ
ไดจ้ดัโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรโดยมบีุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ และไดก้ ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำน
กำรมอบอ ำนำจให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน มีกำรแต่งตัง้บุคคลภำยนอกที่เป็นอิสระเข้ำร่วมใน
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระจ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน 
เพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบถ่วงดุลอ ำนำจกำรตดัสนิใจ และพจิำรณำอนุมตัริำยกำรต่ำงๆ ก่อนน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถือหุ้น รวมทัง้บรษิัทฯได้ก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดย
จ ำกดักำรออกเสยีงของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจำกนี้บรษิทัฯยงัจดัใหม้หีน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยกำรว่ำจำ้งบริษทั
ผูช้ ำนำญกำรจำกภำยนอกทีป่ฏบิตังิำนเป็นอสิระและขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมหีน้ำทีห่ลกัในกำร
ดูแลระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อใหเ้ป็นไปตำมระบบที่ได้ก ำหนดไว ้ทัง้นี้ เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นถึง
ควำมโปร่งใสและถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ 
 
3.2 ควำมเสี่ยงเรื่องผลกระทบจำกรำคำหลกัทรพัย์จำกกำรใชส้ทิธติำมใบส่ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของ
บรษิทัทีอ่อกใหแ้ก่กรรมกำรและพนักงำนของบรษิทั 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2561 จดัขึน้เมื่อวนัที ่22 มถิุนำยน 2561 ไดม้มีตอินุมตัโิครงกำรออกและ 
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ (“ใบส ำคญัแสดงสทิธ”ิ) ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่
สำมำรถโอนเปลี่ยนมอืไดใ้หแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทั จ ำนวน 30,000,000 หน่วย โดยมรีำคำเสนอขำย 
0 บำทต่อหน่วย และใบส ำคญัแสดงสทิธมิอีำยุ 5 ปี นับแต่วนัทีอ่อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ1 หน่วยมสีทิธซิื้อหุน้สำมญัได้ 1 หุ้น ในรำคำใชส้ทิธเิท่ำกบัรำคำ IPO หรอืเท่ำกบั 1.95  บำทต่อหุน้ 
(เวน้แต่จะมกีำรปรบัสทิธติำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ ำหนด) ผูล้งทุนจงึมคีวำมเสีย่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร 
(EPS Dilution) และมผีลกระทบด้ำนสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Control Dilution) โดยที่ผูล้งทุนจะมส่ีวนแบ่งก ำไรลดลง 
และมสีภำพควำมเป็นเจำ้ของบรษิทัน้อยลง เท่ำกบัรอ้ยละ 5.17 โดยค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้ทัง้หมดภำยหลงัจำก
เสนอขำยต่อประชำชนครัง้แรกน้ี และกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่พนักงำนของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยทัง้หมดหรอืเท่ำกบั 580,000,000 หุน้  

ส ำหรบัผลกระทบดำ้นรำคำหุน้ (Price Dilution) อย่ำงไรกต็ำม ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีข่ำยใหแ้ก่ผูบ้รหิำร
และพนักงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อยดงักล่ำว มกีำรก ำหนดเงือ่นไขในกำรใชส้ทิธ ิโดยนับจำกวนัทีอ่อกและเสนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ2 ปี ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธคิรัง้แรกได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของใบส ำคญั
แสดงสทิธทิัง้หมดที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธแิต่ละคนได้รบักำรจดัสรรจำกบรษิัทฯ  และในทุกๆ ปี หลงัจำกวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธคิรัง้แรก ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ร้อยละ 30 และร้อยละ 
100 ของใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธแิต่ละคนไดร้บัจดัสรรจำกบรษิทั ตำมล ำดบั ซึ่งกำร
ก ำหนดระยะเวลำในกำรใช้สิทธิดงักล่ำวจะช่วยป้องกันกำรมีหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงแรกที่หุ้นของบริษัทได้รบักำร
อนุญำตให้ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ และหำกผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธใิช้สทิธใินกำรแปลง
สภำพทัง้หมด จะแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 30,000,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.17 ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนในครัง้นี้และกำรใช้สทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออก
ใหแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิัทและบรษิทัย่อยทัง้หมด (กรุณำดูรำยละเอยีดของใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้ใน 
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เอกสำรแนบ 6 รำยละเอยีดโครงกำรเสนอขำยใบส่ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัใหแ้ก่ผูบ้รหิำรและ
พนักงำนของบรษิทั (ESOP) 

4   ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
      4.1   สินทรพัยข์องบริษทั 

  
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯมทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ หลงัหกัคำ่เสื่อมรำคำสะสมทีป่รำกฎ
ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวมของบรษิทั เท่ำกบั 506,724,309 บำท มดีงัต่อไปนี้ 

ประเภทของสินทรพัย ์
มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

(บาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ทีด่นิ                   229,855,531  เป็นเจำ้ของ จ ำนองธนำคำร 

ส่วนปรบัปรุงพืน้ที ่
                      

14,736,465  เป็นเจำ้ของ จ ำนองธนำคำร 
คลงัสนิคำ้และส่วนปรบัปรุงอำคำร                   52,499,833  เป็นเจำ้ของ จ ำนองธนำคำร 
เครื่องมอืและอุปกรณ์                      7,330,434  เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี
เครื่องตกแตง่ตดิตัง้และอุปกรณ์
ส ำนักงำน                      9,302,690  เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

ยำนพำหนะ 
            180,062,591  เป็นเจำ้ของ 

สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ
บำงส่วน 

งำนระหว่ำงตดิตัง้และก่อสรำ้ง                    12,986,765  เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

รวมท่ีดินอาคารและอปุกรณ์                       506,724,309      
 
 โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำรจ ำนองทีด่นิ อำคำรและส่วนปรบัปรุง ไวก้บัสถำบนักำรเงนิเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั
วงเงนิกูย้มื 
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รำยละเอยีดทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ ของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ประเภทของสินทรพัย ์ รายละเอียดทรพัยสิ์น ภาระผกูพนั 

ทีด่นิ โฉนดเลขที ่2095 เน้ือที ่5 ไร่ 2 งำน 75 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที ่84 หมู่ที ่15 ซอยกิง่แกว้      
21 ถนนกิง่แกว้ ต ำบลบำงพลใีหญ่ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร 

จ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ของ
ธนำคำร วงเงนิรวม 121 ลำ้นบำท และ

เพื่อเป็นหลกัประกนัตัว๋สญัญำใชเ้งนิวงเงนิ
รวม 200.60 ลำ้นบำท 

  โฉนดทีด่นิเลขที ่71692 เน้ือที ่4 ไร่ 2 งำน 16 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที ่84 หมู่ที ่15 ซอย
กิง่แกว้ 21 ถนนกิง่แกว้ ต ำบลบำงพลใีหญ่ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร 

  โฉนดทีด่นิเลขที ่118715 เน้ือที ่1 ไร่ 3 งำน 22 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี ่84/1 หมูท่ี ่15 
ซอยกิง่แกว้ 21 ถนนกิง่แกว้ ต ำบลบำงพลใีหญ่ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร 

  โฉนดทีด่นิเลขที ่5664 เน้ือที ่5 ไร่ 88 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที ่84/1 หมู่ที ่15 ซอยกิง่แกว้ 
21 ถนนกิง่แกว้ ต ำบลบำงพลใีหญ่ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร 

  โฉนดทีด่นิเลขที ่57739 เน้ือที ่7 ไร่ 3 งำน 31 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที ่81 หมู่ที ่15 ซอย
กิง่แกว้ 21 ต ำบลบำงพลใีหญ่ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร 

  โฉนดทีด่นิเลขที ่185197และเลขที ่185198(รวม 2 โฉนด) เน้ือทีร่วม 32.6 ตำรำงวำ 
ตัง้อยู่ที.่ 106/45-6 หมู่ที ่9 ต.ทุง่สุขลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ี
โฉนดทีด่นิเลขที ่173107 เน้ือที ่12 ไร่ 1 งำน 87.2 ตำรำงวำง ตัง้อยู่ที ่ต ำบลหนอง
ขำม อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี
โฉนดทีด่นิเลขที ่63932 เน้ือที ่9 ไร ่45.2 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที ่ต ำบลหนองขำม อ ำเภอ
ศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี

จ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ของ
ธนำคำร วงเงนิรวม 72.5 ลำ้นบำท และ

เพื่อเป็นหลกัประกนัตัว๋สญัญำใชเ้งนิวงเงนิ
รวม 49.50 ลำ้นบำท 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ   จ ำนองเพื่อเป็นประกนัเงนิกูข้องธนำคำร
ตำมทีด่นิ 
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ประเภทของสินทรพัย ์ รายละเอียดทรพัยสิ์น ภาระผกูพนั 

คลงัสนิคำ้และส่วนปรบัปรุงอำคำร    อำคำรส ำนักงำนสำขำกิง่แกว้ 

จ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ของ
ธนำคำร วงเงนิรวม 121 ลำ้นบำท และ

เพื่อเป็นหลกัประกนัตัว๋สญัญำใชเ้งนิวงเงนิ
รวม 200.60 ลำ้นบำท 

     ทีต่ัง้ 84 หมู่ที ่15 ซอยกิง่แกว้ 21 ถนนกิง่แกว้ ต ำบลบำงพลใีหญ่ อ ำเภอบำงพล ี
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

    วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นส ำนักงำน และคลงัสนิคำ้เขตปลอดอำกร 
     อำคำรส ำนักงำนสำขำกิง่แกว้ 2 
     ทีต่ัง้ 84/1 หมูท่ี ่15 ซอยกิง่แกว้ 21 ถนนกิง่แกว้ ต ำบลบำงพลใีหญ่ อ ำเภอบำงพล ี

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
    วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นส ำนักงำน และศูนยก์ระจำยสนิคำ้ 
   
     อำคำรส ำนักงำนสำขำแหลมฉบงั จ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ของ 
     ทีต่ัง้  106/45-6 หมู่ที ่9 ต.ทุง่สุขลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ี  ธนำคำร วงเงนิรวม 72.50 ลำ้นบำท และ 
    วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นส ำนักงำน สำขำแหลงฉบงั  เพื่อเป็นหลกัประกนัตัว๋สญัญำใชเ้งนิ

วงเงนิ รวม 49.50 ลำ้นบำท 
ยำนพำหนะ     รถบรรทุกหวัลำก จ ำนวน 51 คนั  หำงลำก จ ำนวน 160 คนั  รถประเภทอื่นและ

อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไม่ม ี

      รถบรรทุกหวัลำก จ ำนวน 34 คนั  หำงลำก จ ำนวน 40 คนั สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ  

เครื่องมอืและอุปกรณ์   ไม่ม ี

เครื่องตกแตง่ตดิตัง้และอุปกรณ์ส ำนักงำน   ไม่ม ี

งำนระหว่ำงตดิตัง้และก่อสรำ้ง   ไม่ม ี
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นอกจำกทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ บรษิทั และบรษิทัย่อย ไดเ้ช่ำพืน้ที ่โดยมรีำยละเอยีดสญัญำเช่ำดงันี้ 

สญัญาเช่า รายละเอียดสญัญาเช่า 

1.   สญัญำเช่ำสญัญำตกึแถว รวม 6 ฉบบั ผูเ้ช่ำ                : บรษิทัย่อย 
    ตกึแถวจ ำนวน 6 หอ้ง ตัง้อยูท่ีถ่นนสำธุ 
    ประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ 
    จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
  
  
  
  
  
  

ผูใ้หเ้ช่ำ            : นิตบิุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

ระยะเวลำ        : 22 พฤศจกิำยน 2547 – 21 พฤศจกิำยน 2577 

พืน้ทีเ่ช่ำ           :  1,296 ตำรำงเมตร 

ค่ำเช่ำ             :  

ปีที ่1 – ปีที ่15 : 4,800 บำทต่อเดอืน (ไม่รวมค่ำกระแสไฟฟ้ำ คำ่โทรศพัท ์และอื่นๆ) 

ปีที ่16 – ปีที ่30 : 7,200 บำทตอ่เดอืน (ไม่รวมค่ำกระแสไฟฟ้ำ ค่ำโทรศพัท ์และอื่นๆ)   
โดยบรษิทัย่อยไดต้กลงจ่ำยค่ำชว่ยค่ำก่อสรำ้งตกึแถวจ ำนวน 6 หอ้งเป็นจ ำนวนเงนิหอ้งละ 
1,700,000 บำท โดยรวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้หมด 10.2 ลำ้นบำท บนัทกึเป็นสทิธกิำรเช่ำ 
โดยบรษิทัฯ มกีำรตดัจ ำหน่ำยรำยกำรดงักล่ำวดว้ยระยะเวลำ 30 ปี  

  วตัถุประสงค ์  : เพื่อใชเ้ป็นส ำนักงำน 
  เงือ่นไขในกำรต่อสญัญำ    :  - 

2.         สญัญำเช่ำพืน้ทีก่ำรท่ำเรอืแห่ง 
       ประเทศไทย 

ผูเ้ช่ำ                : บรษิทั 

ผูใ้หเ้ช่ำ            : นิตบิุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 
       พืน้ทีก่ำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย    
       แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
       กรุงเทพมหำนคร  
   

ระยะเวลำ        : 1 ธนัวำคม 2560 - 30 พฤศจกิำยน 2563 

พืน้ทีเ่ช่ำ           :  24 ตำรำงเมตร 

ค่ำเช่ำ             : 6,000 บำทตอ่เดอืน (ไม่รวมค่ำกระแสไฟฟ้ำ ค่ำโทรศพัท ์และอื่นๆ)   

วตัถุประสงค ์  : เพื่อใชเ้ป็นส ำนักงำนภำยในแผนกสนิคำ้เพื่อกำรส่งออก 

  เงือ่นไขในกำรต่อสญัญำ : ผูเ้ช่ำจะตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้หเ้ช่ำทรำบอย่ำงน้อย 
30 วนัก่อนครบก ำหนดสญัญำ 

3.       สญัญำเช่ำอำคำรพำณิชย ์ ผูเ้ช่ำ                : บรษิทั 
     อำคำรพำณิชย ์เลขที ่198/30 หมู่ 9  
     ต ำบลทุ่งสขุลำ อ ำเภอศรรีำชำ  
     จงัหวดัชลบุร ี
  
  
   

ผูใ้หเ้ช่ำ            : บุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

ระยะเวลำ         : 1 พฤศจกิำยน 2562 - 30 เมษำยน 2563  

พืน้ทีเ่ช่ำ           : อำคำรพำณิชย ์

ค่ำเช่ำ             : 18,000 บำทต่อเดอืน (ไม่รวมค่ำกระแสไฟฟ้ำ ค่ำโทรศพัท ์และอื่นๆ)   

วตัถุประสงค ์  : เพื่อใชป้ระกอบธุรกจิออฟฟิต และส ำนักงำน  

  เงือ่นไขในกำรต่อสญัญำ    :  - 
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สญัญาเช่า รายละเอียดสญัญาเช่า 

4.   พืน้ทีส่ ำนักงำนอำคำรของ 
     บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตกิส ์จ ำกดั  
     เลขที ่79/345 – 350 ถนนสำธุประดษิฐ ์
     แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ จงัหวดั 
     กรุงเทพมหำนคร 

  
    

ผูใ้หเ้ช่ำ            : บรษิทัย่อย  

ระยะเวลำ         : 1 กุมภำพนัธ ์2560 - 31 มกรำคม 2563 

พืน้ทีเ่ช่ำ           : 450 ตำรำงเมตร 

ค่ำเช่ำ             : 42,000 บำทต่อเดอืน 

ค่ำบรกิำร        : 63,000 บำทตอ่เดอืน 

วตัถุประสงค ์  : เพื่อใชป้ระกอบธุรกจิเป็นทีท่ ำกำรในลกัษณะส ำนักงำน 
  เงือ่นไขในกำรต่อสญัญำ    :  - 

 5.      สญัญำบรกิำร ผูเ้ช่ำ                : บรษิทัย่อย 
       พืน้ทีส่ ำนักงำนเลขที3่ อำคำรเอโอ3  
       ชัน้4 หอ้ง3 หมูท่ี7่ ต ำบลรำชำเทวะ  
       อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร 

ผูใ้หเ้ช่ำ            : บุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

ระยะเวลำ         : ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2561 - 28 กมุภำพนัธ ์2563 

พืน้ทีบ่รกิำร         : ประมำณ 25.62 ตำรำงเมตร 
  ค่ำบรกิำร          : 25,000 บำทต่อเดอืน (รวมกำรใชไ้ฟฟ้ำ,เครือ่งถ่ำยเอกสำร เป็นตน้) 
  วตัถุประสงค ์     : เพื่อใชป้ระกอบธุรกจิเป็นทีท่ ำกำรในลกัษณะส ำนักงำน 
  เงือ่นไขในกำรต่อสญัญำ    :  -  
  (หำกตอ้งกำรยกเลกิสญัญำตอ้งแจง้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 45 วนั) 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

รำยละเอียดสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิทัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกิจทีส่ ำคญัคอื โปรแกรมคอมพวิเตอร์ โดยมมีูลค่ำ
ตำมบญัชสุีทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 เท่ำกบั 0.63 ลำ้นบำท 

กรมธรรม ์ 
กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประเภทกรมธรรม์ประกันควำมเสี่ยงทรพัย์สินอันเกิดจำกภัยและ

อุบัติเหตุต่ำงๆ (Industrial All Risks Insurance) ควำมรับผิดชอบต่อสินค้ำ  (Cargo Liability) และควำมรับผิดชอบต่อ
ทรพัยส์นิอื่นๆ ทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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บริษทั ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั 
ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วงเงิน
ประกนั 

(ล้านบาท) 

บรษิทัฯ 

กำรประกนัภยัควำมเสีย่งภยั
ทรพัยส์นิ 

สิง่ปลูกสรำ้ง สต๊อกสนิคำ้ บรษิทัฯ 80.74 

  
สิง่ปลูกสรำ้ง (ไม่รวมรำกฐำน) รวมเฟอรน์ิเจอรร์วม
ส่วนทีป่รบัปรุงต่อขยำยอำคำร 

บรษิทัฯ 
43 บรษิทัย่อย 

  

  เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่ง เครื่องใชส้ ำนักงำน บรษิทัฯ 2 

บรษิทัฯ 
กรมธรรมป์ระกนัควำมรบัผดิ
ของผูป้ระกอบกำรขนส่ง
สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

1. ควำมรบัผดิชอบต่อสนิคำ้  

บรษิทัฯ 8 
2. ควำมรบัผดิชอบต่อศุลกำกร  

3. ควำมรบัผดิชอบต่อบุคคลภำยนอก  

4. ควำมรบัผดิชอบจำกกำรผดิพลำดละเลย  

บรษิทัฯ 
กรมธรรมป์ระกนัภยัควำม
รบัผดิชอบของผูข้นส่ง  

เฟอรน์ิเจอรไ์ม ้กระจก เซรำมคิ สนิคำ้แตกหกังำ่ย 
สนิคำ้ทัว่ไป 

บรษิทัฯ 281.50 

บรษิทัฯ 
กรมธรรมป์ระกนัควำมรบัผดิ
ต่อบุคคลภำยนอก 

ควำมรบัผดิต่อบุคคลภำยนอก บรษิทัฯ 10 

บรษิทัฯ 

กรมธรรมป์ระกนัควำมรบัผดิ
ตำมกฎหมำยอนัเกดิจำก
กำรประกอบกจิกำรควบคุม
น ้ำมนั 

ควำมรบัผดิชอบต่อบุคคลภำยนอก บรษิทัฯ 1.50 

บรษิทัย่อย 
กรมธรรมป์ระกนัควำมรบัผดิ
ของผูป้ระกอบกำรขนส่ง
สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

1. ควำมรบัผดิชอบต่อสนิคำ้  

บรษิทัย่อย 8 
2. ควำมรบัผดิชอบต่อศุลกำกร 

3. ควำมรบัผดิชอบต่อบุคคลภำยนอก  

4. ควำมรบัผดิชอบจำกกำรผดิพลำดละเลย  

บรษิทั
ย่อย* 

กรมธรรมป์ระกนัควำมรบัผดิ
ของผูป้ระกอบกำรขนส่ง
สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

1. ควำมรบัผดิชอบจำกกำรผดิพลำดละเลย  
บรษิทัย่อย 

2,000.00 
เหรยีญ
สหรฐั 2. ควำมรบัผดิชอบจำกค่ำปรบัอืน่ๆ 
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หมำยเหตุ : * บรษิัทย่อยท ำประกนัภยัควำมรบัผดิฉบบันี้ผ่ำน GL Strategic Pte Ltd เนื่องจำกบรษิทัย่อยใชบ้รกิำรขนส่ง
เสน้ทำงสหรฐัอเมรกิำผ่ำนทำงพนัธมติรรำยดงักล่ำว บรษิทัย่อยจ ำเป็นตอ้งออกใบตรำส่งสนิคำ้เพื่อประกอบกำรด ำเนินกำร
ขนส่งสนิคำ้จงึตอ้งมกีำรจดัท ำประกนัภยัควำมรบัผดิของผูป้ระกอบกำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศฉบบันี้ 

 

สญัญาท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธรุกิจของบริษทั                                                      

สรปุสญัญากบัตวัแทนต่างประเทศ 

 บรษิทัมตีวัแทนในต่ำงประเทศมำกกว่ำ 535 รำยทัว่โลก โดยบำงรำยมสีญัญำแต่งตัง้ตวัแทน โดยมสีำระส ำคญัของ
สญัญำ ดงันี้ 

1. คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยจะแต่งตัง้คู่สัญญำเป็นตวัแทนในกำรขนส่งสนิค้ำเพื่อด ำเนินกำรขนส่งสนิค้ำในแต่ละ
ประเทศเป็น Non-Exclusive agent  

2.  คู่สญัญำร่วมกนัในกำรขนส่งสนิคำ้ แลกเปลี่ยนขอ้มูล รกัษำลูกคำ้ และร่วมกนัใหบ้รกิำรเพื่อผลประโยชน์
สงูสุดของทัง้สองฝ่ำย 

3. ทัง้สองฝ่ำยจะช ำระค่ำตอบแทน และค่ำบรกิำรต่ำงๆ ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง  

4. สญัญำมไิดก้ ำหนดวนัสิน้สุดของสญัญำ จนกว่ำจะมกีำรขอยกเลกิจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
อย่ำงน้อย 60 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 1 : การประกอบธรุกิจ    

 
 

           บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)                                                         แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
 

25 
  

 

เอกสารหรือใบอนุญาตท่ีส าคญัในการด าเนินธรุกิจของบริษทั                                                      

 บรษิทั และบรษิทัย่อยไดร้บัใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกจิ โดยมรีำยละเอยีดส ำคญัดงัต่อไปนี้ 

บริษทั เอกสารส าคญัหรือใบอนุญาต 
ผู้ออกเอกสารส าคญั
หรือใบอนุญาต 

ระยะเวลา 

บรษิทัฯ ใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ   กรมเจำ้ท่ำ 23 กรกฎำคม 2560 – 

  (ส ำนักงำนใหญ่)    22 กรกฎำคม 2565 

  ใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ   กองก ำกบักำร ตัง้แต่วนัที ่ 

  (สำขำกิง่แกว้2)  พำณิชยนำว ี 26 ธนัวำคม 2560 

  ใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ   กองก ำกบักำร ตัง้แต่วนัที ่ 

  (สำขำชลบุร)ี พำณิชยนำว ี 26 ธนัวำคม 2560 

  ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไมป่ระจ ำทำงดว้ยรถทีใ่ชใ้นกำร
ขนส่งสตัว ์หรอืสิง่ของ 
  

กรมกำรขนส่งทำงบก 1 มถิุนำยน 2560 –  

    31 พฤษภำคม 2565 

  ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศประเภทไม่
ประจ ำทำงดว้ยรถทีใ่ชใ้นกำรขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของ 
  

กรมกำรขนส่งทำงบก 27 ตุลำคม 2562 –  

    26 ตุลำคม 2567 

  ใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบกำรเปิดตูส้นิคำ้ขำเขำ้และบรรจุ
สนิคำ้เขำ้ตูส้นิคำ้เพื่อกำรส่งออกภำยในท่ำกรุงเทพ  

กำรท่ำเรอืแห่งประเทศ
ไทย 

11 ตุลำคม 2562 –  

    10 ตุลำคม 2565 
  ใบอนุญำตเป็นผูจ้ดัตัง้เขตปลอดอำกร กรมศุลกำกร ตัง้แต่วนัที ่ 

      11 มนีำคม 2552 

  ใบรบัรองเป็นผูป้ระกอบกจิกำรในเขตปลอดอำกร  กรมศุลกำกร ตัง้แต่วนัที ่ 

      27 พฤศจกิำยน 2552 

บรษิทัย่อย ใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ  กรมเจำ้ท่ำ  
12 พฤศจกิำยน 2559 –  
11 พฤศจกิำยน 2563 
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4.2  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ จะลงทุนตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิโดยกำรลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม กรณีทีเ่หน็
ควร และเหมำะสม บรษิัทฯ จะควบคุมดูแลโดยส่งตวัแทนของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นกรรมกำร หรอืผู้บรหิำรเขำ้เป็นตวัแทนใน
บรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมอย่ำงน้อยตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบรษิัทฯ ในกำรบรหิำรงำนและปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ในเรื่องกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ อย่ำง
เคร่งครดั หำกกำรด ำเนินกำรมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยสำคญั จะต้องขออนุมัตจิำกทีป่ระชุมกรรมกำรของบรษิทัฯ 
ก่อน 

 
5.    ข้อพิพาททางกฎหมาย 

   ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำททำงฏหมำยซึง่อำจมผีลกระทบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ทีม่ี
จ ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5.00 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 
 
6. ข้อมูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
ชื่อบรษิทั    : บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่                 : 79/349,350 ชัน้ 1,2 ถนนสำธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ       

กรุงเทพมหำนคร 10120 
ทีต่ัง้ส ำนักงำนสำขำ                :  (1) สำขำกิง่แกว้ 

84 หมูท่ี ่15 ซอยกิง่แกว้ 21 ถนนกิง่แกว้ ต ำบลบำงพลใีหญ่ อ ำเภอ 
บำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

  (2) สำขำกิง่แกว้ 2 
84/1 หมู่ที ่15 ถนนกิง่แกว้ ต ำบลบำงพลใีหญ่ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดั  
สมุทรปรำกำร 10540 

  (3) สำขำชลบุร ี
  106/45-46 หมู่ที ่9 ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี20120 
  (4) สำขำสุวรรณภูม ิทีต่ัง้ 999 หมู่ 7 ถนนบำงนำ-ตรำด อ.บำงพล ี 

จ.สมุทรปรำกำร 10540 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : บรกิำรจดักำรระบบโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร 
เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0107560000427 
โทรศพัท ์   : 02 – 213 – 2999 
โทรสำร   : 02 – 213 - 2533 
เวป็ไซดบ์รษิทั  : www.sonic.co.th 
ทุนจดทะเบยีน  : 290,000,000 บำท 
ทุนช ำระแลว้    : 275,000,000 บำท 
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รำยละเอยีดนิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ทำงตรงตัง้แต่รอ้ยละ 10.00 ขึน้ไปของจ ำนวนทีช่ ำระแลว้ 
ชื่อบรษิทั   : บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ำกดั 
ทีต่ัง้   : 79/345-350 ถนนสำธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ  

     กรุงเทพมหำนคร  10120 
ลกัษณะธุรกจิ  : บรกิำรจดักำรระบบโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร 
เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105558158599 
โทรศพัท ์   : 02 – 213 – 2666 
โทรสำร   : 02 – 213 - 2566 
ทุนจดทะเบยีน  : 31,000,000 
ทุนช ำระแลว้   : 31,000,000 

 
 

นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์
บรษิทั   : บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

  ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่                :      93 ชัน้ 14 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, ถนนรชัดำภเิษก  
แขวงดนิแดง เขตดนิแดนง กรงุเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท ์   : 02 – 009 -9999 
 

ผูส้อบบญัช ี
บรษิทั   : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส ์เอบเีอเอส จ ำกดั 
ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่                : 179/74-80 อำคำรบำงกอกซติีท้ำวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนสำทรใต ้    

กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์   : 02 – 844 -1000 
 
6.2 ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 
-ไม่ม ี- 
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ส่วนท่ี 2  
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 
 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 290,000,000 บาท เรยีกช าระแลว้ 275,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
จ านวน 580,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และจ านวน 30,000,000 หน่วย จากการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้รหิารพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (ESOP Warrant)  
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเมือ่ วนัท่ี  9 มีนาคม 2563 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุ่มครอบครวัดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานันท ์   
 ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ 298,037,757 54.19 
 นางสุภาพร สุรพนัธว์รเวช 10,142,857 1.84 
 นายกายสทิธิ ์โฆษอิาภานันท ์ 20,142,857 3.66 
 นายอทิธฤิทธิ ์โฆษอิาภานันท ์ 26,142,857 4.75 
2 กลุ่มครอบครวันายรนัท เลียวเลิศสกลุชยั   

 นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 23,988,857 4.36 
 เดก็ชายเรอ ิฮโิรคาวา 2,857,143 0.52 
3 นายสทิธโิชค แซ่ตัง้ 8,153,000 1.48 
4 นายอภนิันทน์ ฮอ้แสงชยั 7,512,400 1.37 
5 กลุ่มครอบครวันางสาวเสาวลกัษณ์ นิลแวว   
 นางสุลยั นิลแวว 7,233,200 1.32 
6 กลุ่มครอบครวันายวฒิุชยั สุริยวรวงศ ์   
 นายเกยีรตชิยั สุรยิวรวงศ ์ 6,866,957 1.25 
7 นายปฏภิาณ เปล่งฉว ี 5,714,286 1.04 
8 กลุ่มครอบครวันายไมตรี รตันวรวิภา   
 นางยุพาวด ีกรีตเิพยีรเลศิ 4,278,986 0.78 
9 นายธเนศ เพช็รก์ุล 4,250,000 0.77 
10 นางสมศร ีโอสถศลิป์ 3,800.000 0.69 
11 นางสุชาดา ภูมธินาวทิย ์ 3,280,100 0.60 
12 นายวทิยา โอสถศลิป์  3,200,000 0.58 

 13 นางเรณู สุวรรณมงคล 3,082,900 0.56 
 14 นายเสรมิวทิย ์โอสถศลิป์ 3,000,000 0.55 
 15 นายณฐักติติ ์ ศศวิฒันศริกิุล 2,799,200 0.51 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
 16 กลุ่มครอบครวันายภานุวตัร  ประทุมศรี   
 นางสาวจนิดา  แงเ้จรญิกุล 885,553 0.16 
17 ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 104,631,090 19.02 

 
7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

บริษัทฯ มีมติจากที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 22 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้รหิารพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (ESOP Warrant) จ านวน 
30,000,000 หน่วย และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 30,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
เพื่อรบัรองการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะเสนอขายใหแ้ก่พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
โดยมสีรุปส าคญั ดงันี้  
 
ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 79/349,350 ชัน้ที ่1,2 ถนนสาธปุระดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ี   

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์02-213-2999 
โทรสาร 02-213-2533 

ชื่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ 
บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  
ทีอ่อกใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
(“SONIC-ESOP 2018”) (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ) 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัเสนอขายต่อ
ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืไม่ได ้ 
ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย  

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย : ไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย 
วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 19 ตุลาคม 2561 
วนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 18 ตุลาคม 2566 
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 5 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ ภายหลงัการ

ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะไม่ขยายอายขุองใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการ
ใชส้ทิธ ิ

: 30,000,000 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) ซึง่คดิเป็น
รอ้ยละ 5.17 ของจ านวนหุน้ภายหลงัการออกเสนอขายหุน้ใหม่
ต่อประชาชนครัง้แรก และภายหลงัการใชส้ทิธติามใบส าคญั
แสดงสทิธคิรัง้นี้ ทัง้หมดรวม 580,000,000 หุน้ 

วธิกีารจดัสรร : ใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย บรษิทั
จะจดัสรรโดยตรงใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ณ วนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
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ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท)  
อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้   

เวน้แต่กรณีมกีารปรบัอตัราการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบั
สทิธ ิ
 

ราคาการใชส้ทิธ ิ : 1.95 บาท ต่อหุน้ซึง่เป็นราคาเดยีวกบัราคาเสนอขายหุน้ใหม่
แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคา
การใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ 

เงือ่นไขและระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ
 
 

: เวน้แตใ่นกรณีทีผู่บ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยไม่สามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิได ้ 
 
เมื่อครบก าหนด 2 ปี นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ทัง้นี้ วนัใชส้ทิธคิรัง้แรกจะตรงกบัวนัที ่18 ตุลาคม 2563 ผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธไิดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 10 ของ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรทัง้หมดตามราคาการใชส้ทิธ ิ
 
เมื่อครบก าหนด 3 ปี นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ทัง้นี้ จะตรงกบัวนัที ่19 ตุลาคม 2564 (เน่ืองจากวนัที ่18 
ตุลาคม 2564 เป็นวนัหยุดท าการ) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
สามารถใชส้ทิธไิดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 20 ของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
ทีไ่ดร้บัจดัสรรทัง้หมดตามราคาการใชส้ทิธ ิ
 
เมื่อครบก าหนด 4 ปี นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ทัง้นี้ จะตรงกบัวนัที ่18 ตุลาคม 2565 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
สามารถใชส้ทิธไิดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
ทีไ่ดร้บัจดัสรรทัง้หมดตามราคาการใชส้ทิธ ิ
 
เมื่อครบก าหนด 5 ปี นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิจะ
ตรงกบัวนัที ่18 ตุลาคม 2566 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
สามารถใชส้ทิธทิัง้หมด ของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ทีไ่ดร้บั
จดัสรรทัง้หมดตามราคาการใชส้ทิธ ิ
 
“วนัก าหนดการใช้สิทธิ” คอื ทกุวนัที ่18 ตุลาคม ของทุกปี 
ยกเวน้ปี 2564 ก าหนดเป็นวนัที ่19 ตุลาคม 2564  (เน่ืองจาก
วนัที ่18 ตุลาคม 2564 เป็นวนัหยุดท าการ) ตามเงือ่นไข
ระยะเวลาการใชส้ทิธขิา้งตน้ ทัง้นี้ วนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้
แรก คอื วนัวนัที ่18 ตุลาคม 2563 ซึง่เป็นวนัทีค่รบก าหนด  
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2 ปีนับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ วนัก าหนดการใช้
สทิธคิรัง้สุดทา้ย คอื วนัทีใ่บส าคญัแสดงสทิธมิอีายุครบ 5 ปี
นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ซึง่ตรงกบัวนัที ่18 
ตุลาคม 2566 โดยหากวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยไม่
ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย
ดงักล่าวเป็นวนัท าการถดัไป 
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอืจากการใชส้ทิธหิรอืไม่ถูกใชส้ทิธใิน
วนัก าหนดการใชส้ทิธใิดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใชส้ทิธไิด้
ในวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้ต่อๆ ไปไดต้ลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิแต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคญั
แสดงสทิธแิลว้ ใบส าคญัแสดงสทิธใิดๆ ทีไ่มถู่กใชส้ทิธจิะถูก
ยกเลกิและสิน้ผลไป 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
สถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธ ิ : บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

79/349,350 ชัน้ที ่1,2 ถนนสาธปุระดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์02-213-2999 
โทรสาร 02-213-2533 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทัจะไม่น าใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ไป 
จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์    
เอม็เอไอ 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

: บรษิทัจะน าหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้เขา้จดทะเบยีนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ 

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ : 1) หุน้สามญัทีอ่อกตามการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธใิน
ครัง้นี้จะมสีทิธแิละสภาพเท่าเทยีมกบัหุน้สามญัของบรษิทั
ทีอ่อกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ  

2) นอกจากหุน้สามญัจ านวน 30 ลา้นหุน้ ทีไ่ดจ้ดัสรรไว้
รองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัอาจจะ
ตอ้งเพิม่ทุนขึน้อกีเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงในการใช้
สทิธเิมื่อเกดิเหตุการณ์ตามทีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 

3) ผลกระทบทีม่ตี่อผูถ้อืหุน้เนื่องจากการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้กผู่บ้รหิารและพนักงานของบรษิทั
และบรษิทัย่อยตามการค านวณผลกระทบของผูถ้อืหุน้  
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บรษิทัมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธขิองงบ

การเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษแีละเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและทุนส ารองอื่น (ถา้ม)ี อย่างไรกต็าม การ
จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง การ
ขยายธุรกจิ ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกจิในอนาคต 
สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานและการบรหิารงานของบรษิทั โดยอยู่
ภายใตเ้งือ่นไขทีว่่า บรษิทัจะตอ้งมเีงนิสดเพยีงพอส าหรบัการด าเนินธุรกจิ และการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้ง
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 

 
ทัง้นี้ มตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัจิ่ายเงนิปันผลจะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้

แต่ เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้ แลว้
รายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

 
8. โครงสร้างการจดัการ 

 
 

หมายเหตุ : *บรษิทัฯ ว่าจา้งบรษิทั ภทัรเกยีรต ิออดทิ แอนด ์คอนซลัติ้ง จ ากดั  โดยมนีายไชยโรจน์ ภทัรเกยีรตพิงษ์ เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

รายงา ประจ าปี 2561  
บร           อ    อร   ร  จ าก ด (ม า  )  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน* 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านักงานเลขานุการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป 
ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป 
งานสาขาแหลม บงั 

หมายเหตุ : *บรษิทัฯ ว่าจา้งบรษิทั ภทัรเกยีรต ิออดทิ แอนด ์คอนซลัติ้ง จ ากดั  โดยมนีายไชยโรจน์ ภทัรเกยีรตพิงษ์ เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

รองผูจ้ดัการทัว่ไป 
งานด้านการขาย 

งานขาย งาน Freehand งาน Nominate งานขนส่ง งานพิธีการศลุกากร 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มจี านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 
ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. รศ. ดร.วนัชยั รตันวงษ ์ ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 
2. รศ. กลัยาภรณ์1/ ปานมะเรงิ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
  สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
3. นายกณวรรธน์ อรญั กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการสรรหาและพจิารณา 
  ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
4. นายรฐัวฒัน์2/  ศุขสายชล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
5. ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั กรรมการ 
7. นายวฒุชิยั สุรยิวรวงศ ์ กรรมการ 

  โดยมนีางสาวโสฬสญา เขมสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 
 

หมายเหต ุ 1/แต่งตัง้รองศาสตราจารยก์ลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ตามมติ
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2562 วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 ทดแทนหม่อมหลวง พชัรภากร เทวกุล ซึง่ไดล้าออกจากต าแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 

    2/แต่งตัง้นายรฐัวฒัน์  ศุขสายชล  เป็นกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ ตามมตคิณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่5/2562 วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 ทดแทนหม่อมหลวง พชัรภากร เทวกุล ซึง่ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 
 
 
กรรมการซ่ึงมอี านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั คอื  ดร.สนัตสุิข  โฆษอิาภานันท ์และ นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั หรอืนาย
วุฒชิยั  สุรยิวรวงศ ์พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทั  

   
  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั  

1) มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของ

บรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยยดึหลกั “ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน” ตามที่

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

2) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี(่4) เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลา

บญัชขีองบรษิทั 

3) จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

4) ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทั 

ตลอดจนควบคุมก ากบัดแูลการบรหิารและการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บั
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มอบหมาย  อย่างไรก็ตาม ในเรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมติอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ เช่น การ

เพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคล

อื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือ

ขอ้บงัคบั เป็นตน้ คณะกรรมการบรษิทัตอ้งไดร้บัมตอินุมตักิ่อนการด าเนินการ 

5) ตดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้พจิารณา

ทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

6) ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาท ิการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอื

จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญั กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

7) พิจารณาก าหนดโครงสร้างการจดัการและมีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (CEO) รวมถึงการ

ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารประธานคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ตามความเหมาะสม 

8) จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัท และรบัผดิชอบการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อ

แสดงถงึฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

และอนุมตั ิ

9) มีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการบรษิทัได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรษิทั หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคล

ดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท

เหน็สมควร  ซึง่คณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อ

เห็นสมควร  ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถ

พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท ารายการระหว่างบรษิทักบัตนเองหรอืบุคคลทีอ่าจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทั ย่อย ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัิ

ไวแ้ลว้ 

10) แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อรบัผดิชอบด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของบรษิทั

หรอืคณะกรรมการบรษิทั เช่น จ าท าทะเบยีนกรรมการบรษิทั หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการบรษิทั  หนังสอื

นัดประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เป็นตน้ 

องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการบรษิทัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2) คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ านวนอย่างน้อยหา้ (5) คน  และกรรมการบรษิทัไม่น้อย

กว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร  



ส่วนท่ี 2 : การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ    

   
                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)                                                     แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
  

 35 

 
 

3) คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดแต่

ตอ้งไม่น้อยกว่าสาม (3) คน 

4) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการหนึ่ง (1) คนเป็นประธานคณะกรรมการบรษิทั  

วาระการด ารงต าแหน่งและการแต่งตัง้กรรมการบริษทั  
1) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูท้ าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึง่มคีุณสมบตัคิรบถ้วน

ตามที่ระบุไว้ในกฎบตัรนี้ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท โดยจะน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป 

2) ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิทั แต่ในกรณีทีเ่ป็นการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการ
ทีว่่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเลอืก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อน าเสนอชื่ อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัได ้เวน้แต่วาระของกรรมการดงักล่าวเหลอื
น้อยกว่าสอง (2) เดอืน ทัง้นี้ บุคคลซึง่เขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวใหอ้ยู่ในต าแหน่งเพยีงเท่า
วาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการบรษิทัซึง่พน้จากต าแหน่ง 

3)  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัเลอืกให้กลบัเข้ามารบั
ต าแหน่งได ้ทัง้นี้ กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้
จบัสลากกนั ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบรษิทัอาจพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรษิทัตามกฎบตัรนี้ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม

ในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่กึง่หนึ่ง 

(1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแตว่นัทีใ่บลา
ออกไปถงึบรษิทั 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2562 มจี านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2. นายกณวรรธน์ อรญั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. นายรฐัวฒัน์1/ ศุขสายชล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
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หมายเหต ุ    1/แต่งตัง้นายรฐัวฒัน์  ศขุสายชล เป็นกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที ่5/2562 วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562  ทดแทนหม่อมหลวง พชัรภากร เทวกุล ซึง่ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอสิระ เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 

 
โดยม ี รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิโดยมรีายละเอยีด
ประวตักิารศกึษาและประสบการณ์การท างานโดยสรุปดงันี้ 
 
ประวติัการศึกษา 
- พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- บญัชบีณัฑติ การบญัช ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 
ประวตักิารท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธรุกิจ 
2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจสิตกิส ์
2560 – ปัจจุบนั รองอธกิารบดแีผนและประกนัคณุภาพ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ / การศกึษา 
2559 – ปัจจุบนั 

 
กรรมการ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ากดั / 

อุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนแอรร์ถยนต ์
2552 – ปัจจุบนั 

 
 

กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) / 
อุตสาหกรรมหลอมเหลก็ 
 
 

2547 – ปัจจุบนั คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ และเหรญัญกิ สโมสรเอธานอลไบโอดเีซลแห่งประเทศไทย / มลูนิธ ิ
2545 – ปัจจุบนั ผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา / การศกึษา 
2542 – 2560 ผูช้่วยอธกิารบดดีา้นแผนและประกนั

คุณภาพ 
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ / การศกึษา 

2562– ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจสิตกิส ์
 พจิารณค่าตอบแทน  

และมนีางสาวโสฬญา เขมสุขท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อง ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทั

ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
3. ไม่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจา้ง/ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า/ผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้/ถอืหุน้รายใหญ่ 



ส่วนท่ี 2 : การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ    

   
                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)                                                     แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
  

 37 

 
 

4. สามารถปฏบิตัหิน้าที ่แสดงความเหน็ และรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัไดโ้ดยอสิระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั หรอืผู้
มอี านาจควบคมุ รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

5. สามารถอุทศิเวลา และความคดิเหน็อย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
6. ควรไดร้บัการอบรม และเสรมิสรา้งความรูอ้ย่างต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งต่อการด าเนินงาน

ของกรรมการตรวจสอบ ใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ และควรไดเ้พิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัการ
ด าเนินงานของบรษิทัอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ประสทิธผิลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ประธานกรรมการตรวจสอบ ควรเป็นผูม้คีวามสามารถเป็นผูน้ า และน าการประชุมใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่
ถูกตอ้ง วางแผนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ และใหค้วามมัน่ใจในความมปีระสทิธผิลโดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (1)  จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบว่าดว้ยการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (2)  เนื้อหาในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบควรมคีวามชดัเจนและระบุถงึความหมาย ค าจ ากดัความ

รวมถงึการปฏบิตัหิน้าทีใ่นดา้นต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (3)  ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบใหม้เีนื้อหาที่เป็นปัจจุบนัและสอดคล้องกบัการด าเนินงานของ

บรษิทั และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้   
2. รายงานทางการเงนิ 
 สอบทานให้บริษัทมกีระบวนการจดัท า และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงนิของบริษัทให้มคีวาม

ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่
รบัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิ ทัง้รายไตรมาส และประจ าปี 

3. รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 (1) พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิทั 

 (2) พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กิดรายการเกีย่วโยง หรอืรายการทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืรายการ 
ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้ง และครบถว้น 

4. การควบคุมภายใน 
 (1) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิล 
 (2) พจิารณาผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัช ีและหน่วยงานตรวจสอบภายในเกีย่วกบัระบบ

การควบคุมภายใน และเสนอใหฝ่้ายบรหิารปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ตดิตามผลการด าเนินการ
ตามขอ้เสนอแนะนัน้ 

5. การตรวจสอบภายใน 
 (1) สอบทานให้บรษิัทมหีน่วยงานตรวจสอบภายในที่มคีวามเป็นอิสระ และมรีะบบการตรวจสอบภายในทีม่ี

ประสทิธผิล 
 (2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 
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 (3) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดคีวามชอบ โยกยา้ย ถอดถอน หรอืเลกิจา้ง รวมทัง้ใน
การก าหนด และประเมนิผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความ
มัน่ใจว่าหน่วยงานนี้ท าหน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระ 

 (4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวกบัระบบ
ควบคุมภายใน และกระบวนการจดัการทางการเงนิ 

 (5) พจิารณาใหค้วามเหน็ และใหข้อ้สงัเกตงบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ
เสนอฝ่ายบรหิารเป็นผูอ้นุมตั ิ

 (6) พจิารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
รวมถงึทีป่รกึษาดา้นการตรวจสอบภายใน (ถา้ม)ี ใหม้คีวามสมัพนัธท์ีเ่กือ้กูลกนั ไม่ซ ้าซอ้น 

6. การสอบบญัช ี
 (1) พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีเพื่อใหไ้ดผู้ส้อบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระ 

โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบญัชี
นัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึผลการปฏบิตังิานใน
ปีทีผ่่านมา ตลอดจนพจิารณาถอดถอนผูส้อบบญัช ีทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเหน็ดงักล่าวตอ่
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

 (2) สอบทานขอบเขต และวธิกีารตรวจสอบทีเ่สนอโดยผูส้อบบญัช ีรวมทัง้พจิารณาเหตุผลในการเปลีย่นแปลง
แผนการตรวจสอบ (กรณีมกีารเปลีย่นแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลงั) 

 (3) เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทาน หรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็ว่าจ าเป็น และเป็นเรื่องส าคญัระหว่าง
การตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อยได ้

 (4) สอบทานรายงานของผูส้อบบญัชทีีจ่ดัท า เสนอใหฝ่้ายบรหิารปรบัปรุงแกไ้ข และตดิตามผลการด าเนินการ
ตามขอ้เสนอแนะนัน้ 

 (5) พจิารณาความเพยีงพอ และความมปีระสทิธภิาพในการประสานงานระหว่างผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบ
ภายใน 

 (6) รบัทราบผลการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชโีดยไม่ชกัช้าในขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่า 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทั ได้
กระท าความผดิตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรอืมาตรา 313 ของ 
พ.ร.บ. และด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัช้า รวมทัง้ต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ 
ส านักงาน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชทีราบ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

7. การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 (1) สอบทานใหบ้รษิัทปฏิบตัติาม พ.ร.บ. ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ

ของบรษิทั 
8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบ และ

พจิารณาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
 (2) จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาด

หลกัทรพัย์ก าหนด และใหล้งนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บรษิทั 

 (3) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการ หรือการกระท า
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ดังต่อไปนี้  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน แ ละผลการด าเนินงานของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร รายการ หรอืการกระท าดงักล่าว  

  (3.1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  (3.2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
  (3.3) การฝ่าฝืนพ.ร.บ. ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 (4) หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขรายการ หรอืการกระท าทีเ่ขา้

ลกัษณะตามขอ้ (3.1), (3.2) และ (3.3) ขา้งต้น ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร กรรมการ
ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามขอ้ (3.1), (3.2) และ (3.3) ต่อ ส านักงาน 
ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย ์

9. การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 (1) สอบทานให้บรษิัทมกีระบวนการพฒันาการก ากบัดูแลกิจการที่ดอีย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ให้แนวทาง และ 

ขอ้เสนอแนะทีจ่ าเป็นเพื่อการพฒันา 
 (2) ให้ความส าคญัโดยส่งเสริมให้บริษัทก าหนดเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจ าของการ

ประชุม คณะกรรมการบรษิทั และการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทั 
 (3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รบัส าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีตามมาตรา 89/14 แห่ง 

พ.ร.บ. จากเลขานุการบรษิทั ภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 
10. การบรหิารความเสีย่ง 
 (1)  สอบทานให้บรษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสมมปีระสทิธภิาพ 

และเกดิประสทิธผิล 
 (2) ร่วมกบัคณะท างานบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายบรหิารในการพจิารณา และใหค้วามเหน็ในรายงานผล และ

รายงานความคบืหน้าการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
11. การต่อตา้นการทจุรติ 
 สอบทานการด าเนินกิจการของบรษิัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รปัชัน่ รวมทัง้รายงาน

ทางการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจว่า การปฏบิตังิานของหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบยีบปฏิบตัิ และมาตรฐานทาง
จรยิธรรมทีด่ ีหากพบ หรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการ หรอืการกระท าใด ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการทุจริต หรือการคอร์รปัชัน่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานกรณีดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

12. ความรบัผดิชอบอื่นๆ 
 (1) ปฏิบตัิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทตามหน้าที ่และความรบัผดิชอบที่
ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรบัผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ 

 (2) มหีน้าทีต่ามทีต่ลาดหลกัทรพัย ์ประกาศก าหนดเพิม่เตมิ 
 (3) ก ากบัดแูลใหม้กีระบวนการรบัแจง้เบาะแส ในกรณีทีพ่นักงาน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ มขีอ้สงสยั หรอื

พบเห็นการกระท าอนัควรสงสยัว่ามกีารฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ 
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หรอืนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อใหค้วามมัน่ใจแก่ผูแ้จง้เบาะแสว่า บรษิทัมกีระบวนการสอบสวนทีเ่ป็น
อสิระ และมกีารด าเนินการในการตดิตามทีเ่หมาะสม 

 (4) ควบคุมดแูล กรณีการสอบสวนพเิศษตามความจ าเป็น 
 
วาระการด ารงต าแหน่งและการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ  
1. กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้เป็นไปตามการด ารง

ต าแหน่งกรรมการบรษิทัตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 
2. กรรมการตรวจสอบทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กีแต่ไม่ไดร้บั

การต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ
3. กรรมการตรวจสอบทีป่ระสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจง้และยื่นหนังสอืลาออกใหบ้รษิทัทราบล่วงหน้า

พอสมควร พรอ้มระบุเหตุผลของการลาออกดว้ย และใหบ้รษิทัแจง้การลาอ อก พรอ้มส่งส าเนาหนังสอืลาออก
ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบ รวมทัง้จดัส่งขอ้มลูตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ 

4. กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
บรษิทั แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อใหม้จี านวนกรรมการตรวจสอบ
ครบถว้นโดยไมช่กัชา้  โดยบคุคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนัน้ จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งั
เหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

5. กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(ก) พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิทั 
(ข) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
(ค) ขาดคุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ 
(ง) ตาย 
(จ) ลาออก 
(ฉ) ถูกถอดถอน 
(ช) ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ด หรอืค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคุก เวน้แต่
ในความผดิทีก่ระท าดว้ยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 
(ซ) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(ฌ) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

6. หากจ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า 3 คน ควรเร่งด าเนินการแต่งตัง้กรรมการรายใหมท่นัทหีรอือย่างชา้
ภายใน 3 เดอืน นับแตว่นัทีก่รรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารด ารงสถานะของบรษิทัจดทะเบยีตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 : การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ    

   
                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)                                                     แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
  

 41 

 
 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มจี านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น  
ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. รศ.กลัยาภรณ์1/ ปานมะเรงิ     ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
2. นายกณวรรธน์ อรญั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

โดยมนีางโสฬญา เขมสุขท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 
 
หมายเหต ุ 1/แต่งตัง้รองศาสตราจารยก์ลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ตามมติ
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2562 วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 ทดแทนหม่อมหลวง พชัรภากร เทวกุล ซึง่ไดล้าออกจากต าแหน่ง ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัโดยมี
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

1. การสรรหา 
1.1 ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาความ

เหมาะสม ทัง้ในเรื่องของจ านวน โครงสรา้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมกบั ขนาด 
ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกจิ ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

1.2 พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทั และกรรมการชุด
ย่อย ทีค่รบวาระ และ/หรอื มตี าแหน่งว่างลง และ/หรอื แต่งตัง้เพิม่ 

1.3 ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
1.4 ทบทวนและสรุปผลการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบรหิารทีเ่หมาะสมส าหรบั

ต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประจ าทุกปีและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ 
        2. การพิจารณาค่าตอบแทน 

2.1 จดัท าหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

2.2 พจิารณาค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิัทและ
กรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุด
ย่อย ให้พจิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ผลงาน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัใน
ธุรกิจที่คล้ายคลึงกนั และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาและน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตั ิ

2.3 รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าชี้แจง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการ
บรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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2.4 รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงาน
ประจ าปี ของบรษิทัฯ 

2.5 ปฏิบตัิการอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทมอบหมายโดยฝ่าย
บรหิาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรอืน าเสนอขอ้มลูและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งต่อ คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์     ประธานกรรมการบรหิาร 

   2. นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั     กรรมการบรหิาร 
3. นายวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์     กรรมการบรหิาร 

โดยมนีางโสฬญา เขมสุขท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร   

1. ควบคุมดแูลการบรหิารจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความสุจรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยจดั
ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

2. มีหน้าที่พิจารณากลัน่กรองเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นในการประกอบกิจการ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อการอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจ าปีของบรษิทั 
2.2 งบประมาณประจ าปีของบรษิทั 
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการด าเนินการให้ฝ่ายจดัการน าไปถอื

ปฏบิตัใินการปฏบิตังิาน 
2.4 โครงสร้างอตัราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการท างานให้กับพนักงานอย่าง

เหมาะสม 
3. ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
4. มอี านาจในการอนุมตักิารเปิดบญัชเีงนิฝาก และบรหิารบญัชเีงนิฝาก กบัธนาคารทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศโดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัการบรหิารเงนิในภาพรวม 
5. มอี านาจหน้าทีก่ระท าเกีย่วกบัเรือ่งดงัต่อไปนี้ภายในขอบเขตทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นเรื่องๆ ตามรายละเอยีด

ดงัต่อไปนี้  

5.1 ควบคุมและก าหนดแนวทางการบรหิารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบรษิัทภายในขอบเขตที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

5.2 มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบรษิทั และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองคก์ร 
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คณะท างานบริหารความเส่ียง 
คณะท างานบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
2. นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั คณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

3. นายไมตร ี รตันวรวภิา คณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
โดยมคีุณโสฬญา เขมสุขท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งและการวางกรอบการบรหิารความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  

2. ก าหนดแผนการจดัการความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิ
ในส่วนงานต่างๆ ตามความรบัผดิชอบ 

3. ก าหนดวงเงนิหรอืประเภทของกจิการตามความเสีย่งเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัเิป็นเกณฑใ์น
การปฏบิตังิาน ในสถานการณ์ตามความเสีย่งแต่ละประเภท 

4. ก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่ามาตราการดงักล่าวมกีารสื่อสารอย่างทัว่ถงึ และพนักงานไดป้ฏบิตัติามมาตรการเหล่านัน้ 
5. จดัใหม้กีารประเมนิและวเิคราะหค์วามเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าการ

ส ารวจความเสีย่งไดค้รอบคลมุทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกจิ 
6. สนับสนุนและพฒันาการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร 
7. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ซึง่ครอบคลุมถงึการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ

เสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่ าคญัของบรษิทั 
 

คณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 
คณะท างานก ากบัดแูลกจิการ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. นายวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ ประธานคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ 

2. นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั คณะท างานก ากบัดแูลกจิการ 

3. นายปฏภิาณ  เปล่งฉว ี คณะท างานก ากบัดแูลกจิการ 
โดยมคีุณโสฬญา เขมสุข ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ 
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 

1. พจิารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบตัเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ

ตามระบบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ตี่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และฝ่ายจดัการ เพื่อก าหนดเป็นระเบยีบปฏบิตัิ

ขององคก์ร ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัขิององคก์รทีไ่ดม้าตรฐาน และเป็นแนวทางทีถู่กตอ้ง 

2. ก ากบัดแูลใหค้ าปรกึษา ประเมนิผล และทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดแีละ

จรรยาบรรณธุรกจิ เพื่อพฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัสู่มาตรฐานสากล 
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3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 
คณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นางสาวเสาวลกัษณ์  นิลแวว ประธานคณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. นายภานุวตัร   ประทุมศร ี คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

3. นางสาวนฤมล รตันวรวภิา คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

โดยมนีางสาวโสฬญา เขมสุข ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะท างานรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ  
1. ก ากบัดูแลใหค้ าปรกึษา ประเมนิผล และทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม

เพื่อพฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัสู่มาตรฐานสากล 

2. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 
 

8.2 ผู้บริหาร 
 

คณะผูบ้รหิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มจี านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 
ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นายวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป 

3. นางสาวเสาวลกัษณ์  นิลแวว รองผูจ้ดัการทัว่ไป 
4. นายปฏภิาณ  เปล่งฉว ี รองผูจ้ดัการทัว่ไป 
5. นายภานุวตัร   ประทุมศร ี รองผูจ้ดัการทัว่ไป 
6. นางสาวกนกวรรณ  พฤิทธิบ์ูรณะ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ 
7. นางสาวรชัน ี หอมสุวรรณ สมุหบ์ญัช ี

 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. เป็นผู้บริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารงานทัว่ไปและการ
ด าเนินงานปกตขิองบรษิทั 

2. ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร 
3. มีอ านาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้น

เงนิเดอืน ค่าตอบแทน เงนิโบนัส ของพนักงานทัง้หมดของบรษิทั ตัง้แต่ต าแหน่งรองประธานเจา้หน้าที่
บรหิารลงไป 
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4. พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าใช้จ่ายการด าเนินงานปกติ ในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิและ
มอบหมายไว ้

5. พจิารณาอนุมตัิการลงทุนในตราสารและหลกัทรพัย์เพื่อบญัชขีองบรษิัทฯ ในวงเงนิที่คณะกรรมการ
บรษิทัอนุมตัแิละมอบหมายไว ้

6. ส่งเสรมิพฒันาความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท 
เพื่อเพิม่ศกัยภาพขององคก์ร 

7. มอี านาจในการด าเนินการใดๆ ในการบรหิารกจิการของบรษิทัตามปกตแิละจ าเป็นแก่การบรหิารงาน
ทัว่ไปของบรษิทั ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

7.1 มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายของ

บรษิทั เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองคก์ร 

7.2 มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง

และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

7.3 อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน ภายใต้ขอบเขตอ านาจที่

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดไว ้

7.4 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร

เป็นคราวๆ ไป 

7.5 อ านาจอนุมตัิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมตัิและการสัง่

การในระดบัต่างๆ (Level of Authorization) ของบรษิทั  

อนึ่งการอนุมตัเิพื่อด าเนินการตลอดจนการมอบหมายการใดๆ ทีเ่ป็นอ านาจของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารให้
ตวัแทนหรอืผูร้บัมอบหมายด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการด าเนินการเพื่อ
ท าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตวัแทน หรอืผูร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสามารถด าเนินการอนุมตัิ
การเขา้ท ารายการกบัตนเองหรอืบุคคลทีอ่าจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัท
หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติด าเนินการเพื่อเข้าท ารายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิและต้องมกีารสอบทานรายการดงักล่าวโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนด 

 
8.3      เลขานุการบริษทั 

เลขานุการบริษทั (ประวตั ิปรากฏหวัขอ้ “รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และ
เลขานุการบรษิทั) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2560 เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน 2560 ไดม้มีตแิตง่ตัง้นางสาว
โสฬญา เขมสุข ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั โดยมขีอบเขต หน้าที ่ความรบัผดิชอบดงันี้  

1) ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบรษิทัและ

ตดิตามใหม้กีารปฎบิตัติามอย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอรวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญัแก่กรรมการ

บรษิทั 

2) แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ใหผู้บ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งและตดิตามการปฎบิตัติาม

มตแิละนโยบาย  
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3) จดัประชมุผูถ้อืหุน้ และประชมุกรรมการบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัและขอ้พงึปฎบิตัิ

ต่าง ๆ  

4) บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ การประชุมคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรหิาร รวมถงึความเหน็

ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาบรษิทั หรอืสรุปประเดน็ปัญหาทีเ่กีย่วกบัองคก์รของกรรมการทีม่ใิช่

ผูบ้รหิารเพื่อน าเสนอแก่ผูถ้อืหุน้ต่อไป ทัง้ตดิตามใหม้กีารปฎบิตัติามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทั 

5) ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานก ากบั เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบยีบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัฯ  

6) ตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ และดแูลผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสมใหไ้ดร้บัทราบสทิธติ่าง ๆ  ของผูถ้อืหุน้และขา่วสารของ

บรษิทัฯ  

7) จดัเกบ็รกัษาเอกสารส าคญั เช่น ทะเบยีนกรรมการบรษิทั หนังสอืนัดประชุม รายงานประชมุกรรมการบรษิทั

และรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ รวมถงึหนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานประชมุผูถ้อืหุน้ 

8) ดแูลใหห้น่วยงานเลขานุการบรษิทัเป็นศูนยก์ลางของขอ้มลูองคก์ร (Corporate Record) อาท ิ หนังสอืจด

ทะเบยีนนิตบิุคคล บรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกจิต่าง ๆ  

9) ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

10) เลขานุการบรษิทั ตอ้งไดร้บัการพฒันาความรู ้และไดร้บัการอบรมอย่างต่อเนื่อง และเพยีงพอ 

11) หน้าทีอ่ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
การก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงินส าหรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการก าหนดอ านาจอนุมตัิส าหรับการ
ด าเนินงานต่างๆ ทีส่ าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้  
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เร่ืองท่ีเสนออนุมติั 

ผู้อนุมติั 

หมายเหตุ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

ผู้จดัการทัว่ไป 
ผู้จดัการแผนก 
/หวัหน้าแผนก 

1. นโยบายและแผน 
1.1 การก าหนดนโยบาย อนุมตั ิ      
1.2 การอนุมตัแิผนธุรกจิและการแกไ้ข
ปรบัปรุง 

 อนุมตั ิ     

1.3 การอนุมตัแิผนงบประมาณประจ าปีและ
แกไ้ขปรบัปรุง 

อนุมตั ิ      

1.4 การร่วมลงทุน/ลงทุน ในบรษิทัอืน่ อนุมตั ิ      
1.5 การเพิม่ทุน/ลดทุน อนุมตัเิบือ้งตน้     มตผิูถ้อืหุน้ 

(พเิศษ) 
2. การเงิน การบญัชี 
2.1 การยมืเงนิทดรองจ่ายส าหรบั Job งาน  > 2  ลา้นบาท 

และ < 5 ลา้นบาท 
> 100,000 

บาท และ <  2 
ลา้นบาท 

< 100,000 
บาท 

< 100,000 
บาท 

(สาขากิง่แกว้) 

สาขากิง่แกว้ 
อนุมตัโิดย
ผูจ้ดัการแผนก 

2.2 การยมืเงนิทดรองจ่ายงานทัว่ไป   > 50,000 บาท 
และ < 100,000 

บาท 

< 50,000 บาท   

2.3 การหาแหล่งเงนิกู ้และการกูย้มื > 50 ลา้นบาท > 25  ล้านบาท 
และ < 50 ลา้น

บาท 

< 25 ลา้นบาท    

2.4 หนังสอืรบัรองรายงานทางการเงนิของ
บรษิทั 

กรรมการผูม้อี านาจตามหนังสอืรบัรองบรษิทั น าเสนอ CFO 

4. จดัซื้อ จดัหา จดัจ้าง 
4.1 การคดัเลอืกผูข้าย(Supplier) ผูร้บัจา้ง
และผูร้บัเหมาท างานเพื่อใชใ้นธุรกจิของ
บรษิทั 

> 20 ลา้นบาท   < 20 ล้านบาท < 50,000 บาท 
 

  

4.2 การท าสญัญา/การลงนามในสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงเพือ่การจดัจา้ง ประมลูงาน 

> 20 ลา้นบาท   < 20 ล้านบาท < 50,000 บาท 
 

  

4.3 การจดัซื้อ จดัหาสนิทรพัยถ์าวร เพื่อใช้
ในธุรกจิของบรษิทั 

> 20 ลา้นบาท   < 20 ล้านบาท < 50,000 บาท 
 

  

5. การตลาด 
5.1 การอนุมตัแิผนการตลาดประจ าปีและ
การแกไ้ขปรบัปรุง 

 อนุมตั ิ
 

    

6. ธรุการ และเรื่องทัว่ไป 
6.1 การโยกยา้ยสนิทรพัยถ์าวร    อนุมตั ิ   
6.2 การขายทรพัยส์นิ >20 ลา้นบาท   < 20 ล้านบาท    
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8.4      ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทน   
1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 2562 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2562 ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทนในรปูแบบของเบีย้ประชมุ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุ 
ประธานคณะกรรมการบรษิทั 30,000 บาทต่อครัง้ 
กรรมการบรษิทั 20,000 บาทต่อครัง้ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครัง้ 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครัง้ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 25,000 บาทต่อครัง้ 
คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อครัง้ 

  
 โดยในปีบญัชปีี  2561 และปี 2562  มรีายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนดงันี้ 

 
ช่ือ - สกลุ 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
รศ. ดร. วนัชยั รตันวงษ ์ 7/7 6/6     
รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ 7/7 6/6 4/4 4/4 0/1 2/2* 

มล. พชัรภากร เทวกุล 7/7 4/6 2/4 2/4 1/1  
นายกณวรรธน์ อรญั 7/7 6/6 4/4 4/4 1/1 2/2 
นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล  1/6     

ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ 7/7 6/6   1/1 2/2 
นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 7/7 6/6     
นายวุฒชิยั สุรยิวรวงศ*์ 7/7 6/6     

 
หมายเหต*ุแต่งตัง้รองศาสตราจารยก์ลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ตามมตคิณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่5/2562 วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 ทดแทนหม่อมหลวง พชัรภากร เทวกุล ซึง่ไดล้าออกจากต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 

  **แต่งตัง้นายรฐัวฒัน์  ศุขสายชล  เป็นกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
5/2562 วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 ทดแทนหม่อมหลวง พชัรภากร เทวกุล ซึง่ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 

 
 
 



ส่วนท่ี 2 : การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ    

   
                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)                                                     แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
  

 49 

 
 

 
ช่ือ - สกลุ 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

รศ. ดร. วนัชยั รตันวงษ ์ 210,000 180,000     
รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ 140,000 120,000 100,000 100,000  40,000 
มล. พชัรภากร เทวกุล 140,000 80,000 30,000 30,000 25,000  
นายกณวรรธน์ อรญั 140,000 120,000 60,000 60,000 15,000 30,000 

นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล  20,000     

ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ 140,000 120,000   15,000 30,000 

นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 140,000 120,000     
นายวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ 140,000 120,000     

รวม  1,050,000 880,000 190,000 190,000 55,000 100,000 
 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
- ไม่ม ี-  

 
2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

ในปี 2561 และปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนใหแ้กผู่บ้รหิารจ านวน 12.18 ลา้นบาท 
และ 13.10 ลา้นบาทตามล าดบั ทัง้นี้ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถงึเงนิเดอืน โบนัส และ ค่าน ้ามนัรถยนต์ 

 
 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 

จ านวนผูบ้รหิาร (คน) 6 7 7 
ค่าตอบแทนรวมผูบ้รหิาร (ลา้นบาท) 8.29 12.18 13.10 

 
ค่าตอบแทนอ่ืน 
ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่22 มถิุนายน 2561 ไดม้มีตอิอกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ

ซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (ESOP Warrant) จ านวน 30 ลา้นหน่วย และจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 30 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จะไดร้บัการจดัสรร
จ านวนรวม 3.40 ลา้นหุน้  
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8.5    บุคลากร 
จ านวนบุคลากร 

 จ านวนบุคลากร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  และณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยมพีนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ทัง้สิน้จ านวน 263 คน 310 คน และ 349 คนตามล าดบั โดยมคี่าตอบแทน
พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคดิเป็นจ านวนเงนิเท่ากบั 62.01 ลา้นบาท 81.63 ลา้นบาทและ 85.49 ลา้นบาท
ตามล าดบั ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าว เช่น เงนิเดอืน โบนัส กองทุนส ารองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอื่นๆ เป็นตน้  

 
ค่าตอบแทนอ่ืน 
ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่22 มถิุนายน 2561 ไดม้มีตอิอกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ESOP Warrant) จ านวน 30 ลา้นหน่วย 
และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 30 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติาม
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยคดิเป็นรอ้ยละ 5.17 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่
ประชาชนในครัง้นี้ โดยพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไดร้บัการจดัสรรจ านวน รวม 26.60 ลา้นหุน้  

 
       นโยบายพฒันาบุคคลากร 

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัในการดแูลเกี่ยวกบัค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัการเตบิโตตามสายงานอกีทัง้ 
บรษิทัฯ ไดม้กีารส่งเสรมิและพฒันาพนักงานใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และทศันคตเิกีย่วกบังานใหเ้ป็นไปตามความสามารถที่
ต าแหน่งงานนัน้ ไดแ้ก่ การส่งเสรมิใหพ้นักงานเพิม่พนูความรูผ้่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์่างๆ การจดัอบรมสมัมนาโดย
วทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถจากภายนอกองคก์ร นโยบายการใหทุ้นการศกึษาเพื่อเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่พนักงาน 
การสอนงานโดยหวัหน้างาน การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ ตลอดจนการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างเพื่อนร่วมงาน และ
การเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารและพนักงาน อย่างเป็นรปูธรรม  

 
ผลการด าเนินงานปี 2561 (Annual Report 2018) 
1.การปรบัเลื่อนชัน้ เลื่อนต าแหน่งพนักงาน 
 การด าเนินการ 
 บรษิทัไดก้ าหนดระเบยีบ วธิกีารในการปรบัเลื่อนชัน้เลื่อนต าแหน่งพนักงานไวปี้ละครัง้และหรอืตามความ
เหมาะสม โดยจดัใหม้โีครงสรา้งต าแหน่งงาน (Career Path) ทีช่ดัเจน พรอ้มทัง้จดัตัง้คณะท างานในการพจิารณาเลื่อน
ชัน้เลื่อนต าแหน่ง โดยมปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการทัว่ไปเป็นคณะท างาน และมหีวัหน้า
งานบุคคลและธุรการเป็นเลขานุการคณะท างาน 
 ขัน้ตอน วธิปีฏบิตั ิ
 หวัหน้างานต่างๆ จะพจิารณาเสนอพนักงานผูท้ีเ่หมาะสมในการเลื่อนชัน้เลื่อนต าแหน่ง ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทั
ก าหนด (ค าสัง่ที ่ ทบ.005/2560) และเสนอใหง้านบุคคลและธรุการในฐานะเลขานุการคณะท างานพจิารณาในเบือ้งตน้
และน าเสนอคณะท างานพจิารณาผูท้ีเ่หมาะสม ในการเลื่อนชัน้เลือ่นต าแหน่งประจ าปี 
 ในปี 2561 ไดป้รบัเลื่อนชัน้เลื่อนต าแหน่ง จ านวน 10 อตัรา ในต าแหน่งเจา้หน้าทีอ่าวโุสและผูบ้รหิารระดบัตน้ 
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2. การจดัตัง้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีชื่อ “กองทุนส ารองเลีย้งชพีอยธุยามาสเตอรฟั์นดซ์ึง่จดทะเบยีนแลว้” เมื่อ
วนัที ่25 มนีาคม 2554 โดนมหีลกัเกณฑแ์ละสาระส าคญัดงันี้ 
- พนักงานทีม่อีายุงานครบ 1 ปี หรอืบรรจุเป็นพนักงานแลว้ 1 ปี จะไดร้บัสทิธสิมคัรเป็นสมาชกิกองทุน 
- นายจา้งจะจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทุนใหส้มาชกิในอตัร รอ้ยละ 2 ของค่าจา้งรายเดอืน 
- เมื่อสมาชกิ สิน้สมาชกิภาพโดยมใิช่เหตแุห่งการทจุรติต่อหน้าที ่การท าใหน้ายจา้งไดร้บัความเสยีหาย       ฝ่า

ฝืนขอ้บงัคบัการท างานและหรอืระเบยีบค าสัง่ของนายจา้ง ลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงาน สมาชกิ
จะไดร้บัเงนิสะสมและเงนิสมทบรวมทัง้ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 

 
3.  นโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน 
 3.1 นโยบายดา้นค่าตอบแทน 

- บรษิทัไดจ้ดัใหม้โีครงสรา้งเงนิเดอืนทีไ่ดก้ าหนดอตัราขัน้ตน้และอตัราสงูสุดของพนักงานในแต่ระดบัไว ้
รวมทัง้ไดก้ าหนดอตัราเงนิเดอืนขัน้ตน้ส าหรบัพนักงานทีบ่รรจุเป็นพนักงานใหมใ่นแต่ละระดบัไวด้ว้ย
เช่นกนั 

- บรษิทัไดก้ าหนดระเบยีบ วธิปีฏบิตัใินการพจิารณาขึน้เงนิเดอืนพนักงานประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ โดย
พจิารณาจากผลงานทัง้ Competency และ Key Performance Indicator (KPI) โดยใหผู้บ้รหิารแตล่ะระดบั
มส่ีวนร่วมในการพจิารณา 

- ค่าเฉลีย่การขึน้เงนิเดอืนพนักงานประจ าปี จะอยู่ที ่รอ้ยละ 5-7 ตอ่ปี  
 3.2 นโยบายดา้นสวสัดกิาร 
       บรษิทัไดจ้ดัสวสัดกิารใหพ้นักงานอย่างเหมาะสม ดงันี้ 

- จดัใหม้ปีระกนัสงัคมของพนักงานทุกคนตามทีก่ฎหมายก าหนด 
- รบัผูพ้กิารเขา้ท างานกบับรษิทั ตามความรู ้ความสามารถ และใหก้ารดแูลในคุณภาพชวีติทีด่ ี
- จดัใหม้วีนัลากจิ ลาป่วย ลาพกัผอ่น และลาอื่นๆ มากกว่าทีก่ฎหมายก าหนด 

       ลากจิได ้10 วนั/ปี โดยจ่ายค่าจา้ง 
       ลาป่วยไดต้ามทีป่่วยจรงิ แต่จ่ายค่าจา้งให ้30 วนั 
      ลาพกัผ่อนส าหรบัพนักงานทีบ่รรจุเป็นพนักงานแลว้ครบ 1 ปี ได ้6 วนั 
       ลาอื่นๆ เช่น ลาบวช ลาเน่ืองในศาสนกจิอื่นๆ 

-  จดัใหม้ปีระกนัสุขภาพ ประกนัอุบตัเิหตุ รวมทัง้ประกนัชวีติ ใหพ้นักงานทุกคน นอกเหนือจากการ  
ประกนัสงัคม 

- จดัใหม้กีารกูย้มืเงนิฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้น และหรอืเพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติใหด้ขีึน้ 
- ท าสญัญาใหค้วามร่วมมอืกบัธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในการสนับสนุนสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั 
- แสดงความห่วงใยพนักงานโดยการเยีย่มเยยีนพนักงานเจบ็ป่วย รวมทัง้ เป็นเจา้ภาพชว่ยงานศพ บดิา 

มารดา คู่สมรส และบตุรของพนกังาน 
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4.  การพฒันาบุคลากร  
บรษิทัมุง่เน้นการพฒันาบคุลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ สรา้งคนคุณภาพ และมหีวัใจในการใหบ้รกิารอย่างมอื

อาชพี ในปี 2562 บรษิทัฯไดใ้หก้ารอบรมสมัมนาพนักงานในแตล่ะระดบัโดยมชีัว่โมงเฉลีย่ในการอบรมสมัมนา
ดงันี้ 

                  ผูบ้รหิารระดบัสงู                                                     221.50  ชัว่โมง/ปี 
                  ผูบ้รหิารระดบักลาง                                                         16  ชัว่โมง/ปี 
                  ระดบัเจา้หน้าที ่                                                    86  ชัว่โมง/ปี 

 
5.  ข้อพิพาททางด้านแรงงาน 

 -ไม่ม ี–  
 

9. การก ากบัดแูลกิจการ 
  บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) โดยเชื่อ
ว่า การก ากบัดแูลกจิการทีด่แีสดงถงึการมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ซึง่ช่วยสรา้งความ
เชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย อนัจะน าไปสู่การเพิม่มลูค่าและการ
เตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาวอย่างยัง่ยนื บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสรมิใหม้รีะบบการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี โดยมุง่หวงัใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ พฒันาระดบัการก ากบัดแูลกจิการและปฏบิตัติาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีเ่ป็นมาตรฐานสากล โดยน าหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่
ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มาก าหนดเป็นหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และก าหนดใหม้ี
การตดิตามเพื่อปรบัปรุงหลกัการดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงในอนาคต เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 
9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษทัและบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ มแีนวปฎบิตัซิึง่ครอบคลุมหลกัการ 8 หมวด ตามหลกัปฎบิตัติาม CG Code) ทัง้ 8 ขอ้ 
 

ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 โดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ซึ่งได้ประกาศออกมาล่าสุด เพื่อวตัถุประสงค์ในการเป็นหลกัปฏิบตัิให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจด
ทะเบยีนน าไปปรบัใชใ้นการก ากบัดแูลใหก้จิการมผีลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว น่าเชื่อถอืส าหรบัผูถ้อืหุน้และผูค้นรอบขา้ง
เพื่อประโยชน์ในการสรา้งคุณค่าในกจิการอย่างยัง่ยนื ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธรุกจิ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุนและ
สงัคมโดยรวม 

คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็ถงึความส าคญัถงึการจดัท าและประกาศใชห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามหลกัปฏบิตัิ
ดงักล่าวในบรษิทั เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิต่อทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดน้ าหลกัปฏบิตัทิัง้ 5 ขอ้ รวมถงึแนว
ปฏบิตัใินแต่ละหลกัปฏบิตัมิาปรบัใชใ้หต้ามความเหมาะสมกบับรบิทธุรกจิของบรษิทั  
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หลกัปฏบิตัทิัง้ 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
หลกัปฏบิตั ิ1  ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่าใหแ้ก่

กจิการอย่างยัง่ยนื 
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏบิตั ิ2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏบิตั ิ3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
(Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏบิตั ิ4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลกัปฏบิตั ิ5  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business) 

 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Governance) 

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ยืน 
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏบิตั ิ1.1 คณะกรรมการต้องเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผดิชอบในฐานะผู้น าทีต่้องก ากบัดูแลใหอ้งค์กรมกีาร
บรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ 

แนวปฏบิตั ิ 1) การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
2) การก าหนดกลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
3) การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลกัปฏบิตั ิ1.2 คณะกรรมการต้องก ากบัดูแลกจิการใหน้ าไปสู่ผล (Governance outcome) ในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่าง
ยัง่ยนื ดงัต่อไปนี้ 

แนวปฏบิตั ิ 1) สามารถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีด่โีดยค านงึถงึผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and 
performance with long-term perspective) 

2) ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
(Ethical and responsible business) 

3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม (Good corporate 
citizenship) 

4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง (Corporate resilience) 
หลกัปฏบิตั ิ1.3 คณะกรรมการมหีน้าทีดู่แลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of 

care) และซื่อสตัย์สุจรติต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

แนวปฏบิตั ิ 1) บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535  
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2) คณะกรรมการตอ้งดแูลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบหรอืกลไกอย่างเพยีงพอทีจ่ะมัน่ใจไดว้่า การด าเนินงานของ
บรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรอืแนวทางทีไ่ด้
ก าหนดไว ้รวมทัง้มกีระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานทีส่ าคญั (เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมทีม่ี
ผลกระทบต่อกจิการ อย่างมนีัยส าคญั การท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิ การจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้) เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

หลกัปฏบิตั ิ1.4 คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจนตลอดจนตดิตามดูแล
ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการตอ้งจดัท ากฎบตัร หรอืนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการ (board charter) 
ทีร่ะบุหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอ้า้งองิในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง และมกีาร
ทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนการแบง่บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการ อย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของ
องคก์ร 

2) คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจขอบเขตหน้าทีข่องตน และมอบหมายอ านาจการจดัการกจิการใหแ้ก่ฝ่าย
จดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษร อยา่งไรกด็ ีการมอบหมายดงักล่าวมไิดเ้ป็นการปลดเปลือ้งหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยงัตอ้งตดิตามดแูลฝ่ายจดัการใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  

ทัง้นี้ ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละฝ่ายจดัการ พจิารณาแบง่ออกเป็น
หลกัในการพจิารณา ดงันี้ 

➢ เรื่องทีค่วรดแูลใหม้กีารด าเนินการ 
ก. การก าหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ 
ข. การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นตน้แบบ 
ค. การดแูลโครงสรา้ง และการปฏบิตัขิองคณะกรรมการ ใหเ้หมาะสมต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ง. การสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมนิผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
จ. การก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจงูใจใหบุ้คลากรปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้ง 

➢ เรื่องทีด่ าเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการ 
ก. การก าหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 
ข. การดแูลความเหมาะสมเพยีงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการทีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ 
ง. การก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบาย และ 

แผนการบรหิารจดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จ. การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 
ฉ. การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิ และงบการเงนิใหม้คีวามน่าเชื่อถอื 

 ➢ เรื่องทีค่ณะกรรมการไมค่วรด าเนินการ 
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ก. การจดัการ (execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบาย แผนงานทีค่ณะกรรมการอนุมตัิ
แลว้ (คณะกรรมการจะปล่อยใหฝ่้ายจดัการรบัผดิชอบการตดัสนิใจด าเนินงาน การจดัซื้อ
จดัจา้ง การรบับุคลากรเขา้ท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายทีก่ าหนดไวแ้ละตดิตามดแูล
ผล โดยไมแ่ทรกแซงการตดัสนิใจ เวน้แต่มเีหตจุ าเป็น) 

ข. เรื่องทีข่อ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนุมตัริายการทีก่รรมการมส่ีวนได้เสยี เป็นตน้ 

 

หลกัปฏิบติั 2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏบิตั ิ2.1 คณะกรรมการจะก าหนดหรอืดูแลใหว้ตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ (objectives) เป็นไปเพื่อความ
ยัง่ยนืโดยเป็นวตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีส่อดคล้องกบัการสรา้งคุณค่าใหท้ัง้กจิการ ลูกคา้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และ
สงัคมโดยรวม 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการควรรบัผดิชอบดแูลใหก้จิการมวีตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายหลกั (objectives) ทีช่ดัเจน 
เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคดิหลกัในการก าหนดรปูแบบธุรกจิ (business model) และสื่อสารใหทุ้ก
คนในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกนั โดยจดัท าวสิยัทศัน์ และค่านิยมรว่มขององคก์ร (vision 
and values) หรอืวตัถุประสงคแ์ละหลกัการ (principles and purposes) หรอือื่น ๆ ในท านองเดยีวกนั 

2) ในการบรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายหลกั คณะกรรมการควรก าหนดรปูแบบธุรกจิ (business 
model) ทีส่ามารถสรา้งคุณค่าใหท้ัง้แก่กจิการ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไป โดย
พจิารณาถงึ 

ก. สภาพแวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้การน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้
อย่างเหมาะสม 

ข. ความตอ้งการของลูกคา้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
ค. ความพรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ 

3) ค่านิยมขององคก์รสะทอ้นคุณลกัษณะของการก ากบัดแูลกจิการทีด่คีวรมส่ีวนหนึ่งทีส่ะทอ้นคุณลกัษณะ
ของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเชน่ ความรบัผดิชอบในผลการกระท า (accountability) ความเทีย่งธรรม 
(integrity) ความโปรง่ใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due consideration of social and 
environmental responsibilities) เป็นตน้ 

4) คณะกรรมการควรส่งเสรมิการสือ่สาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร
สะทอ้นอยู่ในการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

หลกัปฏบิตั ิ2.2 คณะกรรมการมหีน้าทีก่ ากบัดูแลใหม้ัน่ใจว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลาปานกลาง 
และ/หรอืประจ าปีของกิจการสอดคล้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ  โดยมกีารน า
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหก้ารจดัท ากลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัของกจิการ โดยค านึงถงึปัจจยัแวดลอ้มของกจิการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและ 
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ความเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ละควรสนับสนุนใหม้กีารจดัท า หรอืทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกล
ยุทธส์ าหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปีดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปีไดค้ านึงถงึ
ผลกระทบในระยะเวลาทีย่าวขึน้ และยงัพอจะคาดการณ์ไดต้ามสมควร 

2) ในการก าหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี คณะกรรมการตอ้งดแูลใหม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
ปัจจยัและความเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งตลอดสาย value chain 
รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจมผีลตอ่การบรรลุเป้าหมายหลกัของกจิการ โดยควรมกีลไกทีท่ าใหเ้ขา้
ใจความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างแทจ้รงิ ไดแ้ก่ 

ก. ระบุวธิกีาร กระบวนการ ช่องทางการมส่ีวนร่วมหรอืช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
กบักจิการไวช้ดัเจน เพื่อใหก้จิการสามารถเขา้ถงึและไดร้บัขอ้มลูประเดน็หรอืความตอ้งการ
ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างถูกตอ้งใกลเ้คยีงมากทีสุ่ด 

ข. ระบุผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งของกจิการ ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ทีเ่ป็นตวับุคคล กลุ่ม
บุคคล หน่วยงานองคก์ร เช่น พนักงาน ผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล เป็นตน้ 

ค. ระบุประเดน็และความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อน าไปวเิคราะหแ์ละจดัระดบัประเดน็
ดงักล่าวตามความส าคญัและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทัง้กจิการและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ทัง้นี้ เพื่อ
เลอืกเรื่องส าคญัทีจ่ะเป็นการสรา้งคุณค่าร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีมาด าเนินการใหเ้กดิผล 

3) ในการก าหนดกลยุทธ ์คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหม้กีารส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม และน า
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและตอบสนองความตอ้งการของ
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

4) เป้าหมายทีก่ าหนดจะพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิและศกัยภาพของกจิการ 
โดยคณะกรรมการตอ้งก าหนดเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ช่ตวัเงนิ นอกจากน้ี ยงัตระหนักถงึ
ความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจน าไปสู่การประพฤตทิีผ่ดิกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม (unethical 
conduct) 

5) คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหม้กีารถ่ายทอดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธ ์และแผนงานให้
ทัว่ทัง้องคก์ร 

6) คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคุมการด าเนินงานทีเ่หมาะสมและ
ตดิตามการด าเนินการตามกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี โดยอาจจดัใหม้ผีูท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบ ดแูล 
และตดิตามผลการด าเนินงาน 

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏบิตั ิ3.1 คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่รบัผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่ว ัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว ้

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัต้องดูแลใหค้ณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทีม่คีุณสมบตัหิลากหลายทัง้ใน
ดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ ทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร โดยจดัท าตารางองค์ประกอบความรู้ความช านาญของกรรมการ 
(skills matrix) เพื่อใหม้ัน่ใจว่า จะไดค้ณะกรรมการโดยรวมทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม สามารถเขา้ใจและตอบสนอง
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ความต้องการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีได ้รวมทัง้ต้องมกีรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 คนทีม่ปีระสบการณ์
ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด าเนินกจิการอยู่ 

2) คณะกรรมการบรษิทัควรพจิารณาจ านวนกรรมการทีเ่หมาะสม โดยจดัใหม้จี านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 
5 คน และไม่ควรเกนิ 12 คน เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

3) คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้สีดัส่วนระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร
ทีส่ะทอ้นอ านาจทีถ่่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม โดย 

ก. ส่วนใหญ่เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิารทีส่ามารถใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้
อย่างอสิระ  

ข. มจี านวนและคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ดแูลใหก้รรมการอสิระสามารถท างานร่วมกบั
คณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มเีปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มี
ความหลากหลาย และขอ้มลูกรรมการ อาท ิอายุ เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการ 

ถือหุ้น จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ในรายงาน
ประจ าปี และบน website ของบรษิทั 

หลกัปฏบิตั ิ3.2 คณะกรรมการบรษิทัจะคดัเลอืกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ัน่ใจว่า องค์ประกอบและ
การด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ 

แนวปฏบิตั ิ 1) ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ 

2) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างกนั คณะกรรมการก าหนด

อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหช้ดัเจน และเพื่อไมใ่หค้นใดคนหนึ่งมี

อ านาจโดยไมจ่ ากดั ควรแยกบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงต าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

3) ประธานกรรมการมบีทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหน้าทีข่องประธานกรรมการอย่างเรื่อง

ดงัต่อไปนี้ 

ก. การก ากบั ตดิตาม และดแูลใหม้ัน่ใจไดว้า่ การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

ข. การดแูลใหม้ัน่ใจว่า กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่ี

จรยิธรรม และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ค. การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และมี

มาตรการทีด่แูลใหเ้รื่องส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชมุ 

ง. การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการจะอภปิราย

ประเดน็ส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจที่

รอบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 
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จ. การเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็น

ผูบ้รหิารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

4) ในกรณีทีป่ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่ไดแ้ยกจากกนัอย่างชดัเจน เช่น ประธาน

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นบุคคลเดยีวกนั ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั หรอืประธานกรรมการ

เป็นสมาชกิในคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะท างาน หรอืไดร้บัมอบหมายใหม้หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ดา้นการบรหิารคณะกรรมการควรส่งเสรมิใหเ้กดิการถว่งดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย

จดัการ โดยพจิารณา 

ก. องคป์ระกอบคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกวา่กึง่หนึ่ง หรอื 

ข. แต่งตัง้กรรมการอสิระคนหนึ่งร่วมพจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

5) คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดนโยบายใหก้รรมการอสิระมกีารด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนับ

จากวนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระ

นัน้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว 

6) เพื่อใหเ้รื่องส าคญัไดร้บัการพจิารณาในรายละเอยีดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพจิารณาแตง่ตัง้

คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพจิารณาประเดน็เฉพาะเรื่อง กลัน่กรองขอ้มลู และเสนอแนวทางพจิารณา

ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเหน็ชอบต่อไป 

คณะกรรมการบรษิทัต้องดูแลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมาและรายงานผลการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

หลกัปฏบิตั ิ3.3 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการทีโ่ปร่งใสและชดัเจนเพื่อให้
ไดค้ณะกรรมการทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว้ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา ซึง่สมาชกิส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอสิระ 
2) คณะกรรมการสรรหาจดัใหม้กีารประชุม เพื่อพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลเพื่อใหไ้ด้

กรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีจ่ะท าใหค้ณะกรรมการมอีงคป์ระกอบความรูค้วามช านาญทีเ่หมาะสมรวมทัง้มี
การพจิารณาประวตัขิองบคุคลดงักล่าว และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ ก่อนจะน าเสนอทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้ควรไดร้บัขอ้มลูอย่างเพยีงพอเกีย่วกบับุคคลที่
ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

3) คณะกรรมการสรรหาทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการทีค่รบวาระ และในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการราย
เดมิ ควรค านึงถงึผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

4) ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการสรรหา จะจดัใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มลูของทีป่รกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอสิระ หรอืไมม่คีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 
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หลกัปฏบิตั ิ3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรบัผดิชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตาม
เป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัจดัตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่สมาชกิส่วนใหญ่และประธานเป็น
กรรมการอสิระ เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทน 

2) ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั 
ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (accountability and 
responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมาย
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ เช่น สมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อยควรไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ที่
เหมาะสม ทัง้นี้ อยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม 

3) ผูถ้อืหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวั
เงนิ โดยคณะกรรมการควรพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนใน
อตัราคงที ่(เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชมุ) และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบรษิทั(เช่น  
โบนัส บ าเหนจ็) โดยควรเชื่อมโยงกบัมลูค่าทีบ่รษิทัสรา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ แต่ไม่ควรอยูใ่นระดบัทีส่งูเกนิไป
จนท าใหเ้กดิการมุง่เน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้ 

4) คณะกรรมการบรษิทัเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทีส่ะทอ้นถงึ
ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รปูแบบและจ านวนของค่าตอบแทนดว้ย ทัง้นี้
จ านวนเงนิค่าตอบแทนทีเ่ปิดเผย รวมถงึค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการ
ของบรษิทัย่อยดว้ย 

5) ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน จะจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูของทีป่รกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอสิระ 
หรอืไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

หลกัปฏบิตั ิ3.5 คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละจดัสรรเวลาอย่าง
เพยีงพอ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหม้ัน่ใจว่า มกีลไกสนับสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตน 
2) คณะกรรมการบรษิทัก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นของกรรมการ โดยพจิารณาถงึ

ประสทิธภิาพการท างานของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งหลายบรษิทั และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ ก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนที่
กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรอืสภาพธุรกจิของบรษิทัแต่รวมแลว้ไม่
เกนิ 5 บรษิทัจดทะเบยีน ทัง้นี้ เนื่องจากประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัอาจ
ลดลง หากจ านวนบรษิทัทีก่รรมการไปด ารงต าแหน่งมมีากเกนิไป  

3) คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้รีะบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นที่
รบัทราบ 

4) ในกรณีทีก่รรมการบรษิทัด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมส่ีวนไดเ้สยีไมว่่าโดยตรงหรอืโดย
ออ้มในกจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้ หรอืสามารถใชโ้อกาส หรอืขอ้มลูของบรษิทัเพื่อประโยชน์ของตน
คณะกรรมการตอ้งดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมมีาตรการป้องกนัอยา่งเพยีงพอและมกีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้
รบัทราบตามเหมาะสม 
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5) กรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

หลกัปฏบิตั ิ3.6 คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลใหม้กีรอบ และกลไกในการก ากบัดแูลนโยบาย และการด าเนินงานของบรษิทัย่อย
และกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแต่ละแห่ง รวมทัง้บรษิทัย่อยและ
กจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนมคีวามเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งพจิารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึ 
ก. ระดบัการแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคมุในบรษิทัย่อยโดยให้

ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้เวน้แต่บรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทั
ขนาดเลก็ทีเ่ป็น operating arms ของกจิการคณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูแ้ต่งตัง้กไ็ด ้

ข. ก าหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัตามขอ้ (1) 
ดแูลใหต้วัแทนของบรษิทัดแูลใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายของบรษิทัย่อย และในกรณีที่
บรษิทัย่อยมผีูร้ว่มลงทุนอื่น คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายใหต้วัแทนท าหน้าทีอ่ย่างดทีีสุ่ด
เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยและใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัแม่ 

ค. ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัย่อยทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอและการท ารายการ
ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ง. การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การท ารายการอื่นทีส่ าคญัการเพิม่ทุนการลดทุน การ
เลกิบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

2) หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอื่นอย่างมนีัยส าคญั เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และจ านวนเงนิลงทุน หรอือาจตอ้งลงทุนเพิม่เตมิมนียัส าคญัต่อ
บรษิทั ในกรณีทีจ่ าเป็น คณะกรรมการควรดแูลใหม้กีารจดัท า shareholders’ agreement หรอื 
ขอ้ตกลงอื่นเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนเกีย่วกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและการมส่ีวนรว่มในการ
ตดัสนิใจในเรื่องส าคญัการตดิตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท างบการเงนิ
ของบรษิทัไดต้ามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

หลกัปฏบิตั ิ3.7 คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหม้กีารประเมนิ ผลการปฏบิตั ิหน้าทีป่ระจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมนิควรถูกน าไปใชส้ าหรบัการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปดว้ย 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยควรก าหนด
บรรทดัฐานทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตังิานอย่างมหีลกัเกณฑ ์

2) ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานควรประเมนิทัง้แบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยตอ้งเป็นวธิี
ประเมนิดว้ยตนเอง (self-evaluation) หรอืคณะกรรมการอาจพจิารณาใชว้ธิปีระเมนิแบบไขว ้(cross 
evaluation) ร่วมดว้ยกไ็ด ้รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้น
รายงานประจ าปี 
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3) คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาจดัใหม้ทีีป่รกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และ
เสนอแนะประเดน็ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผย
การด าเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี 

4) ผลการประเมนิของคณะกรรมการควรถูกน าไปใชป้ระกอบพจิารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
คณะกรรมการ 

หลกัปฏบิตั ิ3.8 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาท
หน้าทีล่กัษณะการประกอบธุรกจิ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการ
ทุกคนไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้ าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งดแูลใหม้ัน่ใจว่า บุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ จะไดร้บัการแนะน า
และมขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่รวมถงึความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านยิมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกจิและแนวทางการด าเนินธุรกจิของกจิการ 

2) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรู้ทีจ่ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
3) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสีย่ง และ

สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ 
4) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

ในรายงานประจ าปี 
หลกัปฏบิตั ิ3.9 คณะกรรมการบรษิทัต้องดูแลใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  สามารถ

เขา้ถงึขอ้มูลทีจ่ าเป็น และมเีลขานุการบรษิทัทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน
การด าเนินงานของคณะกรรมการ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กี าหนดการประชมุและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชมุได ้

2) จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการควรพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แต่ไม่ควรน้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปีในกรณีที่
คณะกรรมการไม่ไดม้กีารประชมุทุกเดอืน คณะกรรมการควรก าหนดใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการ
ด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดอืนทีไ่มไ่ดม้กีารประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั
ควบคุมและดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเนื่องและทนัการณ์ 

3) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งดแูลใหม้กีลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจดัการมอีสิระทีจ่ะเสนอเรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สู่วาระการประชุม 

4) เอกสารประกอบการประชุมควรส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการก่อนวนั
ประชุม 

5) คณะกรรมการบรษิทัควรสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อใหม้ี
โอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

6) คณะกรรมการควรเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เลขานุการบรษิทั 
หรอืผูบ้รหิารอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทีจ่ าเป็น 
คณะกรรมการอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถอืเป็น
ค่าใชจ้่ายของบรษิทั 
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7) คณะกรรมการบรษิทัควรถอืเป็นนโยบายใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุระหวา่ง
กนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภปิรายปัญหาต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ โดยไม่มฝ่ีาย
จดัการร่วมดว้ย และควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบถงึผลการประชุมดว้ย 

8) คณะกรรมการบรษิทัควรก าหนดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัทีเ่หมาะสมทีจ่ะ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการจะตอ้ง
ทราบดแูลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกจิกรรมของ
คณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการควร
เปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัในรายงานประจ าปี และบน website ของ
บรษิทั 

9) เลขานุการบรษิทัควรไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างตอ่เนื่องทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ละในกรณีทีม่หีลกัสตูรรบัรอง (certified program) เลขานุการบรษิทัควรเขา้รบัการอบรม
หลกัสตูรดงักล่าวดว้ย 

หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

Ensure Effective CEO and People Management 

หลกัปฏบิตั ิ4.1 คณะกรรมการบริษัทต้องด าเนินการให้มัน่ใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหาร
ระดบัสงูใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งพจิารณาหรอืมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งตดิตามดแูลใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญด่แูลใหม้ผีูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่หมาะสม
โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่
พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคล เหน็ชอบบคุคลทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่
เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

3) เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหม้แีผนสบืทอดต าแหน่ง 
(succession plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
และใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสบืทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อ
ทราบเป็นระยะดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัการ
อบรมและพฒันา เพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 

5) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งก าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่นของ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างชดัเจน ทัง้ประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวน
บรษิทัทีส่ามารถไปด ารงต าแหน่งได ้

หลกัปฏบิตั ิ4.2 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัควรก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจงูใจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่
ผูบ้รหิารระดบัสงู และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดบัปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั
ขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาวซึง่รวมถงึ 
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ก. การพจิารณาความความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน ผลการด าเนินงาน
ระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan 

ข. การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการจ่ายค่าตอบแทน ควรค านึงถงึปัจจยั เช่น ระดบัค่าตอบแทน
สงูกว่าหรอืเท่ากบัระดบัอตุสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกจิการ 

ค. การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิผลและการสื่อสารใหเ้ป็นทีร่บัทราบ 
2) คณะกรรมการบรษิทัทีไ่ม่รวมกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารควรมบีทบาทเกี่ยวกบัค่าตอบแทนและการ

ประเมนิผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่อย่างน้อยในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
ก. เหน็ชอบหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยเกณฑก์ารประเมนิผลงาน

ควรจงูใจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารกจิการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั  
กลยุทธ ์และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว โดยสื่อสารใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ทราบเกณฑก์ารประเมนิเป็นการล่วงหน้า 

ข. ประเมนิผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจ าทุกปีหรอือาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิ และประธานกรรมการหรอืกรรมการอาวุโสควรเป็น 
ผูส้ื่อสารผลการพจิารณารวมทัง้ประเดน็เพื่อการพฒันาใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 

ค. อนุมตัคิ่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และควรพจิารณาผลประเมนิการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และปัจจยัอื่นๆ ประกอบดว้ย 

3) คณะกรรมการควรเหน็ชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผลงาน ตลอดจนอนุมตัโิครงสรา้ง
ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และตดิตามใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญป่ระเมนิผูบ้รหิารระดบัสงูให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิดงักล่าว 

4) คณะกรรมการบรษิทัควรก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผลงานส าหรบั
ทัง้องคก์ร 

หลกัปฏบิตั ิ4.3 คณะกรรมการบรษิทัควรเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการบรหิารและการ
ด าเนินงานของกจิการ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบบรษิทัควรเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ ซึง่อาจอยู่ในรปูแบบของ
ขอ้ตกลงภายในกจิการครอบครวัไมว่่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่ ขอ้ตกลงผูถ้อืหุน้ หรอืนโยบาย
ของกลุ่มบรษิทัแม่ ซึง่มผีลต่ออ านาจในการควบคุมการบรหิารจดัการกจิการ 

2) คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลไมใ่หข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการ เช่น การมบีุคคลทีเ่หมาะสมมาสบืทอดต าแหน่ง 

3) คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการควบคุม
กจิการ 

หลกัปฏบิตั ิ4.4 คณะกรรมการบรษิทัควรตดิตามดแูลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้จี านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์และ
แรงจงูใจทีเ่หมาะสม 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมบรษิทัการตอ้งดแูลใหม้กีารบรหิารทรพัยากรบคุคลทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและกลยุทธข์อง
องคก์รพนักงานในทุกระดบัมคีวามรู ้ความสามารถแรงจงูใจทีเ่หมาะสม และไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็น
ธรรมเพื่อรกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถขององคก์รไว ้
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2) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งดแูลใหม้กีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีหรอืกลไกอื่นเพื่อดแูลใหพ้นักงานมี
การออมอย่างเพยีงพอส าหรบัรองรบัการเกษยีณ รวมทัง้สนับสนุนใหพ้นักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกา
บรหิารจดัการเงนิการเลอืกนโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอายุ ระดบัความเสีย่ง หรอืดแูลใหม้ี
นโยบาย 

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Business 

หลกัปฏบิตั ิ5.1 คณะกรรมการบรษิทัควรใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบั
การสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒัธรรมองคก์รทีส่่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรมและดแูล
ใหฝ่้ายจดัการน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานและ
การตดิตามผลการด าเนินงาน 

2) คณะกรรมการบรษิทัควรส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิม่คณุค่าใหก้จิการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้ม
ทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ซึง่อาจครอบคลุมการก าหนดรปูแบบธุรกจิ (business model) วธิคีดิมมุมองใน
การออกแบบและพฒันาสนิคา้และบรกิาร การวจิยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการ
ท างานรวมทัง้การร่วมมอืกบัคู่คา้ 

หลกัปฏบิตั ิ5.2 คณะกรรมการบรษิทัควรตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธข์องกจิการ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลใหม้กีลไกทีท่ าใหม้ัน่ใจว่า กจิการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมมคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนใน
องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ทีเ่ป็นไปดว้ยความยัง่ยนื โดยอาจจดัท านโยบายหรอื
แนวปฏบิตัซิึง่อย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี้ 

ก. ความรบัผดิชอบต่อพนักงานและลูกจา้ง โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้งและปฏบิตัติ่อพนักงานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ 
การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ทีเ่ป็นธรรม การจดัสวสัดกิารทีไ่ม่น้อยกว่า
ทีก่ฎหมายก าหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การดแูลสุขภาพอนามยัและความ
ปลอดภยัในการท างาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความกา้วหน้า 
รวมถงึเปิดโอกาสใหพ้นักงานมโีอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอื่น ๆ 

ข. ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งและ
ค านึงถงึสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเกบ็รกัษาขอ้มลูลูกคา้ การบรกิารหลงั
การขายตลอดชว่งอายุสนิคา้และบรกิาร การตดิตามวดัผลความพงึพอใจของลูกคา้เพื่อการ
พฒันาปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารรวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิการขาย 
(sales conduct) ตอ้งกระท าอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิหรอืใช้
ประโยชน์จากความเขา้ใจผดิของลูกคา้ 

ค. ความรบัผดิชอบต่อคูค่า้ โดยมกีระบวนการจดัซื้อจดัจา้งและเงือ่นไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็น
ธรรมการชว่ยใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลติและใหบ้รกิาร
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ใหไ้ดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดแูลใหคู้่คา้เคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัติ่อแรงงานตนเองอย่าง
เป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลคู่คา้
เพื่อพฒันาการประกอบธุรกจิระหว่างกนัอยา่งยัง่ยนื 

ง. ความรบัผดิชอบต่อชมุชนโดยน าความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกจิมาพฒันาโครงการที่
สามารถสรา้งเสรมิประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมมกีารตดิตามและวดัผลความ
คบืหน้าและความส าเรจ็ในระยะยาว 

จ. ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัจะไม่สรา้ง
หรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลุมการใชว้ตัถุดบิ การใชพ้ลงังาน 
(ส าหรบัการผลติขนส่งหรอืในส านักงาน) การใชน้ ้า การใชท้รพัยากรหมุนเวยีน การดแูลและ
ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการประกอบธุรกจิ การปลดปล่อย
และจดัการของเสยีทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

ฉ. การแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมโดยการประกอบธุรกจิอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

ช. การต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้งและก าหนดใหบ้รษิทัมแีละประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนัต่อ
สาธารณะโดยอาจเขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืขา่ยในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั รวมถงึ
สนับสนุนใหบ้รษิทัอื่นๆ และคู่คา้มแีละประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั 
รวมทัง้เขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืขา่ยดว้ย 

หลกัปฏบิตั ิ5.3 คณะกรรมการบรษิทัควรติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล โดยค านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

1) คณะกรรมการบรษิทัควรตระหนกัถงึความจ าเป็นของทรพัยากรทีต่อ้งใช ้รวมทัง้ตระหนักว่าการใช้
ทรพัยากรแต่ละประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั 

2) คณะกรรมการบรษิทัควรตระหนกัว่า รปูแบบธุรกจิ (business model) ทีต่่างกนั ท าใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อทรพัยากรทีต่่างกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรปูแบบธรุกจิ จงึควรค านึงถงึผลกระทบและ
ความคุม้ค่าทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบและ
สรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

3) คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลใหม้ัน่ใจว่า ในการบรรลุวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของกจิการฝ่าย
จดัการมกีารทบทวน พฒันาดแูลการใชท้รพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลโดย
ค านึงถงึการเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

หลกัปฏบิตั ิ5.4 คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้กีรอบการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์รที่
สอดคล้องกบัความตอ้งการของกจิการ รวมทัง้ดูแลใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาสทาง
ธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบรหิารความเสี่ยง เพื่อให้กจิการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
หลกัของกจิการ 
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แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้นีโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึง่ครอบคลุมถงึการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ และการก าหนด
แนวทางเพื่อรองรบัในกรณีทีไ่มส่ามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีก่ าหนดไว ้

2) คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลใหก้ารบรหิารความเสีย่งขององคก์รครอบคลุมถงึการบรหิารและจดัการ
ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

3) คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

 
ไดผ้่านการพจิารณาอนุมตัใินการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่16 สงิหาคม 2560 และ

ทบทวนแนวทางปฎบิตักิารปฎบิตังิานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2561 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 หมวดท่ี 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัในสทิธขิ ัน้พืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละเจา้ของบรษิทัฯ เช่น สทิธใินการซื้อ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผล
ก าไรจากบรษิทัฯ  สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูอย่างเพยีงพอ สทิธติ่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมทีส่ าคญัและมผีลต่อทศิทางใน
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มพีนัธกจิในการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

1) มกีารใหข้อ้มลูวนั เวลา สถานที ่ และวาระการประชุม โดยมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอื
ประกอบมตทิีข่อตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ หรอืในเอกสารแนบวาระการ
ประชุมและละเวน้การกระท าใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัฯ 

2) อ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงอย่างเหมาะสม และละเวน้การ
กระท าใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ประชมุของผูถ้อืหุน้ เช่น ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะ
ใชส้ถานทีซ่ึง่สะดวกแก่การเดนิทาง โดยจะแนบแผนทีซ่ึง่แสดงสถานทีจ่ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนงัสอื
เชญิประชุม รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ  

3) ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ซกัถามได้
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
พรอ้มกบัการน าส่งหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ  

4) สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้และ
เสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
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5) ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธานในทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและบรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มี
โอกาสในการแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค าถามในวาระต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่างอสิระก่อนการ
ลงมตใินวาระใด ๆ  

6) ส่งเสรมิใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมในการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบค าถามในทีป่ระชุม  

7) จดัให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นส าหรบัแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มหีลายรายการ เช่น วาระการ
แต่งตัง้กรรมการ 

8) บรษิัทฯ จะสนับสนุนให้มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส าคญั เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การท า
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการ
ลงคะแนน 

9) บรษิทัฯ จะจดัใหม้บีุคคลากรทีเ่ป็นอสิระท าหน้าทีช่่วยในการตรวจนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

10) ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้แล้วเสรจ็ บรษิทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมทีบ่นัทกึขอ้มูลอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนในสาระส าคญั รวมทัง้จะมกีารบนัทกึประเดน็ขอ้ซกัถาม ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะทีส่ าคญัไว้
ในรายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะน าผลการลงคะแนนในแต่
ละวาระ รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา 

11) บรษิทัฯ จะจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันับจาก
วนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

หมวดท่ี 2   การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยและผูถ้อื
หุน้ต่างชาต ิโดยมแีนวทางปฏบิตัใินการคุม้ครองป้องกนัการละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม 
สรา้งความมัน่ใจในการลงทุนกบับรษิทั จงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิีด่เีพื่อการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัดงันี้ 

1) บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ทัง้นี้การเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท รวมถึงหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด และควรเผยแพร่รายละเอียดใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

2) บรษิัทก าหนดให้มหีนังสอืมอบฉันทะส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และก าหนดแนว
ทางการลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลอื่น และหรอืกรรมการอสิระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม 
โดยระบุชื่อ ประวตัิ ขอ้มูลการท างานของกรรมการอสิระทัง้หมดใหพ้จิารณาเลอืกหนึ่งคน ส าหรบัการเป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ 

3) บรษิทัไม่เพิม่วาระการประชุม หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 
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4) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทัง้วาระการแต่งตัง้ 
กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

5) บรษิทัก าหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยการใชข้อ้มลูภายใน และการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัเพื่อป้องกนัมิ
ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใชข้อ้มูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ ซึ่งมกีารแจง้
แนวทางและนโยบายใหทุ้กคนในองคก์รถอืปฏบิตั ิและมกีารตดิตามผลอย่างสม ่าเสมอ 

6) คณะกรรมการและผูบ้รหิาร มหีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ และการเปลี่ยนแปลงการถอืครอง
หลกัทรพัย์ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัย์ 

 
หมวดท่ี 3   บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย  

บรษิทัตระหนักว่าผูม้ ีส่วนไดเ้สยีในผลประโยชน์ของบรษิทัทุกกลุ่ม ควรไดร้บัการดูแลจากบรษิทัตามสทิธทิี่
ก าหนดโดยกฎหมายหรอืโดยขอ้ตกลงทีท่ าร่วมกนั โดยค านึงถึงความสมัพนัธ์และความร่วมมอืทีด่รีะหว่างกนั เพื่อ
สรา้งความมัน่คงทางการเงนิ และความยัง่ยนืของกจิการ จงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิีด่ดีงันี้ 

1) บรษิัทก าหนดให้มจีรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสยี อนัได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้าและเจ้าหนี้
คู่แข่ง สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รบัทราบและปฏิบตัิอย่าง
เคร่งครดั รวมทัง้ไดก้ าหนดโทษในการทีไ่ม่ปฏบิตัติามไวใ้นคู่มอืพนักงาน โดยมแีนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูม้ส่ีวนได้
เสยีต่างๆ ดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ : บรษิัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพเพื่อการสร้างคุณค่าใหแ้ก่
กจิการอย่างยัง่ยนื โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งผลการด าเนินงานทีด่แีละการเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ือหุน้ในระยะยาว รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลดว้ย
ความโปร่งใสและเชื่อถอืไดต้่อผูถ้อืหุน้ 

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถ
และศักยภาพของพนักงานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการ
ฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงูใหค้งอยู่กบับรษิทัฯ เพื่อพฒันาองคก์รต่อไป อกีทัง้ยงั
ได้ก าหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ รวมทัง้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น การหา้มใชข้อ้มลูภายในอย่าง
เคร่งครดั เป็นตน้ 

คู่คา้ : บรษิทัฯ มกีระบวนการในการคดัเลอืกคู่คา้โดยการใหคู้่คา้แขง่ขนับนขอ้มลูทีเ่ท่าเทยีมกนั 
และคดัเลอืกคู่คา้ดว้ยความยุตธิรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคู่คา้ของ
บริษัทฯ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่
คู่สญัญาทุกฝ่าย และจดัใหม้ีระบบตดิตามเพื่อใหม้ัน่ใจว่าไดม้กีารปฏบิตัติามเงื่อนไขของ
สัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขัน้ตอนของ
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กระบวนการจดัหา โดยบรษิทัฯ ซื้อสนิคา้จากคู่คา้ตามเงือ่นไขทางการคา้ ตลอดจนปฏบิตัิ
ตามสญัญาต่อคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

ลูกคา้ : บรษิัทฯ รบัผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของสนิค้าและบริการ 
รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ให้ครบถ้วนและครอบคลุมใหม้ากทีสุ่ด 
เพื่อมุ่งเน้นการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว นอกจากนี้ บรษิทัฯ ค านึงถงึ
สุขลกัษณะและอนามยัของลูกคา้ในการบรโิภคสนิค้าและบรกิารของบรษิทัฯ  และการให้
ขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารทีถู่กต้องและครบถ้วนแก่ลูกคา้ รวมทัง้ยงัจดัใหม้ชี่องทาง
ใหลู้กคา้ของบรษิทัฯ สามารถแจง้ปัญหาสนิคา้และบรกิารทีไ่ม่เหมาะสมเพื่อทีบ่รษิทัฯ จะ
ได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่
เกีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

เจา้หนี้ : บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ตามสญัญาทีม่ตี่อเจา้หนี้เป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระ
คนืเงนิตน้ ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัต่างๆ ภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่แขง่ : บรษิัทฯ ประพฤตติามกรอบการแข่งขนัที่ด ีมจีรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
รวมทัง้สนับสนุนและส่งเสรมินโยบายการแขง่ขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม 

สงัคมและส่วนรวม : บรษิทัฯ ใส่ใจและใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและคุณภาพชวีติ
ของผู้คนที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ  และส่งเสรมิให้พนักงานของ
บรษิทัฯ มจีติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
พยายามเขา้ไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นการสรา้งและรกัษาไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มและ
สงัคมตลอดจนส่งเสรมิวฒันธรรมในทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัฯ ด าเนินกจิการอยู่ 

2) บรษิัทก าหนดกลไกคุ้มครองสทิธผิู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกบัการท าผิด
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่าน
คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

3) บรษิทัประกาศใหท้ราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีร่บัทราบขอ้มูลภายในทีม่นีัยส าคญั
อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลกัทรพัย์ จะต้องระงบัการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 7 วนั
ก่อนทีบ่รษิทัจะมกีารประกาศผลการด าเนินงาน หรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญั ถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา เพื่อใหผู้ม้ ี
ส่วนไดเ้สยีไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจ บรษิทัจงึก าหนดแนวปฏบิตัเิพื่อก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส
อย่างเคร่งครดั ดงันี้ 

1) คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย จะต้องมหีน้าทีใ่นการเปิดเผยสารสนเทศ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบญัช ี
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(Periodic Reports) ไดแ้ก่ งบการเงนิ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
และสารสนเทศทีร่ายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) ไดแ้ก่ การไดม้า/จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์รายการที่
เกี่ยวโยงกนั การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลกัทรพัย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่าย/ไม่
จ่ายเงนิปันผล ฯลฯ รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัใหม้คีวามครบถ้วนอย่างสม ่าเสมอ รวดเรว็ 
ทนัสถานการณ์ 

2) คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายก ากบัดแูลผ่านทางรายงานขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

3) คณะกรรมการบรษิัท และผู้บรหิารจะต้องรายงานการมส่ีวนได้ส่วนเสยีของตนเองและบุคคลที่มคีวาม
เกี่ยวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2551 โดยให้ส่งรายงานถงึ
ส านักงานเลขานุการบรษิทั 

4) คณะกรรมการบรษิทัจะต้องจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบญัช ีและจดัให้มรีายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รายงานประจ าปี 

5) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละปี เปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปี 

6) คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทัง้
รายละเอยีดค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร ไวใ้นแบบแสดงรายการประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

7) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีหน่วยงานส านักงานเลขานุการ (Secretary Office) เพื่อเปิดเผย
สารสนเทศตามแนวทางปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด รวมทัง้การใหข้อ้มลูพืน้ฐานธุรกจิ แนวทางในการประกอบ
ธุรกจิ และทศิทางของบรษิทัในอนาคตแก่ประชาชนทัว่ไป ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป นักวเิคราะห์ และ
ภาครฐั ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 

8) คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้นีักลงทุนสมัพนัธท์ าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารทัว่ไปของบรษิทั
แก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสาธารณชนทัว่ไปอย่างสม ่าเสมอ 

9) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บรษิัทจดัท าค าอธบิายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี้เพื่อให้นักลงทุนได้
รบัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาส
ไดด้ยีิง่ขึน้ นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 

10) คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

หมวดท่ี 5   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัในฐานะตวัแทนผูถ้อืหุน้ทีม่หีน้าทีก่ ากบัดแูลการบรหิารจดัการงานของบรษิทัใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยมกีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผน
ธุรกิจของบรษิัทภายใต้ความเชี่ยวชาญ และความมจีรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจเป็นหลกั โดยมีสาระส าคญั
ส าหรบัแนวปฏบิตัใินการก ากบัดแูลความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
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1.  โครงสร้างคณะกรรมการ  

1.1 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัหิลากหลาย มคีวามรู ้ความสามารถ 
ความซื่อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ โดยคณะกรรมการจดัใหม้กีารเปิดเผยนโยบายใน
การก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดงักล่าว รวมถึงจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษิทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี  

1.2   คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 10 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิัทฯ ทัง้หมด และมจี านวน
กรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน อนัจะท าใหเ้กดิการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสยีงในเรื่องต่างๆ 
อย่างเหมาะสม ทัง้นี้  กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเกณฑ์ ขอ้ก าหนด 
และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   

1.3 คณะกรรมการบรษิทัมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปีตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดย
กรรมการอสิระจะมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่มเีหตุผลและความจ าเป็นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้ กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ สามารถเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัอื่นได ้แต่ต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาด
หลกัทรพัย์ฯ รวมถึงเกณฑ์ ข้อก าหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัใหร้บัทราบ ทัง้นี้ กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน
ไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั 

1.4 คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้โดยรวม มใิช่ตวัแทนของผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

1.5 คณะกรรมการมนีโยบายใหม้จี านวนกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นกรรมการอิสระใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนอย่าง
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบรษิทั 

 1.6 การแต่งตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ 
จะต้องมคีวามโปร่งใสและชดัเจน ในการสรรหากรรมการบรษิัทให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและ
ประสบการณ์การประกอบวชิาชพีของบุคคลนัน้ๆ โดยมรีายละเอียดที่เพยีงพอ เพื่อประโยชน์ในการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็
ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปี
ทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารบั
ต าแหน่งอกีกไ็ด ้  

1.7 คณะกรรมการไดพ้จิารณาแบ่งอ านาจและความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล และ
การบริหารงานประจ าวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการถูก
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เลอืกตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั  ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนั  
เพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรบัผดิชอบระหว่างการก าหนดนโยบาย การก ากบัดูแลและการ
บรหิารงานประจ า ทัง้นี้ บรษิทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทั 
กบัผูบ้รหิารอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีใ่น
การก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผู้บรหิารในระดบันโยบาย ขณะที่ผู้บรหิารท า
หน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด ทัง้นี้ ประธานกรรมการไม่ได้
ร่วมบรหิารงานปกตปิระจ าวนั แต่ใหก้ารสนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกจิของฝ่ายจดัการผ่าน
ทางกรรมการผูจ้ดัการอย่างสม ่าเสมอ ในขณะทีก่รรมการผูจ้ดัการรบัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ
บรษิทัภายใตก้รอบอ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

1.8 คณะกรรมการก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 
บรษิทัจดทะเบยีน โดยค านึงถงึประสทิธภิาพการท างานของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งหลายบรษิทัอย่าง
รอบคอบ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ  

1.9 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตาม
ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ทีว่่ากรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน
สามญัหรอืหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิัทจ ากดัหรอื
บรษิทัมหาชนจ ากดัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของ
บรษิทัไม่ได ้เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้  

นอกจากนี้ คณะกรรมการไม่มนีโยบายส่งผูบ้รหิารเขา้ไปเป็นกรรมการในบรษิทัอื่นนอกกลุ่มบรษิทั ใน
กรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบรหิารก่อน ยกเวน้การด ารงต าแหน่งกรรมการในองคก์รการกุศลทีไ่ม่แสวงหาก าไร ทัง้นี้ การ
ด ารงต าแหน่งต้องไม่ขดักบับทบญัญตัิของกฎหมาย ข้อบงัคบั ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บรษิทั และตอ้งไม่ใชต้ าแหน่งงานในบรษิทัไปอา้งองิเพื่อส่งเสรมิธุรกจิภายนอก 

1.10 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั ทีม่คีุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทที่
เหมาะสม มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ท าหน้าที่
ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัหิน้าทีใ่นการ
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ โดยได้
เปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

1.11 คณะกรรมการบรษิทัไดส่้งเสรมิและสนับสนุนใหเ้ลขานุการบรษิทัไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรู้
อย่างต่อเนื่องทัง้ดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั  
 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1  บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัหิรอืรบัทราบ 
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2.2 คณะกรรมการชุดย่อยมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะ โดยประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื่อให้การท า
หน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ 

 

3.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 3.1 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  และมหีน้าที่
ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัฯ รวมทัง้ก ากบัดูแลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไป
ตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ และทศิทางในการด าเนินธุรกจิ เพื่อประโยชน์ระยะยาว
แก่ผูถ้อืหุน้ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ขณะเดยีวกนั
ก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกฝ่าย ทัง้นี้ โดยมรีายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในกฎ
บตัรของคณะกรรมการบรษิทั 

3.2 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

บริษัทฯ ได้จดัให้มนีโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบรษิัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี้ การจดัท าคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 
โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

3.3 จรรยาบรรณธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่การด าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะก าหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้น ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน เขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษิทัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ 
และเป็นแนวทางการปฏบิตั ิเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทีจ่ะด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม มี
ความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ค านึงถงึสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสาร
ภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดงักล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทาง
ปฏิบตัิงาน ที่พนักงานทุกคนพงึปฏบิตัติน และปฏิบตัิงานตามกรอบจรรยาบรรณทีก่ าหนดไวใ้นดา้น
ต่างๆ โดยบรษิทัไดม้กีารประกาศและแจง้ใหทุ้กคนรบัทราบและยดึปฏบิตัิอย่างเคร่งครดั รวมถงึใหม้ี
การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทัง้นี้ คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดงักล่าวอย่างจรงิจงั 

3.4 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาเรื่องความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพจิารณาการท า
รายการที่อาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์มแีนวทางที่ชดัเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นส าคญั โดยก าหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายที่ไม่ให้
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน รวมทัง้ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลต่างๆดงักล่าว แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตวัทีข่ดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั และควรหลกีเลี่ยงการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
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ผลประโยชน์ และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้ง หรอืมส่ีวนไดเ้สยี หรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา ตอ้งแจง้ให้
บรษิทัทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว โดยบุคคลดงักล่าวไม่มส่ีวน
ร่วมในการตดัสนิใจใดๆ ในธุรกรรมดงักล่าว   

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิัท เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการที่
มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มกีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บรษิทัได้
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั ในเรื่องการก าหนดราคาและเงือ่นไขต่างๆ กบับุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ ใหเ้สมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะไดก้ ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัขัน้ตอนการด าเนินการ 
และการเปิดเผยขอ้มูลของรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยจะ
เปิดเผยการท ารายการไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1)  

3.5 ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิาร และ
ระดบัปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจตอ่
ฝ่ายจดัการในการช่วยลดความเสีย่งทางธุรกจิ ช่วยใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดย
มกีารจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตัง้ไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรพัย์สนิ
ไม่ให้รัว่ไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมชิอบ ช่วยให้รายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง
น่าเชื่อถือ ช่วยใหบุ้คลากรปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งและช่วยคุม้ครองเงนิ
ลงทุนของผู้ถือหุน้  ดงันัน้บรษิัทจงึได้ก าหนดนโยบายด้านการควบคุมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง
ชดัเจน มกีารควบคุมดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ มรีะบบงบประมาณและศกึษา
ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility study) ก่อนตัดสินใจลงทุน และมีระบบการควบคุม
ภายใน โดยเจ้าของหน่วยงานจะต้องมรีะบบการท างานที่เป็นมาตรฐานที่ดแีละมกีารควบคุมภายใน 
เพื่อป้องกนัเหตุการณ์อนัไม่พงึประสงค์ทีอ่าจสรา้งความเสยีหายใหก้บับรษิทัได ้และพฒันาใหบุ้คลากร
ในหน่วยงานมคีวามรูส้กึร่วมในการปฏบิตังิานตามระเบยีบ รวมถึงกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งและพรอ้มทีจ่ะ
ใหบ้รษิทัประเมนิและตรวจสอบการท างานไดต้ลอดเวลา  

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในทีฝ่่ายบรหิารจดัใหม้ขีึน้ รวมทัง้ไดจ้ดัท าและทบทวน
ระบบการควบคุม ทัง้ดา้นการด าเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ นโยบาย 
และการก ากบัดูแลการปฏิบตังิาน ตลอดจนการจดัการความเสี่ยง และยงัใหค้วามส าคญักบัสญัญาณ
เตอืนภยัล่วงหน้าและรายการทีผ่ดิปกต ิ  

ทัง้นี้บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ เป็นผู้ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท ท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพยีงพอเหมาะสม และเพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระ สามารถท าหน้าทีต่รวจสอบ
และถ่วงดุลไดอ้ย่างเตม็ที ่ผูต้รวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี้ 
บรษิทัมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าระบบทีว่างไวส้ามารถด าเนินไปได้
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อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจะมกีารประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่
ส าคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 

3.6 นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารก ากบัดูแลระบบและกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะพจิารณาก าหนดนโยบายการ
บรหิารความเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในบรษิทัฯ ใหม้คีวามครอบคลุม และสอดคล้องกบักลยุทธ์และ
ทศิทางของธุรกจิ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

3.7 ช่องทางการแจง้เบาะแส 

คณะกรรมการจดัใหม้แีนวทางด าเนินการทีช่ดัเจนกบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีผ่าน
ทาง เวบ็ไซต์หรอืรายงานตรงต่อบรษิทั โดยใหแ้จง้เบาะแสผ่านกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบ
ของบรษิัท เพื่อสัง่การให้มกีารตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บรษิัทก าหนดไว้ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

3.8 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผู้สอบบญัชีมา
ประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี 

 

4.  การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 การประชุมคณะกรรมการบรษิัท ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจงึเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้
ถ้ามรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชุม 

4.2 การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ให้ถือเสยีงขา้งมากโดยกรรมการคนหนึ่งมหีนึ่ง
เสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน เรื่อง
นัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

4.3 การประชุมคณะกรรมการบรษิทัตามปกตใิหจ้ดัขึน้อย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ ใหป้ระธานกรรมการเป็น
ผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืในกรณีจ าเป็น ถ้ากรรมการตัง้แต่ 4 คนขึน้ไป อาจรอ้งขอให้
ประธานกรรมการเรยีกประชุมกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 
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4.4 ใหป้ระธานกรรมการ หรอืกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้ าหนดวนัเวลาและ
สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งสถานที่ที่ ประชุมนั ้นอาจก าหนดเป็นอย่างอื่น
นอกเหนือไปจากทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกล้เคยีงกไ็ด ้หากประธาน
กรรมการหรอืกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากประธานกรรมการ มไิด้ก าหนดสถานที่ที่ประชุมให้ใช้
สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัเป็นสถานทีป่ระชุม 

4.5 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั ใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัด
ประชุมโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืส่งมอบใหแ้ก่กรรมการ หรอืผูแ้ทนของกรรมการโดยตรง โดย
ระบุวนั เวลา สถานที่ และวาระที่จะประชุมไปยงักรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่
กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือ
ก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self 
Assessment) เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป  

5.2 บรษิทัจะเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัในภาพรวมไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และสรุปไดด้งันี้  

การประเมนิผลงาน ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุด
ย่อยกระบวนการประเมนิผลงาน ดงันี้  

 
   ความหมายการให้คะแนน 

คะแนน ระดบัผลประเมิน 
80 – 100 ดเียีย่ม 
79 – 70 ด ี
69 – 60 ปานกลาง 
59 – 0 ตอ้งปรบัปรุง 

 
  วิธีการประเมิน  

1. การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผู้จดัการ 

• ผูป้ระเมนิ : คณะกรรมการบรษิทั  โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา 
• แบบประเมนิน้ีใชว้ธิกีารใหค้ะแนน เพื่อใหผู้ป้ระเมนิสามารถเปรยีบเทยีบผลประเมนิในแต่ละหวัขอ้

หรอืเปรยีบเทยีบผลประเมนิของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมดีงันี้ 
   0 =  ไมม่กีารด าเนินการในเรื่องนัน้ 
   1 =  มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็น้อย 
   2 =  มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 
   3  =  มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ด ี
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   4 =  มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้อย่างดเียีย่ม 
   N/A =  ไมม่ขีอ้มลู หรอืไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้
 

• รายละเอยีดการใหค้ะแนน  ดงันี้  
รายการ จ านวนขอ้ (ย่อย) คะแนน 

1. ความเป็นผูน้ า 6 24 
2. การก าหนดกลยุทธ ์ 6 24 
3. การปฎบิตัติามกลยทุธ ์ 6 24 
4. การวางแผน และผลปฎบิตัทิางการเงนิ 6 24 
5. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 6 24 
6.ความสมัพนัธก์บัภายนอก 5 20 
7.การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร 6 24 
8.การสบืทอดต าแหน่ง 3 12 
9. ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 4 16 
10. คุณลกัษณะส่วนตวั 6 24 

รวม 54 216 
การค านวณหาค่าเฉลีย่ (รอ้ยละ ) รวมคะแนนทีถู่กประเมนิ * 100 / 216 
 

2. การประเมินผลงานการประเมินกรรมการบริษทั  
 • ผูป้ระเมนิ :  กรรมการบรษิทัทุกท่าน (ประเมนิตนเอง) 
• แบบประเมนิน้ีวธิกีารใหค้ะแนน เพื่อใหผู้ป้ระเมนิสามารถเปรยีบเทยีบผลประเมนิในแต่ละหวัขอ้หรอื

เปรยีบเทยีบผลประเมนิของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมดีงันี้  
 0 = ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ หรอืไมม่กีารด าเนินการในเรื่องนัน้  
 1 = ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็น้อย  
 2 = เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร  
 3 = เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ด ี
 4 = เหน็ดว้ยอย่างมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้อย่างดเียีย่ม    

• รายละเอยีดการใหค้ะแนน  ดงันี้  
 
 

รายการ จ านวนขอ้ (ย่อย) คะแนน 
1.โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการในเรื่องดงัต่อไปนี้มคีวาม
เหมาะสม ท าใหก้ารท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ 

9 36 

2. การประชมุคณะกรรมการไดด้ าเนินการในเรื่องดงัต่อไปนี้ เพือ่ให้
คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการประชุมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

6 24 
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3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ไดใ้ห้
ความส าคญั ใชเ้วลาในการพจิารณา ทบทวนและปฏบิตัติามในเรื่องต่อไปนี้
อย่างเพยีงพอ 

12 48 

4. เรื่องอื่นๆ 2 8 
รวม 29 116 

การค านวณหาค่าเฉลีย่ (รอ้ยละ ) รวมคะแนนทีถู่กประเมนิ * 100 / 116 
 
3. การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย  

• ผูป้ระเมนิ :ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
• แบบประเมนิน้ีวธิกีารใหค้ะแนน เพื่อใหผู้ป้ระเมนิสามารถเปรยีบเทยีบผลประเมนิในแต่ละหวัขอ้หรอื

เปรยีบเทยีบผลประเมนิของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมดีงันี้  
  0 = ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ หรอืไมม่กีารด าเนินการในเรื่องนัน้  
  1 = ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็น้อย  
  2 = เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร  
  3 = เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ด ี
  4 = เหน็ดว้ยอย่างมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้อย่างดเียีย่ม  
 

• รายละเอยีดการใหค้ะแนน  ดงันี้  
รายการ จ านวนขอ้ (ย่อย) คะแนน 

1.โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการในเรื่องดงัต่อไปนี้มคีวาม
เหมาะสม ท าใหก้ารท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ 

7 28 

2.การประชมุคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้ าเนินการในเรื่องดงัต่อไปนี้ เพื่อให้
คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการประชุมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

6 24 

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดใ้ห้
ความส าคญั ใชเ้วลาในการพจิารณา ทบทวนและปฏบิตัติามในเรื่องต่อไปนี้
อย่างเพยีงพอ 

23 92 

รวม 36 144 
           การค านวณหาค่าเฉลีย่ (รอ้ยละ ) รวมคะแนนทีถู่กประเมนิ * 100 / 114 
 

ทัง้นี้ กระบวนการประเมนิผลดงักล่าว จะถูกน ามาประเมนิในหว้งเวลาประมาณเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี และน ามาเป็นฐานการในพจิารณาเปรยีบเทยีบในปีถดัไป และหรอืสามารถประเมนิค่าตอบแทนใหเ้หมาะสม
กบัผลการประเมนิอกีดว้ย  

 
ทัง้นี้ ในปี 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2561 วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 สรุปผลคะแนน

ดงันี้  
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รายละเอียดและผลคะแนนเ ล่ีย การประเมินผลงาน  
 

1. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

รายการประเมิน หวัข้อยอ่ยในการ
ประเมิน 

คะแนนเตม็ 

1. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 6 24 

2. ความสามารถในการก าหนดกลยุทธ ์ 6 24 

3. ความสามารถในการน ากลยุทธไ์ปสู่การปฏบิตั ิ 6 24 

4. ความสามารถดา้นการวางแผนทางการเงนิและผลส าเรจ็
ทางการเงนิของบรษิทั 

6 24 

5. การประสานสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งภายใน 6 24 

6. การประสานสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก 5 20 

7. การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลและความสมัพนัธก์บั
พนักงานบรษิทั 

6 24 

8. การบรหิารแผนสบืทอดต าแหน่ง 3 12 

9. การพฒันาความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 4 16 

10. คุณลกัษณะส่วนตวั 6 24 
รวม 54 216 

คะแนนรวม (ร้อยละ )  - 100 

ค่าเ ล่ีย (ร้อยละ ) 69.55 ปานกลาง 
 
 

 

2. กรรมการบริหาร ผู้จดัการทัว่ไป 
 

2.1.  กรรมการบริหาร ผู้จดัการทัว่ไป 

รายการประเมิน หวัข้อยอ่ยในการประเมิน คะแนนเตม็ 
1. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 6 24 

2. ความสามารถในการก าหนดกลยุทธ ์ 6 24 

3. ความสามารถในการน ากลยุทธไ์ปสู่การปฏบิตั ิ 6 24 

4. ความสามารถดา้นการวางแผนทางการเงนิและ
ผลส าเรจ็ทางการเงนิของบรษิทั 

6 24 

5. การประสานสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งภายใน 6 24 

6. การประสานสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก 5 20 

7. การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลและความสมัพนัธ์
กบัพนักงานบรษิทั 

6 24 

8. การบรหิารแผนสบืทอดต าแหน่ง 3 12 

9. การพฒันาความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 4 16 

10. คุณลกัษณะส่วนตวั 6 24 
รวม 54 216 
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รายการประเมิน หวัข้อยอ่ยในการประเมิน คะแนนเตม็ 
คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเ ล่ีย (ร้อยละ ) 69.90 ปานกลาง 
 

2.2  กรรมการบริหาร ผู้จดัการทัว่ไป  
รายการประเมิน หวัข้อยอ่ยในการประเมิน คะแนนเตม็ 

1. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 6 24 

2. ความสามารถในการก าหนดกลยุทธ ์ 6 24 

3. ความสามารถในการน ากลยุทธไ์ปสู่การปฏบิตั ิ 6 24 

4. ความสามารถดา้นการวางแผนทางการเงนิและ
ผลส าเรจ็ทางการเงนิของบรษิทั 

6 24 

5. การประสานสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งภายใน 6 24 

6. การประสานสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก 5 20 

7. การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลและความสมัพนัธ์
กบัพนักงานบรษิทั 

6 24 

8. การบรหิารแผนสบืทอดต าแหน่ง 3 12 

9. การพฒันาความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 4 16 

10. คุณลกัษณะส่วนตวั 6 24 
รวม 54 216 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเ ล่ีย (ร้อยละ ) 69.67 ปานกลาง 

 

3.  กรรมการ (ประเมินรายคณะ) 
รายการประเมิน หวัข้อยอ่ย คะแนนเตม็ 

1. องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 9 36 

2. การประชมุคณะกรรมการ 6 24 

3. บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ทีม่ผีลต่อบรษิทั 12 48 

4. อื่นๆ 2 8 

รวม 29 116 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 
ค่าเ ล่ีย (ร้อยละ ) 81.15 ดีมาก 

 
 
 

4. กรรมการ (ประเมินรายบุคคล)  
รายการประเมิน หวัข้อยอ่ย คะแนนเตม็ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัคิณะกรรมการ 2 8 
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2. การจดัการประชุมคณะกรรมการ 4 16 

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ 

5 20 

รวม 11 44 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 
ค่าเ ล่ีย (ร้อยละ ) 77.27 ดี 

 
5.  คณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ) 

รายการ หวัข้อยอ่ย คะแนนเตม็ 
1. โครงสรา้งและคุณสมบตัคิณะกรรมการ 7 28 

2. การจดัการประชุมคณะกรรมการ 6 24 

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 23 92 

รวม 36 144 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเ ล่ีย (ร้อยละ) 74.13 ดีมาก 

 
6.  คณะกรรมการชุดย่อย (รายบคุคล)  

รายการ หวัข้อยอ่ย คะแนนเตม็ 
1.โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 2 8 

2.การประชมุคณะกรรมการ 4 16 

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  5 20 

รวม 11 44 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเ ล่ีย (ร้อยละ) 99.81 ดีเยี่ยม 

การก าหนดช่วงคะแนนและระดบั 
 

คะแนน ระดบัของผลประเมิน 
90 - 100 ดเียีย่ม 
80 – 89 ดมีาก 
70 – 79 ด ี
60 – 69 ปานกลาง 
ต ่ากว่า 60 ตอ้งปรบัปรุง 

 

6. ค่าตอบแทน 

6.1  ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าทีข่อบเขตของ
บทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
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จากกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการบรษิทัมกีารก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการที่ชดัเจน และเสนอขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของ
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม เปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏิบตัอิยู่
ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกนั และเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษากรรมการที่มคีุณภาพ
ตามที่ต้องการ พร้อมกนันี้ ยงัพจิารณาถึงหน้าที่รบัผดิชอบที่ได้รบัเพิม่ขึ้น ส าหรบักรรมการที่ได้รบั
มอบหมายใหร้บัต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

6.2  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จ ัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการ และ/หรอื คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร
ก าหนด  และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเ ดือน โบนัส และ
ผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดบัที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคน 
ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสมกบั
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้ อกีทัง้ตอ้งเป็นอตัราทีแ่ขง่ขนัไดก้บักลุ่มธุรกจิ
เดยีวกนั เพื่อดูแลรกัษาผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพ ทัง้นี้ ต้องค านึงถงึผลประโยชน์ทีบ่รษิทัและผูถ้อืหุน้ไดร้บั
ดว้ย 

6.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิผลกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
น าไปใช้ในการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ โดยใช้บรรทดัฐานที่ได้ตกลงกนั
ล่วงหน้ากบักรรมการผู้จดัการตามเกณฑ์ทีเ่ป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏบิตัิงานทางการเงนิ ผลงาน
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธใ์นระยะยาว และการพฒันาผูบ้รหิาร โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการ
พจิารณาใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบ 

 

7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องใน
ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทั แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิาร เลขานุการบรษิทั 
เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง  

7.2 ทุกครัง้ที่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

7.3 คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถงึแผนการพฒันาและสบืทอด
งาน ซึง่กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารเตรยีมใหพ้รอ้มเป็นแผนทีต่่อเนื่องถงึผูส้บืทอดงาน
ในกรณีทีต่นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

7.4 คณะกรรมการจดัใหม้โีครงการส าหรบัพฒันาผูบ้รหิารโดยใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเป็นประจ าทุกปี
ถงึสิง่ทีไ่ดท้ าไปในระหว่างปี และพจิารณาควบคู่กนัไปเมื่อพจิารณาแผนสบืทอดงาน 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทั มคีณะกรรมการชุดย่อย ดงัรปู  
 
 

 
 
 

 
 

 (1) คณะกรรมการ ตรวจสอบ 

(ก) องคป์ระกอบ 
1) กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ  
2) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
3) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ 
4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน 

เพยีงพอจะท าหน้าทีส่อบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้
5) กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบสามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในบรษิทัฯ 

จดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง 
6) คณะกรรมการบรษิทัคดัเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ   

(ก) หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบว่าดว้ยการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
(2) เนื้อหาในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบควรมคีวามชดัเจนและระบุถึงความหมาย ค า

จ ากดัความรวมถงึการปฏบิตัหิน้าทีใ่นดา้นต่างๆ  ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ  และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้   
2) รายงานทางการเงนิ 

สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีระบวนการจดัท า และการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทนัเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบญัชี และ
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิ ทัง้รายไตรมาส และประจ าปี 
3) รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(1) พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็น

คณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบรหิาร  



ส่วนท่ี 2 : การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ    

   
                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)                                                     แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
  

 84 

 
 

ประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ  
(2) พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ในกรณีทีเ่กดิรายการเกีย่วโยง หรอืรายการทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอืรายการ  ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้ง และครบถว้น 
4) การควบคุมภายใน 

(1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิล 
(2) พจิารณาผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผู้สอบบญัช ีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน และเสนอใหฝ่้ายบรหิารปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ตดิตาม
ผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะนัน้ 

5) การตรวจสอบภายใน 
(1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มหีน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระ และมรีะบบการตรวจสอบ

ภายในทีม่ปีระสทิธผิล 
(2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(3) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดคีวามชอบ โยกยา้ย ถอดถอน หรอืเลกิ

จา้ง รวมทัง้ในการก าหนด และประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าหน่วยงานนี้ท าหน้าทีอ่ย่างเป็นอิสระ 

(4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่
เกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจดัการทางการเงนิ 

(5) พจิารณาให้ความเหน็ และให้ขอ้สงัเกตงบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบรหิารเป็นผูอ้นุมตั ิ

(6) พจิารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ รวมถงึทีป่รกึษาดา้นการตรวจสอบภายใน (ถา้ม)ี ใหม้คีวามสมัพนัธท์ีเ่กือ้กูลกนั ไม่ซ ้าซอ้น 

6) การสอบบญัช ี
(1) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบญัชทีี่มี

ความเป็นอิสระ โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงานตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจสอบบญัชนีัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบัมอบหมายให้ตรวจสอบบญัชขีอง
บริษัทฯ  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทัง้นี้  
คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเหน็ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

(2) สอบทานขอบเขต และวธิกีารตรวจสอบทีเ่สนอโดยผูส้อบบญัช ีรวมทัง้พจิารณาเหตุผลในการ
เปลีย่นแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมกีารเปลีย่นแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลงั) 

(3) เสนอแนะให้ผู้สอบบญัชสีอบทาน หรอืตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ าเป็น และเป็นเรื่อง
ส าคญัระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ  และบรษิทัฯ ย่อยได้ 

(4) สอบทานรายงานของผูส้อบบญัชทีีจ่ดัท า เสนอใหฝ่้ายบรหิารปรบัปรุงแกไ้ข และตดิตามผลการ
ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะนัน้ 

(5) พจิารณาความเพยีงพอ และความมปีระสทิธภิาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบญัช ีและ
ผูต้รวจสอบภายใน 

(6) รบัทราบผลการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชโีดยไม่ชกัชา้ในขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์อนัควร
สงสัยว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
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ด าเนินงานของบรษิทัฯ  ไดก้ระท าความผดิตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 
311, 312 หรอืมาตรา 313 ของ พ.ร.บ. และด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ รวมทัง้ตอ้งรายงาน
ผลการตรวจสอบในเบื้องต้นใหแ้ก่ ส านักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชทีราบ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

7) การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
(1) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  
8) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
ทราบ และพจิารณาอย่างน้อยไตรมาสละ  1 ครัง้ 

(2) จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่
ตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบรษิทัฯ  

(3) ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการ หรอืการ
กระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร รายการ หรอืการกระท าดงักล่าว  

(3.1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(3.2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
(3.3) การฝ่าฝืน พ.ร.บ. ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทัฯ  

(4) หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขรายการ หรอืการ
กระท าที่เข้าลักษณะตามข้อ (3.1), (3.2) และ (3.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามขอ้ (3.1), 
(3.2) และ (3.3) ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย ์

9) การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
(1) สอบทานให้บรษิัทฯ มกีระบวนการพฒันาการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ให้

แนวทาง และ ขอ้เสนอแนะทีจ่ าเป็นเพื่อการพฒันา 
(2) ใหค้วามส าคญัโดยส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ ก าหนดเรื่องการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีไวเ้ป็นวาระประจ า

ของการประชุม คณะกรรมการบรษิทั และการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทัฯ  
(3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รบัส าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีตามมาตรา 

89/14 แห่ง พ.ร.บ. จากเลขานุการบรษิทั ภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 
10)  การบรหิารความเสีย่ง 

(1) สอบทานให้บรษิัทฯ มกีระบวนการบรหิารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสมมี
ประสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล 

(2) ร่วมกบัคณะท างานบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายบรหิารในการพจิารณา และใหค้วามเหน็ใน
รายงานผล และรายงานความคบืหน้าการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ  

11) การต่อตา้นการทจุรติ 
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สอบทานการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ตามมาตรการต่อตา้นการทุจรติ หรอืการคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้
รายงานทางการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจว่า การปฏบิตังิานของ
หน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบตัิ และ
มาตรฐานทางจรยิธรรมทีด่ ีหากพบ หรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการ หรอืการกระท าใด ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมี
นัยส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ  รวมถึงการทุจรติ หรอืการคอร์รปัชัน่ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
12) ความรบัผดิชอบอื่นๆ 

(1) ปฏบิตักิารอื่นใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัท ตามหน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ในขณะที่ความรบัผดิชอบในกิจกรรมทุก
ประการของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ 

(2) มหีน้าทีต่ามทีต่ลาดหลกัทรพัย ์ประกาศก าหนดเพิม่เตมิ 
(3) ก ากบัดูแลใหม้กีระบวนการรบัแจง้เบาะแส ในกรณีทีพ่นักงาน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ มี

ข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท าอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ เพื่อใหค้วามมัน่ใจแก่ผูแ้จง้เบาะแสว่า บรษิทัฯ 
มกีระบวนการสอบสวนทีเ่ป็นอสิระ และมกีารด าเนินการในการตดิตามทีเ่หมาะสม 

(4) ควบคุมดแูล กรณีการสอบสวนพเิศษตามความจ าเป็น 

(1) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
(ก) องคป์ระกอบ 
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  และ

ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นกรรมการอสิระ มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ทัง้หมด  

2) กรรมการอสิระ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

(ข) หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
1) การสรรหา 

(1) ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิัท และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณา

ความเหมาะสม ทัง้ในเรื่องของจ านวน โครงสรา้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมการทีเ่หมาะสมกบั 

ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั  และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผู้ ถอืหุน้แลว้แต่กรณี 

(2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท  และ

กรรมการชุดย่อย ทีค่รบวาระ และ/หรอื มตี าแหน่งว่างลง และ/หรอื แต่งตัง้เพิม่ 

(3) ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 
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(4) ทบทวนและสรุปผลการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบรหิารที่เหมาะสม

ส าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประจ าทุกปีและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

2) การพจิารณาค่าตอบแทน 

(1) จดัท าหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

(2) พจิารณาค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทั 

และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ

กรรมการชุดย่อย ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และ

เปรยีบเทยีบกบับรษิทัฯ ในธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากกรรมการ เพื่อ

เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาและน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัิ 

(3) รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ าชีแ้จง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการ

บรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(4) รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตาม

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และ

รายงานประจ าปี ของบรษิทัฯ  

(5) ปฏิบตัิการอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายโดย

ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(2) คณะกรรมการบริหาร 
(ก) องคป์ระกอบ 
1) คณะกรรมการบรหิารประกอบไปดว้ยกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  จ านวนไม่น้อย

กว่าสอง (2) คน  

2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการบริหารหนึ่ง (1) คนให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะ

กรรมการบรหิาร 

3) คณะกรรมการบรหิารสามารถแต่งตัง้พนักงานของบรษิทัฯ  จ านวนหนึ่ง (1)คน ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารเกีย่วกบัการนัดหมายการ

ประชุม การจดัเตรยีมวาระการประชุม การน าส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทกึรายงาน

การประชุม 

(ข) หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
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1) ควบคุมดแูลการบรหิารจดัการบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตขิองทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั  ดว้ยความสุจรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ของ

บรษิทัฯ  โดยจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

2) มีหน้าที่พิจารณากลัน่กรองเรื่องดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นในการประกอบกิจการ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั  เพื่อการอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

(ก) นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจ าปีของบรษิทัฯ  
(ข) งบประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ  
(ค) แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการด าเนินการใหฝ่้ายจดัการน าไปถอื

ปฏบิตัใินการปฏบิตังิาน 
(ง) โครงสร้างอตัราค่าจา้ง สวสัดกิารของพนักงาน เพื่อตอบแทนการท างานใหก้บัพนักงานอย่าง

เหมาะสม 
3) ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
4) มีอ านาจในการอนุมตัิการเปิดบญัชีเงนิฝาก และบริหารบญัชีเงินฝาก กับธนาคารทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศโดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัการบรหิารเงนิในภาพรวม 
5) มอี านาจหน้าทีก่ระท าเกี่ยวกบัเรื่องดงัต่อไปนี้ภายในขอบเขตทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นเรื่องๆ ตามรายละเอยีด

ดงัต่อไปนี้  
(ก) ควบคุมและก าหนดแนวทางการบรหิารการลงทุนประกอบธุรกจิอื่นของบรษิัทฯ ภายในขอบเขต

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

(ข) มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและ

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองคก์ร 

(3) คณะท างานบริหารความเส่ียง 

(ก)  องคป์ระกอบ 
1) คณะท างานบรหิารความเสีย่งจะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 
2) คณะท างานบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ อยา่งน้อย 3 

คน ใหค้ณะท างานบรหิารความเสีย่งแต่งตัง้สมาชกิ 1 ท่าน ด ารงต าแหน่งประธานคณะท างานบรหิาร
ความเสีย่ง 

3) ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่งคดัเลอืกบุคคล 1 คน ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะท างานบรหิาร
ความเสีย่ง 

4) คณะท างานบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสมาชกิคณะท างานบรหิารความ
เสีย่งทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีได ้

5) นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ ใหส้มาชกิคณะท างานบรหิารความเสีย่งพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
เสยีชวีติ ลาออก ขาดคุณสมบตั ิหรอืพน้จากการเป็นกรรมการบรษิทั หรอืพนักงานของบรษิทัฯ  (แลว้แต่
กรณี) 
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6) ในกรณีทีต่ าแหน่งในคณะท างานบรหิารความเสีย่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้
คณะท างานบรหิารความเสีย่งแต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่มคีณุสมบตัติามทีก่ าหนดขา้งตน้มาด ารง
ต าแหน่งแทนโดยมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทีเ่หลอือยู่ของสมาชกิทีพ่น้
จากการด ารงต าแหน่งได ้ 

(ข)  หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการท างานบริหารความเส่ียง 
1) ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งและการวางกรอบการบรหิารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการด าเนิน

ธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  
2) ก าหนดแผนการจดัการความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ปฏบิตัใินส่วนงานต่างๆ ตามความรบัผดิชอบ 
3) ก าหนดวงเงนิหรอืประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อขออนุมตัิเป็น

เกณฑใ์นการปฏบิตังิาน ในสถานการณ์ตามความเสีย่งแต่ละประเภท 
4) ก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจว่ามาตราการดงักล่าวมกีารสื่อสารอย่างทัว่ถงึ และพนักงานได้ปฏิบตัติามมาตรการ

เหล่านัน้ 
5) จดัใหม้กีารประเมนิและวเิคราะห์ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่า

การส ารวจความเสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกจิ 
6) สนับสนุนและพฒันาการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร 
7) ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมถงึการด าเนินการใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่ าคญัของบรษิทัฯ  

(4) คณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 
(ก) องคป์ระกอบ 
1) คณะท างานก ากบัดแูลกจิการจะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั และประกอบดว้ย สมาชกิ

ก ากบัดแูลกจิการ อย่างน้อยสาม (3) คน  

2) คณะท างานก ากบัดูแลกจิการ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสมาชกิก ากบัดูแลกจิการทีพ่น้

ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีได ้

3) กรณีทีต่ าแหน่งสมาชกิก ากบัดูแลกจิการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ไดแ้ก่ การ

พ้นสภาพการเป็นกรรมการ หรือพนักงานบริษัทฯ  หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนโดย

คณะกรรมการบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นสมาชกิคณะท างาน

ก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะท างานก ากับดูแลกิจการมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้

ก าหนดไว้ในกฎบตัรนี้ โดยบุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้เป็น สมาชกิก ากบัดูแลกิจการแทนสมาชกิซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งไป จะอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของสมาชกิก ากบัดูแลกิจการซึ่งตนเขา้มา

แทน 
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(ข) หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการท างานบริหารความเส่ียง 
1) พจิารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบตัเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมทาง

ธุรกจิตามระบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตี่อคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการ เพื่อก าหนดเป็นระเบยีบ

ปฏบิตัขิององคก์ร ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัขิององคก์รทีไ่ดม้าตรฐาน และเป็นแนวทางทีถู่กตอ้ง 

2) ก ากบัดูแลใหค้ าปรกึษา ประเมนิผล และทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่

ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่

มาตรฐานสากล 

3) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 การแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั 

การคดัเลอืกบุคคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ จะพจิารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์คุณสมบตัิ
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงัพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความ
เชีย่วชาญจากหลากหลายดา้นซึง่จะส่งผลดตี่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ  ในการใหค้ าแนะน า ขอ้คดิเหน็ในเรื่องต่างๆ 
ในมุมมองของผู้ทีม่ปีระสบการณ์ตรง มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์กวา้งไกล มคีุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิารท างานที่
โปร่งใส และมคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอิสระ จากนัน้จงึน ารายชื่อเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อ
พจิารณาแต่งตัง้ 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูท้ าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิ

ครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั  โดยจะน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อ

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป 

2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริษัทแต่ในกรณีที่เป็นการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนเลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรเพื่อน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อ
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ได ้เวน้แต่วาระของกรรมการ
ดงักล่าวเหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน ทัง้นี้ บุคคลซึ่งเขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวใหอ้ยู่
ในต าแหน่งเพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการบรษิทัซึง่พน้จากต าแหน่ง 

3)  ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวน
ใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบั
ต าแหน่งได ้ทัง้นี้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ 
ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบรษิทัอาจพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
1) ตาย 
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2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรษิทัตามกฎบตัรนี้ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า

สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทัฯ  โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัที่
ใบลาออกไปถงึบรษิทัฯ  

การแต่งตัง้คณะกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึง
คุณสมบตัิของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพจิารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของ
กรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์การท างาน โดยจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการบรษิทัต่อไป โดยการแต่งตัง้กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และตอ้งมจี านวน
ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบตัิกจองกรรมการอสิระจะต้องสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัยท์ี ่ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ดงันี้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอื

หุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า 

หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึ

กรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของส่วนงานราชการซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  

3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น

บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4) ไม่ม ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ  ในลกัษณะที่อาจจะเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
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ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทัฯ  บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี

อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

     ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อ
ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสังหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการ
ใหห้รอืการรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัย์เป็น
หลกัประกนัหนี้สนิ  รวมถงึพฤตกิรรมอื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ  หรอืคู่สญัญามภีาระ
หนี้ทีต่้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสาม (3) ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ  หรอื
ตัง้แต่ยีส่บิ (20) ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้
เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม  แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าวให้
นับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัยผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของ

ส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอื

ที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ ี

นัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการของบรษิัทฯ หรอื

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุน้เกนิร้อยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุน้ทีม่ ี

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ อื่นซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั

ทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของ 

บรษิทัฯ 
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การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูท้ าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึง่มี

คุณสมบตัคิรบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยจะน าเสนอชื่อ
บุคคลดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป 

2) กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  
3) กรรมการตรวจสอบทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี แต่

ไม่ไดร้บัการต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ
4) กรรมการตรวจสอบทีป่ระสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจง้และยื่นหนงัสอืลาออกใหบ้รษิทัฯ 

ทราบล่วงหน้าพอสมควร พรอ้มระบุเหตุผลของการลาออกดว้ย และใหบ้รษิทัฯ แจง้การลาออก พรอ้ม
ส่งส าเนาหนังสอืลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบ รวมทัง้จดัส่งขอ้มลูต่อส านักงาน ก.ล.ต  

5) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มี
จ านวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่ชกัชา้  โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนัน้ 
จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

6) กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(ก) พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิทั 
(ข) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
(ค) ขาดคุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ 
(ง) ตาย 
(จ) ลาออก 
(ฉ) ถูกถอดถอน 
(ช) ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่ใน

ความผดิทีก่ระท าดว้ยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 
(ซ) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(ฌ) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

7) หากจ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า 3 คน ควรเร่งด าเนินการแต่งตัง้กรรมการรายใหม่ทนัทหีรอื
อย่างชา้ภายใน 3 เดอืน นับแต่วนัทีก่รรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับเกณฑ์การด ารงสถานะของบริษัทจด
ทะเบยีตามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
 

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ จะลงทุนตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิโดยการลงทุนในบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม  กรณีที่
เห็นควร และเหมาะสม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการ หรือผู้บรหิารเขา้เป็น
ตวัแทนในบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมอย่างน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบริษทัฯ ในการบรหิารงาน และปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในเรื่องการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์
ของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั หากการด าเนินการมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ  อย่างมนีัยส าคญั จะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุม
กรรมการของบรษิทัฯ ก่อน 
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9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการดูแลการใชข้อ้มลูภายใน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยยดึมัน่
ในหลกัธรรมาภิบาล ความซื่อสตัย์สุจริตในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนในหลกัทรพัย์บริษัทได้รบั
สารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทยีมและทนัท่วงท ีบรษิัทจงึได้ก าหนดระเบยีบการก ากบัการใช้ขอ้มูลภายใน และ
ระเบยีบการซื้อขายหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน ใหส้อดคล้องกบักฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัย ์และ
มุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกจิ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลู ตอ้งไม่ใชข้อ้มลูทางการเงนิของบรษิทัหรอื
ขอ้มูลภายในทีม่สีาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนหรอื
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทอนัน ามาซึ่งผลประโยชน์ของ
ตัวเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน  ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 วนัท าการ ภายหลงัขอ้มูลไดเ้ผยแพร่ต่อสาธารณชน
แลว้ 

2. บรษิทัมหีน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการด าเนินงานที่ส าคญัของบรษิทัให้สาธารณชนรบัทราบโดย
ทนัทแีละอย่างทัว่ถึง โดยผ่านสื่อและวธิกีารที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และนโยบายเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทั
ก าหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ และประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารได้
เขา้ถงึนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทนัท่วงทแีละเท่าเทยีม 

3. บริษัทมีกฎระเบียบการรกัษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เขม้งวด เพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลข่าวสารทีส่ าคญัถูกเปิดเผย ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ ากดัการเขา้ถงึขอ้มูลภายใน
ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงนิ 
เจา้หน้าทีฝ่่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์และฝ่ายก ากบัดแูลกจิการ 

 หากมกีารกระท าทีฝ่่าฝืนระเบยีบปฎบิตัดิงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจะด าเนินการทางวนิัยเพื่อพจิารณาลงโทษ
ตามสมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา ตกัเตอืนดว้ยหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังาน เลกิจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 
หรอืด าเนินคดตีามกฎหมาย 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

    งบการเงนิของบรษิทั ฯ และบรษิทัยย่อ ไดร้บัการตรวจสอบ และสอบทานโดย นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั มคี่าใชจ้า่ยส าหรบัปี 2561 และ 
ปี 2562 จ านวนรวม 2.79 ลา้นบาท และ 2.65 ลา้นบาท 

 
9.7 การปฎิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

• ประธานคณะกรรมการบรษิทั เป็นกรรมการอสิระ จงึมคีวามเป็นอสิระในการมอบหมายนโยบายและก ากบั
ดแูลการบรหิารงาน  

• บรษิทัฯ ก าหนดใหม้จี านวนกรรมการอสิระไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทีม่อียู่ คอืมจี านวน
กรรมการอสิระ 4 คน จากจ านวน 7 คน  
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 9.8      นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอรปัชัน่  
บรษิทัจะด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการทจุรติหรอืคอรร์ปัชัน่ และยดึมัน่คุณธรรม จรยิธรรม 
บรหิารงานดว้ยความโปรง่ใส และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุฝ่าย ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางในการ
ประพฤตปิฏบิตัทิีเ่หมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงานในจรยิธรรมทางธุรกจิ และจรรยาบรรณ
พนักงาน ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษทัภบิาล” ของบรษิทั การทจุรติหรอืคอรร์ปัชัน่ หมายถงึ “การปฏบิตัหิรอืละ
เวน้การปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าทีห่รอืใชอ้ านาจในต าแหน่งหน้าทีโ่ดยมชิอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จรยิธรรม 
ระเบยีบหรอืนโยบายของบรษิทั เพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรได ้ทัง้นี้ ในรปูแบบตา่งๆ เช่น การเรยีก รบั 
เสนอ หรอืใหท้รพัยส์นิ รวมถงึประโยชน์อื่นใดกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลอื่นใดทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั เป็นตน้” 

นอกจากนัน้ บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้านทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบตัิ 
ดงันี้ 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะไม่กระท าหรอืสนับสนุนการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะ
ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่อยา่งเคร่งครดั 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานมหีน้าทีป่ฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการตอ่ตา้นการ
ทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่โดยคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารน ามาตรการต่อตา้นการทุจรติหรอื
คอรร์ปัชัน่ไปสื่อสารและปฏบิตัติาม 

• สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีซ่ื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในความเป็นธรรม 
• จดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองคก์ร เพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามซื่อสตัยสุ์จรติต่อหน้าที ่และ

พรอ้มจะน าหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นหลกัปฏบิตัใินการด าเนินงาน
ดว้ยความเคร่งครดัทัง้องคก์ร 

• บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการบรหิารงานบุคลากรทีส่ะทอ้นถงึความมุ่งมัน่ของบรษิทัต่อมาตรการต่อตา้นการ
ทุจรติและคอรร์ปัชัน่ตัง้แต่การคดัเลอืก การอบรม การประเมนิผลงาน การใหผ้ลตอบแทน และการเลื่อน
ต าแหน่ง 

• บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในชว่ยใหบ้รษิทับรรลุ
เป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้รวมทัง้ตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ 
และช่วยคน้หาขอ้บกพร่องจุดอ่อน รวมถงึใหค้ าแนะน าในการพฒันาระบบการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

• ใหค้วามรว่มมอืกบัภาครฐั ในการก าหนดใหทุ้กหน่วยงานทีเ่ป็นคู่สญัญากบัภาครฐั   เปิดเผยแบบแสดงบญัชี
รายรบั – รายจ่าย ต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทจุรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) 

• ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั และผูจ้ดัการตรวจสอบภายในเป็นบคุคลทีท่ าหน้าทีใ่หเ้กดิการก ากบัดูแลกจิการที่
ด ี
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       9.11      จรรยาบรรณทางธรุกิจ 
 

ส่วนท่ี 1 ความหมายและอภิธานศพัท ์
 

ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
จรยิธรรม คอื พฤตกิรรมทีใ่ชเ้ป็นขอ้ปฏบิตัใินการประพฤตทิีด่ทีีช่อบ โดยมพีืน้ฐานมาจากกฎหมาย ศลีธรรม หรอื
จารตีประเพณี วฒันธรรมของคนในแต่ละสงัคม  

 
จรรยาบรรณ คือ หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบตัิในการ
ประกอบวชิาชพี ทีบ่รษิทัคาดหวงัใหพ้นักงานประพฤตปิฏบิตัติามเพื่อรกัษาชื่อเสยีงและส่งเสรมิเกยีรตขิองตนเอง
และบรษิทั 

 
อภิธานศพัท ์
บรษิทั หมายถงึ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยี และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วโยง ซึง่อาจเป็น

รายการทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรง ทางออ้ม และ
อาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทั 

ผูบ้รหิาร หมายถงึ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร 4 ราย
แรกนับตัง้แต่กรรมการผูจ้ดัการลงมา 

หลกัทรพัย ์ หมายถงึ หุน้สามญั ใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืตราสารอื่นๆ ซึง่สามารถเปลีย่นมอืไดข้อง
บรษิทั ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีอ่าจมขีึน้ในอนาคต 

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หมายถงึ ญาตสินิท หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ (คู่สมรส บดิา มารดา 
หรอืผูร้บับุตรบุญธรรม พีน้่อง เป็นบุตร หรอืบตุรบุญธรรม รวมทัง้คู่สมรสของพี่
น้องและบุตร  
ผูม้อี านาจควบคมุ ไดแ้ก่  
- นิตบิุคคลทีบุ่คคล หรอืนิตบิุคคล ตวัการหรอืตวัแทน ไปถอืหุน้เกนิกว่า 25% 
ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  
- นิตบิุคคลทีบุ่คคล หรอืนิตบิุคคล ตวัการหรอืตวัแทน มอี านาจควบคุมการ
แต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมด  
- นิตบิุคคลทีบุ่คคล หรอืนิตบิุคคล ตวัการหรอืตวัแทน เป็นกรรมการ  

คู่แขง่ หมายถงึ บุคคล หรอืบรษิทัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดยีวกนัซึง่เสนอผลติภณัฑห์รอื
บรกิารทีค่ลา้ยคลงึ หรอืเหมอืนกนั 

คู่คา้ หมายถงึ ซพัพลายเออร ์(Supplier) ทีจ่ดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บับรษิทั 

ขอ้มลูภายใน หมายถงึ ขอ้มลูทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มลูส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัย ์
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ส่วนท่ี 2 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจในด้านต่างๆ 
การมีส่วนได้เสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-  หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับ
ผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือขอ้มูลที่ได้จากการเป็น
พนักงานบรษิทัในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการท าธุรกจิทีแ่ข่งขนักบับรษิทั  หรอืการท างาน
อื่นนอกเหนือจากงานของบรษิทัทีส่่งผลกระทบต่อความรบัผดิชอบและหน้าทีต่่อบรษิทั 

- ห้ามพนักงานบรษิทั ที่มส่ีวนได้เสยีเป็นผูอ้นุมตัใินการตกลงเขา้ท ารายการหรอืกระท าการใดๆ ในนาม
บรษิัท เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่มกีารท าธุรกิจใดกบั
บรษิทั ทัง้ในนามส่วนตวั ครอบครวั หรอืในนามของนิตบิุคคลใดๆ ทีพ่นักงานมอี านาจด าเนินการในนิติ
บุคคลนัน้ พนักงานจะตอ้งเปิดเผยส่วนไดเ้สยีต่อบรษิทัก่อนท าธุรกรรม 

-  คณะกรรมการ และผูบ้รหิารต้องพจิารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั
ระหว่างบริษัทและบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจพิจารณาได้ว่ามีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อย่าง
รอบคอบด้วยความซื่อสตัย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยค านึงถึง
ประโยชน์สงูสุดของบรษิทั  

- กรรมการ ผูบ้รหิารตอ้งรายงานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั 
หรอืบรษิทัย่อย  

 
การซื้อขายหลกัทรพัย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 

-  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัทุกระดบั ตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายใน (Inside Information) ของบรษิทั
ที่มีสาระส าคัญและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  จนกระทัง่ถึง
ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารเปิดเผยสารสนเทศใหป้ระชาชนทราบแลว้ 24 ชัว่โมง  

- พนักงานบริษัททุกระดบัต้องรกัษาและไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลบั  
พนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทัง้ต่อพนักงานด้วยกัน  และบุคคลภายนอกที่ไม่
เกี่ยวขอ้ง เวน้เสยีแต่เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายใหเ้ปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงค์ทางการฟ้องรอ้ง
คด ีหรอืคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัอิย่างมลีายลกัษณ์อกัษรใหม้กีารเปิดเผย  

-  ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานบรษิทัและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล เปิดเผยหรอืส่งผ่านขอ้มูลหรอื
ความลบัของบรษิทัไปยงับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึบุคคลในครอบครวั ญาตพิีน้่อง เพื่อนฝงู เป็นตน้  

-  การเปิดเผยขอ้มูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มอี านาจหน้าที่ พนักงานทัว่ไปไม่มี
หน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มูลเมื่อถูกถามใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีต่นไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผยใหแ้นะน าผูถ้ามสอบถามผูท้ีท่ า
หน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มลูนัน้ เพื่อใหก้ารใหข้อ้มลูถูกตอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

-  ไม่ใหค้ าแนะน า หรอืชี้น าในการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั เวน้แต่เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน้าที่การ
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทั  

-  หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานทีร่บัทราบขอ้มลูภายในและกรรมการบรษิทั ซื้อขาย
หลกัทรพัย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย งบการเงิน ทัง้รายไตรมาส และรายปี หรอื 
สารสนเทศทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยแ์ก่สาธารณชน และ 2 วนัท าการหลงัการเปิดเผยงบการเงนิ
และสารสนเทศของบรษิทัต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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-  กรรมการ ผู้บรหิาร ผู้จดัการและพนักงานในหน่วยงานบญัชแีละการเงนิ เมื่อมกีารซื้อ/ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัท ให้จดัท ารายงานการซื้อ/ขายนัน้ภายใน 2 วนัท าการต่อเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัต่อไป 

-  กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จ ัดการและพนักงานในหน่วยงานบญัชีและการเงิน  ต้องรายงานการถือครอง
หลกัทรพัย์ของตนหรือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งตามหลกัเกณฑ์พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์เป็นรายไตรมาสต่อเลขานุการบรษิทั 

 
การปฏิบติัต่อลูกค้า 

-  ใหบ้รกิารต่อลูกคา้ภายใต้เงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่ เป็นธรรม
ต่อทัง้สองฝ่าย  

-  พนักงานบรษิัทต้องทุ่มเท มุ่งมัน่พฒันาบรกิารใหม้คีุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง มรีาคาที่
สมเหตุสมผลทนัต่อสถานการณ์  

-  ปฏบิตัติามสญัญา หรอืเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไข
ขอ้ใดขอ้หนึ่งตอ้งรบีแจง้ใหคู้่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข  

-  พึงรักษาความลับของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือเป็นไปตาม
กฎหมายรวมทัง้ไม่น าขอ้มลูของลูกคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

 
การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

-  กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนักงาน ประพฤตภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี 
-  ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม  
-  ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย หรอืโจมตคีู่แขง่โดยปราศจากขอ้มลู

อย่างสมเหตุสมผล  
 

การจดัซื้อ จดัหาและการปฏิบติัต่อคู่ค้า 
-  ในกระบวนการการจดัซื้อ จดัหา ต้องมขี ัน้ตอนทีต่รวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุด

ต่อบรษิทั 
-  พนักงานบริษัทต้องจดัซื้อ จดัหาสินค้าและบริการ โดยค านึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและ

คุณภาพ มกีารใหข้อ้มลูแก่ผูค้า้อย่างเท่าเทยีม ถูกตอ้ง ไม่ปกปิด ไม่มอีคต ิไม่เลอืกปฏบิตัติ่อผูค้า้  
-   ในการตดิต่อคู่คา้ใหผู้ต้ดิต่อเกบ็เอกสารหลกัฐานการเจรจาการร่างสญัญา  การท าสญัญาและการปฏิบตัิ

ตามสญัญาไวเ้ป็นหลกัฐานเผื่อใชต้ามระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย  
-   ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้กบัคู่คา้ 
-   ปฏบิตัติามขอ้สญัญาอย่างเคร่งครดั เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญา หรอืคู่คา้ไม่อาจปฏบิตัติาม

สัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษา
ในทนัทแีละหาแนวทางแกไ้ขต่อไป  
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การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 
-  ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และราย

ย่อย เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของวชิาชพี 
-  มกีารก าหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยการจ่ายปันผลดงักล่าวอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิและแผนงานการลงทุนของบรษิทั  
-  จดัตัง้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการก าหนดทิศทาง

เป้าหมายทางธุรกจิแผนธุรกจิและงบประมาณประจ าปี โดยค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทั ผูถ้อื
หุน้ รวมถงึผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีเป็นส าคญั  

- แถลง และชี้แจง้สถานภาพของบรษิทัฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงนิ การบญัช ีและรายงาน
อื่นๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ ตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีสามารถรายงานหรอืรอ้งเรยีนเรื่องทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั 
ต่อ-คณะกรรมการผ่านเลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวม และกลัน่กรองขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป 

 
การปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

-  ปฏบิตัติ่อเจา้หนี้อย่างเป็นธรรม และไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้กบั
เจา้หนี้ 

-  ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ตอ้ง
รบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 
ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชมุชนและสงัคมโดยรวม 

-  รบัผดิชอบและยดึมัน่ รวมทัง้สนับสนุนทัง้ในดา้นการดูแลสิง่แวดล้อม การศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัมที าเลทีต่ัง้ในการด าเนินธุรกจิ 

-  ด าเนินกจิกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์งัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหชุ้มชนทีบ่รษิทัฯ มที าเลมคีุณภาพ
ชวีติทีด่ขี ึน้ทัง้ทีด่ าเนินการเองและร่วมมอืกบัรฐั และชุมชน  

-  ให้ความส าคญัการป้องกันอุบตัิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่ค้าในนิคมอุตสาหกรรมของ
บรษิทั ใหอ้ยู่ในระดบัค่ามาตรฐานทีย่อมรบัได ้และเป็นไปตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  บรษิทัปลูกฝังจติส านึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมใหเ้กดิขึน้ภายในบรษิทั รวมถงึคู่
คา้ รวมทัง้การใชท้รพัยากร วสัดุ หรอือุปกรณ์ต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ  

 
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

-  ใหค้วามส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัย์สนิของ
พนักงาน และยดึมัน่ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่างเคร่งครดั 

-  ไม่สนับสนุนการใชแ้รงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใชแ้รงงานเดก็ แรงงานต่างดา้วทีผ่ดิกฎหมาย 
- ใหค้วามส าคญัต่อการหลกัการสทิธมินุษยชนของพนักงานทุกระดบั 
-  บรษิทัจะคดัเลอืกบุคคลเพื่อว่าจา้งใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรมโดยค านึงถงึคุณสมบตัขิอง

แต่ละต าแหน่งงานคุณวุฒทิางการศกึษาประสบการณ์และขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีจ่ าเป็นกบังานและปฏบิตัติ่อ
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พนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ  อายุ เชื้อชาติ ศาสนา 
สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

-   การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสุจรติใจ และตัง้อยู่
บนพืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้ 

-  บรษิทัจะรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชวีประวตั ิการศกึษา ประวตัคิรอบครวั ประวตัสุิขภาพ 
ประวตัิการท างาน ฯลฯ การเปิดเผยหรอืการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนักงานจะท าได้ต่อเมื่อได้รบั
ความเหน็ชอบจากพนักงานผูน้ัน้ 

-  ใหค้่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
-  จดังานปฐมนิเทศ และมอบคู่มอืพนักงานใหพ้นักงานใหมทุ่กทา่นไดร้บัทราบและเขา้ใจถงึสทิธทิี ่พนักงาน

พงึไดร้บัตามการว่าจา้งทีเ่ป็นธรรมจรยิธรรมในดา้นต่างๆ และยดึมัน่ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยแรงงาน
อย่างเคร่งครดั  

-  มุ่งพฒันาและจดัให้มกีารอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิม่
ศกัยภาพในการท างานของพนักงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี  

-  จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีใหแ้ก่พนักงานเพื่อสนับสนุนใหพ้นักงานออมเงินระยะยาวไวส้ าหรบั ตนเอง
และครอบครวัเมื่อลาออกจากงานเกษยีณอายุทุพพลภาพหรอืเสยีชวีติ  

 
การให้หรือรบัของขวญั 

-  ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัตอ้งไม่เรยีก รบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดจากผูท้ี่
เกีย่วขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทั  

-  ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัอาจรบัหรอืใหข้องขวญันัน้จะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเชงิธุรกจิใดๆ ของ
ผูร้บั  

-  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องรบัของขวญัหรือทรพัย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า  3,000 บาท ให้รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้  

-  การใหห้รอืรบัของขวญั อาจกระท าไดห้ากท าดว้ยความโปร่งใส หรอืท าในทีเ่ปิดเผยหรอืสามารถเปิดเผย
ได ้ 

-  ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัสามารถรบัการเลี้ยงรบัรองทางธุรกจิได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกจิของบรษิัท 
ตามอ านาจอนุมตัขิองพนักงานบรษิทั และพงึหลกีเลี่ยงการรบัการเลี้ยงรบัรองในลกัษณะทีเ่กนิกว่าเหตุ
ความสมัพนัธป์กตจิากบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั หรอืจะเป็นคู่คา้ในอนาคต  

 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

-  บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิและใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอื โปรแกรมทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมายเท่านัน้  
-  ไม่ใชร้ะบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัเผยแพร่ขอ้มลูทีไ่ม่เหมาะสมในทางศลีธรรม ขนบธรรมเนียมและจารตี

ประเพณ ีหรอืละเมดิกฎหมาย  
-   กรณีทีพ่นักงานบรษิทัขออนุญาตผูบ้งัคบับญัชาใหผู้ป้ฏบิตังิานภายนอกใชร้ะบบสารสนเทศของบรษิทันัน้ 

พนักงานของบรษิทัทีเ่ป็นผูข้อตอ้งควบคมุการใชง้านของผูป้ฏบิตังิานภายนอก และตอ้งรบัผดิชอบต่อ
ความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้กบับรษิทัจากการใชร้ะบบสารสนเทศนัน้  
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-  บรษิทัมสีทิธิเ์ขา้ตรวจสอบ คน้หา ตดิตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของพนักงาน
บรษิทั เพื่อป้องกนัความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบรษิทั  

 
การไม่ล่วงละเมิดสินทรพัยท์างปัญญา 

-  ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามหน้าทีถ่อืเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั  
-  บรษิัทมนีโยบายที่จะไม่กระท าการใดๆ ที่จะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางดา้น

ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร หรอืเครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ และทรพัย์สนิปัญญาดา้นอื่นทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

 
การรกัษาและการใช้ทรพัยสิ์นของบริษทั 

-  พนักงานบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดแูลทรพัยส์นิทัง้ทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตนของบรษิทั มิ
ให ้

     เสื่อมเสีย สูญหายและใช้ทรพัย์สินอย่างมปีระสิทธภิาพ พนักงานจะต้องศกึษาและท าความเขา้ใจถึง
วธิกีารใชแ้ละค าแนะน าดา้นความปลอดภยัของทรพัย์สนิและใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัอย่างเตม็ทีแ่ละ
ไม่น าทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชเ้พื่อ ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น 

 -     พนักงานบริษัททุกคนพงึหลีกเลี่ยงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลที่เป็นความลบัอย่าง
เดด็ขาด  

-  พนักงานบรษิทัทุกคนตอ้งควบคุมขอ้มลูความลบัอย่างเหมาะสม  
 
การจดัการและการรกัษาจรรยาบรรณ 

-  พนักงานบรษิทัทุกคนตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั หากพบว่ามกีารฝ่าฝืนหรอื กระท าการ
ใดๆ ทีข่ดัต่อจรรยาบรรณ บรษิทัจะพจิารณาลงโทษตามลกัษณะแห่งความผดิตามควรแก่กรณี  

-  ผู้บริหารและผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  และมีหน้าที่ในการ
สอดส่อง ดแูลและส่งเสรมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีก่ าหนด  

-  ในการขอยกเว้นการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รบัการอนุมตัิจาก 
คณะกรรมการบรษิทัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

-  พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้  เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลง 

 

      การต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

- จดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้านการทุจรติ
ของ 
บรษิทัฯ 

- ใหก้ารสนับสนุนและร่วมมอืกบัองค์กรภาครฐั เอกชน และหน่วยงานก ากบัดูแล รวมถงึทุกภาคส่วนของ
สงัคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอรร์ปัชัน่ และยกระดบัการพฒันาประเทศ 
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- ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานยอมรบัการทุจรติทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 
การรบัสิง่ของ การให้สิง่ของ ของขวญั การเลี้ยงรบัรอง เงนิเรี่ยไร เงนิบรจิาค และผลประโยชน์อื่นใด
ใหแ้ก่ตนเองจากบุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทัฯ 
ทัง้นี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณี
เกี่ยวกบัการทุจรติ หรอืการกระท าใดอนัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทัได้
โดยตรง โดยส่งจดหมายมายงัทีอ่ยู่ตามดา้นล่างนี้ 
 

ส่วนท่ี 3 การบริหารจดัการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจ 
การบริหารจดัการเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานบริษทัทราบ 

เพื่อใหผู้บ้รหิาร และพนักงานบรษิทัทราบถงึแนวปฏบิตัทิางดา้นจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกจิ ให้
พนักงานของบรษิทัทุกท่านลงนามและใหค้ ารบัรองว่าไดร้บัรูเ้นื้อหาของจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั 

พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มเพื่อยนืยนัว่าได้อ่านจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัแลว้และยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณฉบบันี้ ทัง้นี้พนักงานไม่สามารถ
ใชข้อ้อา้งว่าไม่ไดอ้่านหรอืไม่ไดล้งนามรบัรูใ้นแบบฟอรม์มาเป็นเหตุผลทีจ่ะไม่ปฏบิตัติาม  

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางในการด าเนินธุรกจิฉบบันี้จะไดร้บัการปรงัปรุงอย่างสม ่าเสมอ และจะตอ้ง
ปรบัปรุงเพื่อใหท้นัต่อหลกัเกณฑท์ีเ่ปลี่ยนแปลงไป ทัง้นี้ หากมกีารเพิม่เตมิหรอืยกเลกิจรรยาบรรณขอ้ใดขอ้หนึ่ง
จะตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทั 
 
การกระท าใดบ้างท่ีเข้าข่ายผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจ 

1.  ไม่ปฏบิตัติามแนวทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
2.  แนะน า ส่งเสรมิ หรอืสนับสนุนใหผู้อ้ื่นไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ  
3.  ละเลยเพกิเฉยเมื่อพบเหน็การฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณ ในกรณีทีต่นทราบหรอืควร

ทราบ เน่ืองจากเกีย่วขอ้งกบังานภายใตค้วามรบัผดิชอบของตน  
4.  ไม่ใหค้วามร่วมมอืหรอืขดัขวางการสบืสวน สอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิทีอ่า้งว่าไดม้กีารฝ่าฝืนหรอืการไม่

ปฏบิตัติาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 : การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ    

   
                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)                                                     แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
  

 103 

 
 

แนวปฏิบติักรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนของบรษิทัตอ้งใหค้วามส าคญักบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง

ธุรกจิ ในกรณีทีพ่บการฝ่าฝืนจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ พนักงานบรษิทัจะตอ้งรายงานรายงานการ
ปฏบิตัทิีอ่าจขดัต่อจรยิธรรมและจรรยาบรรณ ในกรณีทีพ่บเหน็การฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ หรอื
ถูกบงัคบัใหก้ระท าใดๆ ทีเ่ป็นการขดัต่อจรยิธรรมและจรรยาบรรณ พนักงานสามารถส่งขอ้รอ้งเรยีนไดต้ามขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 

 
ขัน้ตอนและวิธีการรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
จดัท ารายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เกีย่วกบัการฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณ หรอืถูกกดดนั / บงัคบัใหก้ระท าใดๆ ทีเ่ป็นการขดัต่อจรยิธรรม

และจรรยาบรรณตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมานี้ 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 
 

 

 
ส่งขอ้รอ้งเรยีนไปยงั e-mail ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนดงัต่อไปนี้ 

- ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานในทกุระดบั 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

Kaiyaporn.p@sonic.co.th 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
santisuk@sonic.co.th 
เลขานุการบรษิทั  
ranut@glinkthai.com  
 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 
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การบริหารจดัการเร่ืองรายงานข้อการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ ผู้รบัขอ้ร้องเรยีนจะต้องด าเนินการและสรุปผลเบื้องต้นใหแ้ล้วเสร็จภายใน  45 วนั นับตัง้แต่
วนัทีไ่ดร้บัเอกสารรายงาน 
 
กลัน่กรองขอ้มูล ผู้รบัข้อร้องเรียนจะเสนอเรื่องต่อตวัแทนฝ่ายบริหาร โดยตัวแทนฝ่ายบรหิารที่เขา้ร่วมในการ
พจิารณา คอื  

  1. ตวัแทนจากหน่วยงานระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปในสายงานของผูร้อ้งเรยีนซึง่ตอ้งเป็นบุคคลผูไ้มม่ี
ความขดัแยง้ หรอืผลประโยชน์ใดกบัผูร้อ้งเรยีน  

2. ตวัแทนจากผูบ้รหิารของฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์
3. เลขานุการบรษิทั หรอืหวัหน้าสายงานตรวจสอบภายใน  

มาตรการด าเนินการเพื่อหยุดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ตวัแทนฝ่ายบรหิารทีเ่ขา้ร่วมในการพจิารณา จะก าหนดมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสยีหายใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยค านึงถงึความเดอืดรอ้นเสยีหาย โดยให้
แจง้ผลการด าเนินการต่อผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบและผูบ้รหิารสงูสุด 
 
การลงโทษทางวินัย  

บรษิทัจะพจิารณาก าหนดบทลงโทษใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและสถานการณ์ของการกระท าทีฝ่่าฝืน
จรรยาบรรณ แต่ละประเภทโดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่างไปตามความรา้ยแรงของการกระท าผดิ  

ในกรณีทีเ่ป็นการกระท าทีฝ่่าฝืนจรรยาบรรณเพยีงเลก็น้อยหรอืทีก่ระท าเป็นครัง้แรก บรษิทัจะออก
หนังสอืตกัเตอืนก่อนจะสรุปผลและบทลงโทษดงักล่าวเพื่อใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ เป็น
ผูอ้นุมตั ิ 

หากเป็นการกระท าทีฝ่่าฝืนจรรยาบรรณอย่างรา้ยแรงผูฝ่้าฝืนอาจจะถูกลงโทษรุนแรงซึง่มตีัง้แต่  
-  การใหพ้กังานโดยไม่ไดร้บัเงนิเดอืน  
-  เลกิจา้งงาน  
-  ด าเนินคดทีัง้ทางแพ่งและอาญา  

 โดยตวัแทนฝ่ายบรหิารทีเ่ขา้รว่มในการพจิารณา จะสรุปผลและบทลงโทษ
ดงักล่าวเพื่อใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูอ้นุมตั ิ
 
มาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติั
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

1.  บรษิทัจะเกบ็ขอ้มลูและตวัตนของผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามร่วมมอืในการรายงานการฝ่า
ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณเป็นความลบั  

2.  บรษิัทจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าทีจ่ าเป็น โดยค านึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้ายงาน 
แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.  ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสมและ
เป็นธรรม  
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
10.1 นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
 บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่ไปกบัการรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันัน้ เพือ่ใหเ้กดิการ
พฒันาธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการบรษิทัก าหนดนโยบาย โดยมกีรอบแนวทางการด าเนินงาน 
ดงันี้  
 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บรษิัทและบรษิัทย่อยใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกจิ โดยปฏิบตัติามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที่สุจรติและเป็น
ธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย และยดึกตกิาของการแข่งขนัอย่าง
เสมอภาคของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย การด าเนินธุรกจิกบัคู่คา้ตอ้งไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสยีต่อ
ชื่อเสยีงของบรษิทัและบรษิทัย่อย หรอืขดัต่อกฎหมาย โดยมหีลกัการในการด าเนินธุรกจิดงันี้ คอื 

- ไม่เรยีก รบั หรอืยนิยอม ทีจ่ะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่อยู่นอกเหนือขอ้ตกลงการคา้ หรอื

เงือ่นไขทางการคา้ 

- มุ่งสรา้งความสมัพนัธ ์ความร่วมมอืทีด่ ีร่วมกบัคู่คา้ เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพและประสทิธภิาพในการ

ด าเนินธุรกจิร่วมกนัในระยะยาว 

- รกัษาความลบัหรอืสารสนเทศของคู่คา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

- บรษิทัและบรษิทัย่อยจะไม่ด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา รวมทัง้ส่งเสรมิ

ใหผู้บ้รหิาร พนักงานใชท้รพัยากรและทรพัยส์นิของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ ใชส้นิคา้และบรกิารทีม่ี

ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งและไม่สนับสนุนสนิคา้หรอืการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 

- บรษิทัและบรษิทัย่อยต่อตา้นการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยจะไม่ด าเนินการในเรื่อง

ดงัต่อไปนี้ ไดแ้ก่ การรวมหวัก าหนดราคา การก าหนดราคาจ าหน่ายเพื่อก าจดัคู่แขง่  โดยการก าหนด

ราคาของบรษิทัจะมาจากการพจิารณาสภาวะตลาด ความตอ้งการซื้อ ตลอดจนตน้ทุนอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอือาจกล่าวไดว้่า เป็นการก าหนดราคาสนิคา้ตามตน้ทุนสนิคา้และค่าใชจ้่ายต่างๆ เพื่อใหส้ามารถ

แขง่ขนัได ้ / นโยบายการจดัซื้อของบรษิทั มกีารก าหนด วธิกีารจดัหา ขัน้ตอนการด าเนินงานทีช่ดัเจน 

เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรม 

- บรษิทัและบรษิทัย่อยไดก้ าหนดช่องทางการรอ้งเรยีนเรื่องทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม โดยมจีุดรบัเรื่อง

รอ้งเรยีนดงักล่าวทีบ่รษิทั ตลอดจนผ่านเวปไซตข์องบรษิทั เป็นตน้   

 
การต่อต้านทุจริตคอรปัชัน่ 

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกต้อง โดยจดัให้มีแนวทางในการ
ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมถงึการสนับสนุนกจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลูกฝังใหผู้บ้รหิารและพนักงาน ปฏบิตัติาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต 
คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายปฏบิตัติามกฎหมายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

- สรา้งจติส านึก ค่านิยม ทศันคตใิหแ้ก่พนักงานในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ 

(ตามคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ (Code of Conduct) ของบรษิทั)  
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- จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้

อ านาจใหเ้หมาะสม เพื่อป้องกนัมใิหพ้นักงานทจุรติ หรอืมส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติและคอรร์ปัชัน่

ต่างๆ  

- หา้มมใิหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานกระท าการใดๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้ง หรอืยอมรบั

ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นทีส่่อไปในทางจงูใจใหป้ฏบิตั ิหรอืละเวน้การ

ปฏบิตัหิน้าทีม่ชิอบ หรอือาจท าใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

- หา้มมใิหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานใหห้รอืเสนอทีจ่ะใหท้รพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดแก่

บุคคลภายนอกเพื่อจงูใจใหบุ้คคลนัน้กระท าหรอืละเวน้กระท าใดทีผ่ดิต่อกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อ

ต าแหน่งหน้าทีข่องตน 

 

      การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม โดยไม่มเีงือ่นไขใดทีจ่ะท าให ้ บรษิทั
และบรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัติ่อพนักงานโดยไม่เท่าเทยีมกนั เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน  บรษิทัมี
ระบบการดแูลพนักงานอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม (ตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทั) ดงันี้ 
- บรษิทัและบรษิทัย่อยจะดแูลผลตอบแทนใหพ้นักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่

จ าเป็นตอ้งเรยีกรอ้ง 

- บรษิทัและบรษิทัย่อยจะไม่เลอืกปฏบิตั ิในขณะเดยีวกนัจะปฏบิตัติ่อพนักงานโดยเท่าเทยีมกนั  

- ในกรณีทีพ่นักงานมขีอ้รอ้งทุกขเ์กดิขึน้ บรษิทัและบรษิทัย่อยมขี ัน้ตอนและวธิกีารด าเนินการเรื่องการรอ้งทุกขข์อง

พนักงานอย่างชดัเจน โดยบรษิทัจะหาทางยุตโิดยเรว็และเป็นธรรม เพื่อจ ากดัปัญหาใหอ้ยู่ในขอบเขตไม่ขยายผล

ออกไปในวงกวา้ง  

เนื่องจากบรษิทัใหค้วามส าคญัและตระหนักถงึความเท่าเทยีมกนั  โดยมแีนวปฏบิตัติ่อพนักงานดว้ยความเป็นธรรม 
ไม่เลอืกปฏบิตัติ่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ (Code of Conduct) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏบิตังิานของพนักงานทุกคน โดยถอืว่าขอ้ปฏบิตัใินคู่มอืจรยิธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบยีบและขอ้บงัคบัพนักงาน” 
ที่พนักงานพึงปฏิบตัิ ทัง้นี้ บริษัทได้ด าเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคน
รบัทราบในวนัแรกของการเขา้ร่วมงานกบับรษิทัและยงัไดเ้น้นย ้ารายละเอยีดในหลกัสตูรการฝึกอบรมพนักงาน 

 
 

        ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
บรษิทัและบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญัความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในห่วงโซ่ธุรกจิ ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ และ
คู่แข่งทางธุรกจิ และไดป้ระกาศใชจ้รยิธรรมทางธุรกจิ (Code of Conduct) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
บรษิทั โดยมแีนวปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ ดงัต่อไปนี้ 
- ส่งมอบสนิคา้ทีม่คีุณภาพตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาทีเ่ป็นธรรม 
- ใหข้อ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื่อใหท้ราบเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร โดยไม่ 

มกีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิทีเ่ป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 
- ตดิต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มปีระสทิธภิาพ และเป็นทีไ่วว้างใจไดข้องลูกคา้ และจดัใหม้รีะบบกระบวนการที่

ใหลู้กคา้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
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- รกัษาความลบัของลูกคา้ และไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมิชอบ 
- บรษิทัและบรษิทัย่อยจดัใหม้กีารสื่อสารดา้นการตลาดหลายวธิ ีไดแ้ก่ การสื่อสารขอ้มลูผลติภณัฑโ์ดยผ่านการ

แนะน าของเจา้หน้าทีข่าย หรอืชอ่งทางการสื่อสารผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้  
 

      ความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษัทและบริษัทย่อยมนีโยบายส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดบั เพื่อใช้เป็น
แนวทางร่วมกนัในการพฒันาและดแูลรบัผดิชอบชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยสนับสนุนใหม้โีครงการหรอืกจิกรรม
ที่สร้างประโยชน์อย่างยัง่ยนืแก่ชุมชนและสงัคม พร้อมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมายขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการประเมนิและติดตามผลการด าเนินงาน หรือผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
- มกีารก าหนดขัน้ตอนการจดัการของเสยีจากการด าเนินงานอย่างชดัเจน 

- ดแูลสิง่แวดลอ้มรอบขา้งโครงการเพื่อจ ากดัผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

   ร่วมพฒันาชมุชนในบรเิวณรอบโครงการตา่งๆ ของบรษิทั 
 

10.2     การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
 บรษิทัฯ จดัใหม้คีณะท างานดา้นความความรบัผดิชอบต่อสงัคม ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูแ้ต่งตัง้
คณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยก าหนดใหม้จี านวนสมาชกิไม่น้อยกว่า 3 คน แตไ่ม่เกนิ 8 คนและ
คณะท างานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมคดัเลอืกเลอืกสมาชกิ 1 คน ท าหน้าทีเ่ป็นประธานคณะท างานด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม และเพื่อสอดคลอ้งกบัพนัธกจิที ่2 กลยุทธท์ี ่2.3 แผนงานพฒันาความสมัพนัธร์่วมกบัชมุชน 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยค านงึถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
 
ในปี 2562 ทีผ่่านมาคณะท างานไดน้ าเสนอโครงการและผ่านการพจิารณาจากคณะท างานฯ และน าเสนอให้
คณะกรรมการ โดยสรุปดงันี้  

 

โครงการท่ี 1  โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ (เป็นโครงการต่อเน่ืองทุกปี)  

ทัง้นี้ ไดด้ าเนินการโครงการใกลช้ดิกบัแหล่งชมุชนคลองขวดลากขา้ว ณ ลานบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั 

(มหาชน) ซอยกิง่แกว้ ๒๑ ถนนกิง่แก้ว หมูท่ี ่๑๕ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ  

 

โครงการท่ี 2 โครงการจิตอาสา ปลูกป่า 100,000 ต้น บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อป่าไมอ้นัเป็นทรพัยากรทีม่ี

ความส าคญัยิง่ต่อประเทศชาต ิ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  และยงัส่งผลต่อการพฒันา

อุตสาหกรรม และเศรษฐกจิ ในวงกวา้งอกีดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัไดด้ าเนินการประกอบธุรกจิในส่วนทีม่กีารใช้

ยานพาหนะขนส่งทีม่กีารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ู่อากาศ มผีลช่วยลดอตัราของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 

เพื่อใหเ้ป็นการเพิม่ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด ์ อกีดว้ย อกีทัง้ยงัคงช่วยสรา้งสรรคธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดย

โครงการเปิดโอกาสใหลู้กคา้มส่ีวนรวม ดงันี้  
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(โครงการน้ี เป็นโครงการทีเ่ป็นการด าเนินธุรกจิทีม่กีระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และบรษิทัฯ ตระหนักและให้

ความส าคญั และด าเนินโครงการช่วยลดอตัราของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ เพื่อใหเ้ป็นการเพิม่ปรมิาณ

คารบ์อนไดออกไซด)์   

 

โครงการท่ี 3 โครงการมอบหมวกนิรภยั (หมวกกนัน็อค) ณ สน.บางพลี บรษิัทฯ ได้ให้การสนับสนุนหมวก
นิรภยั (หมวกกนัน็อค) ใหก้บัสถานีต ารวจภูธรบางพล ีอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อด าเนินการตามโครงการฯ 
เพื่อลดอุบตัเิหตุ ลดความสญูเสยีชวีติและทรพัยส์นิใหก้บัเพื่อนมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการท่ี 4 ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “เด็กโลจิสติกส์ จิตอาสา” ของนักศึกษา คณะวิศวะโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ณ บ้านนนทภมิู โดยโครงการนี้ทางบรษิัทฯ ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคที่จ าเป็นร่วมมอบให้กับ
สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารบ้านนนทภูม ิจงัหวดันนทบุร ีเลขที่ 78/5 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ -ปากเกร็ด 1, ถนนติวา
นนท,์ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี 
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การก าหนดแผนการด าเนินการและการรายงานผลการปฏิบติัการ ก าหนดใหค้ณะท างานดา้นความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมจดัท าแผนงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม น าเสนอคณะกรรมการบรหิารเป็นรายปี และก าหนด

งบประมาณในการด าเนินงานส าหรบัปีนัน้ๆ โดยค านึงถงึกรอบแนวทางการด าเนินการความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ร่วมกบัความเหมาะสมกบัการด าเนินการของบรษิทัฯ  สถานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบรษิทัฯ ร่วมกบั 

และจดัท ารายงานผลการปฏบิตักิารน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

10.3   การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

โครงการที ่2 โครงการจติอาสา ปลูกป่า 100,000 ตน้ รายละเอยีดขา้งตน้ 

 

10.4   กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (after process) 
บรษิัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการจดักิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยก าหนดนโยบายการ

ด าเนินกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในภาพรวม เพื่อการด าเนินธุรกจิภายใต้ปรชัญาการด าเนินงาน
ดว้ยความโปร่งใสเป็นธรรม และค านึงถงึประโยชน์ของผูเ้กี่ยวขอ้งตัง้แต่ต้นน ้ายันปลายน ้า อย่างยัง่ยนืมุ่งเน้นและให้
ความส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

 
1. ระดบัองคก์ร 

พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถในการท างานตลอดจนปลูกจติส านึกในการมส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืสงัคม
สิง่แวดลอ้มต่อตา้นการทุจรติ คอรปัชัน่ 

2. คู่ค้า และผู้รบัประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
โดยการประกอบกจิการอย่างโปร่งใสมคีุณธรรมตรวจสอบได ้ วางแผนและกรอบการท างานทีช่ดัเจน สรา้งความ
มัน่ใจในความเตบิโตของบรษิทัอย่างยัง่ยนื 

3. ระดบัชมุชน และประเทศชาติ 
ใหก้ารส่งเสรมิสนับสนุนดา้นกจิกรรมทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อสงัคม  โดยร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั 

และภาคเอกชนในการพฒันาสงัคมในระดบัชุมชนโดยเน้นปลูกฝังจติส านึกในการมส่ีวนร่วมใหค้นในชุมชนดแูลซึง่
กนัและกนั ทัง้ดา้นความปลอดภยักบัในการด าเนินชวีติและชวีะอนามยั ปลูกจติส านึกแห่งสุจรติชน 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มจ านวน 4 โครงการ ซึง่เป็นการพฒันา
คุณภาพชวีติของชมุชนในพืน้ทีต่ าบลบางพล ี และบางแกว้ ซึง่เป็นชุมชนภายรอบศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้
กิง่แกว้ ทัง้การสนับสนุนการใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัในการเดนิทาง การฟ้ืนฟูผูป่้วยในชมุชน และการพฒันา
สุขภาพ ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปหารอืกบัผูน้ าของชมุชน เพือ่รบัทราบปัญหา และร่วมกบัชมุชนในการหาทาง
ปรบัปรุงหรอืแกไ้ขปัญหาดงักล่าวต่อไป 
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ด้านส่ิงแวดล้อม 
บรษิัทฯ มเีจตจ านงค์ในการสร้างค่านิยมให้องค์กรมจีติส านึกในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม โดยให้

ความส าคญัตัง้แต่พนักงานบุคลากรในบรษิทัคู่คา้ ตลอดจนคนในชุมชนและประเทศชาตโิดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. ระดบัองคก์ร 

ดว้ยบรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการขนส่งสนิคา้ จงึปฎิเสธไม่ไดเ้ลยในการมส่ีวนร่วมในการสรา้งมลพษิ
ใหเ้กดิขึน้ บรษิทัฯ เลง็เหน็ความส าคญัทีจ่ะพยายามด าเนินการลดมลพษิใหไ้ดอ้ย่างดทีีสุ่ดโดยไดอ้อกนโยบาย
การปฎบิตังิานดงันี้ 

 
- ตดิตามและปฎบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
- ใหค้วามส าคญักบัการดแูลสภาพรถทีใ่ชใ้นการขนส่งโดยใชร้ถทีม่มีาตรฐานการปล่อยก๊าซไอเสยีตามมาตรฐาน 

EURO4 เท่านัน้ จงึไมม่รีถทีม่คีวนัด า 
- ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจกบัพนักงานในองคก์รในการปลูกจติส านึกในการรกัษา

สิง่แวดลอ้มและใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพไม่ว่าจะเป็นการจดักจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มการสัง่พนักงาน
ใหร้่วมในการอบรมสมันาในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 

- ปรบัปรุงบรเิวณภายในและรอบๆ บรษิทัฯ สู่บรษิทัสเีขยีว 
- บรษิทัฯ ไดจ้ดัโครงการโซนิคฯ เซฟเอเนอรจ์ี ่ โดยโครงการน้ีพนักงานจะร่วมกนัปิดไฟในชว่งพกัเทีย่ง เพื่อลด

อตัราการใชพ้ลงังานของบรษิทัฯ ซึง่ผลลพัธเ์ป็นทีน่่าพงึพอใจเพราะหลงัจากทีไ่กด้ าเนินการดงักล่าวแลว้พบว่า
การสิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้ามอีตัราทีล่ดลงอย่างเหน็ไดช้ดั 
 

2. ระดบัคู่คา้ และผูม้ปีระโยชน์ร่วมทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

มนีโยบายทีช่ดัเจนในการต่อตา้นไม่สนับสนุนการกระท าความผดิทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น ไม่รบั

ขนส่งสนิคา้ทีม่นี ้าหนักบรรทุกเกนิทีก่ฎหมายก าหนด ไม่รบัผูป้ระกอบการร่วมทีม่สีภาพรถทีไ่มพ่รอ้มใชง้าน ไม่

รบังานคู่คา้ทีด่ าเนินธุรกจิทีม่มีลพษิท าลายสิง่แวดลอ้ม ขดักจิกรรมโดยคู่คา้ลูกคา้ใหม้ส่ีวนร่วมในการพฒันา

ฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 

 

3. ระดบัชุมชนและประเทศชาต ิ

ใหก้ารส่งเสรมิและสนับสนุนหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการผลกัดนัโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ใน

การพฒันาฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
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สถิติความปลอดภยั ประจ าปี 2562 
จากการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา พบว่ามสีถติคิวามปลอดภยั จ านวน 42,531 ครัง้ คดิเป็น 99.90% 
และมสีถติคิวามไม่ปลอดภยั จ านวน 42 ครัง้ คดิเป็น 0.10% ทัง้นี้พบว่าความไม่ปลอดภยัทีเ่กดิขึน้ 
จากการด าเนินงานมสีถติน้ิอยมากเมื่อเทยีบกบัสถติขิองความปลอดภยัโดยรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ดา้นล่างจะแสดงใหเ้หน็ถงึสถติคิวามปลอดภยัทีแ่บง่ตามไตรมาสของการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ดงันี้ 

 
 จ ำนวนตู้ 

(เท่ียว) 
จ ำนวนควำมปลอดภยั 

(ครัง้) 
จ ำนวนอบุติัเหตุ 

(ครัง้) 
ปลอดภยั 

(%) 
ไม่ปลอดภยั 

(%) 
Q1 9,436 9,421 15 99.84 0.16 
Q2 9,990 9,979 11 99.89 0.11 
Q3 11,340 11,332 8 99.93 0.07 
Q4 11,807 11,799 8 99.93 0.07 

TOTAL 42,573 42,531 42 99.90 0.10 
 

11. การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่ 6/2560 เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน 2560 โดยมกีรรมการอสิระทัง้หมด  3 

ท่าน เขา้ร่วมประชุมด้วยครบทุกท่าน มมีติแต่งตัง้บรษิัท ภทัรเกียรติ ออดทิ แอนด์ คอนซลัติ้ง จ ากดั ให้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยมอบหมายใหน้าย ไชยโรจน์ ภทัรเกยีรตพิงษ์ ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ
เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผูต้รวจสอบภายในและเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว
เนื่องจากมคีวามเป็นอิสระ และมปีระสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 19 ปี อีกทัง้เป็นผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต : CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (CPA) ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต : CERTIFIED INTERNAL 
AUDITOR (CIA) THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA) – USA.  (รุ่นที่ 1 ปี 2541 โดยสอบได้ 1 ใน 5 
คนแรกของประเทศไทย) และสายงานบงัคบับญัชา (ตามกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน) ขอ้ 1. ส านักตรวจสอบภายใน
ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผูม้อี านวยการส านักตรวจสอบภายใน เป็นผูบ้รหิารสงูสุดของส านักตรวจสอบภายใน 
โดยจะมอบหมายใหผู้อ้ื่นควบคุมดแูลแทนมไิด ้และขอ้ 2.คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ โยกยา้ย 
ถอดถอน ก าหนดค่าตอบแทน และความดี ความชอบ ของผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน         ตามนโยบาย 
งบประมาณ และระเบยีบของบรษิทั ในปี 2562 บรษิฯั ไดด้ าเนินการในเรื่องดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

• ไดส้อบทานกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน  
• มกีารระบุปัจจยัเสีย่ง ประเมนิความเสีย่ง และบรหิารความเสีย่งไวอ้ย่างเหมาะสม 
• ขอ้มลูทางดา้นการเงนิ การบรหิารและการด าเนินงานไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกตอ้ง เชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลา 
• การด าเนินธุรกจิของบรษิทัและการปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
• มกีารจดัหาทรพัยากรและทรพัยส์นิอย่างมปีระสทิธภิาพ และการเกบ็รกัษามกีารควบคุมดแูลอยา่ง

เพยีงพอ 
• การใชท้รพัยากรและทรพัยส์นิของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า รวมทัง้มใิหเ้กดิการทุจรติ

หรอืคอรปัชัน่ 



ส่วนท่ี 2 : การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ    

   
                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)                                                     แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
  

 112 

 
 

• ประเมนิความถูกตอ้งเชื่อถอืไดแ้ละเพยีงพอของระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศ รวมถงึความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ใหม้กีารควบคมุภายในทีร่ดักุม เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

• สงัเกตการณ์ ตรวจสอบ สอบทาน หรอืสอบทานงานต่างๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการ ในการหาขอ้ผดิพลาดในการ
ปฏบิตังิานหรอืประเดน็ทุจรติต่างๆ 

• แผนงานและโครงการต่างๆ ไดม้กีารด าเนินการบรรลุตามวตัถปุระสงคท์ีว่างไว ้
• ไดม้กีารปรบัปรุงคุณภาพอย่างตอ่เนื่องในทุกกระบวนการและกจิกรรมการควบคมุ หากความเป็นอสิระ

ถูกกระทบทัง้โดยขอ้เทจ็จรงิหรอืโดยพฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ ผูต้รวจสอบภายในตอ้งเปิดเผย
รายละเอยีดของผลกระทบใหร้ายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 
 
ทัง้นี้ รายงานการประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการระบุถงึควาเมสี่ยงทีส่่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของบรษิทั ไดแ้ก่   

1. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิและการเงนิ  
2. ทศันคตขิองผูบ้รหิาร  
3. ทรพัยากรบุคคล 
4. การพึง่พงิบุคลากร  
5. ความพงึพอใจของลูกคา้ 
6. การปฎบิตังิานไม่เป็นไปตามขัน้ตอนหรอืกระบวนการปฎบิตัทิีก่ าหนดไว ้ 
7. นโยบายรฐับาล 
8. คุณภาพของระบบควบคุมภายใน 
9. การถูกประเมนิจากหน่วยงานอื่น  
10. การยอมรบัการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
11. ความเสีย่งการคา้งช าระของลูกหนี้  
12. ความเสีย่งดา้นการปฎบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย  
13. การจดัการและความพรอ้มของระบบขอ้มลูสารสนเทศ  
14. การหยุดชะงกัของการด าเนินธุรกจิ 
15. การจดัช่องทางการสื่อสารไม่ชดัเจนและเหมาะสม 
 

บรษิัทฯ จงึมคีวามเห็นว่า การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสี่ยง มคีวามเหมาะสม และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารอย่างเหมาะสม เพียงพอ และสม ่าเสมอ 
นอกจากนี้กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการบรหิาร ระบุ ภารกจิ สายงานบงัคบับญัชา ขอบเขตการปฎิบตังิาน  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  อ านาจ
การตรวจสอบ มาตรฐานการปฎบิตังิานวชิาชพี การพฒันาคุณภาพบุคลากร การปฎบิตังิานตรวจสอบ และรายงาน
ผลการตรวจสอบ บรษิทัฯ จงึเชื่อมนัว่า การแต่งตัง้บรษิทั ภทัรเกยีรต ิออดทิ แอนด์ คอนซลัติ้ง จ ากดั ซึ่งรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบรหิารฯ จะเป็นกลไลทีส่ าคญัยิง่ในการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ้งทีพ่บจากการตรวจสอบเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล และยงัเป็นการลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิ 
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คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่า ในปัจจุบนับรษิทัมรีะบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ และเหมาะสม มี
ความเป็นอิสระ และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ส านักงาน กลต) พร้อมกันนี้ได้แสดงการประเมิน ดงั
แบบฟอรม์ดา้นล่างนี้  

 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 
การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดแนวทาง และมกีารปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัความซื่อตรงและ
การรกัษาจรรยาบรรณในการด าเนินงานทีค่รอบคลุมถงึ 
       1.1.1  การปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนั และการตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ  
       1.1.2 การปฏบิตัติ่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

  

1.2  มขีอ้ก าหนดทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้รหิารและพนักงานปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อตรง
และรกัษาจรรยาบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 

       1.2.1  มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัจรยิธรรม (code of conduct) ส าหรบัผูบ้รหิารและพนักงาน ที่
เหมาะสม 
       1.2.2  มขีอ้ก าหนดหา้มผู้บรหิารและพนักงานปฏิบตัตินในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักจิการ ซึ่งรวมถงึการหา้มคอร์รปัชนัอนัท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
องคก์ร1 

       1.2.3  มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 
       1.2.4  มีการสื่ อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกไดร้บัทราบ 

  

1.3 มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติาม Code of Conduct 
       1.3.1 การตดิตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานก ากบัดแูล
การปฏบิตั ิ(compliance unit) 
       1.3.2 การประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิารและพนักงาน 
       1.3.3 การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร  

  

1.4 มกีารจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัความซื่อตรงและ
การรกัษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม  

  

 
1 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รปัชนัใหเ้หมาะสมกบัความเสีย่งของบรษิทั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 1.4.2 มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถลงโทษหรอืจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดแูล (Oversight) และ

พฒันาการด าเนินการด้านการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยไดส้งวนสทิธิ ์
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการและผูบ้รหิารให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบาททีส่ าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบ
บญัช ีผูต้รวจสอบภายใน และผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิ 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และมคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู้ ความสามารถน่าเชื่อถอื และมคีวาม
เป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ความสมัพนัธ์อื่นใด อนัอาจมีอิทธพิลต่อการใช้ดุลยพนิิจและปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  ใน
จ านวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

  

2.6 คณะก ร รม ก า ร ก า กับ ดู แ ล ก า รพัฒน า แ ล ะ ปฏิ บัติ เ รื่ อ ง ก า ร ค วบคุ ม ภ า ย ใ น     
ในองคก์ร ซึง่ครอบคลุมทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรม
การควบคุม ขอ้มลูและการสื่อสาร และการตดิตาม 

  

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผิดชอบท่ี

เหมาะสมเพื่อให้องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ภายใต้การก ากบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้รหิารระดบัสูงก าหนดโครงสรา้งองคก์รทีส่นับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มกีารควบคุมภายใน
อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น แบ่งแยกหน้าทีใ่นส่วนงานทีส่ าคญั ซึ่งท าใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานที่
ชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบรษิทั โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมเกีย่วกบั
อ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการสื่อสารขอ้มลู 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.3  มกีารก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนักงาน  

  

 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อย่าง
สม ่าเสมอ 

  

4.2  บรษิทัมกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน การใหแ้รงจูงใจหรอืรางวลัต่อบุคลากรที่มี
ผลการปฏบิตังิานด ีและการจดัการต่อบุคลากรทีม่ผีลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถงึ การสื่อสาร
กระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้รหิารและพนักงานทราบ  

  

4.3  บรษิทัมกีระบวนการแก้ไขปัญหาหรอืเตรยีมพรอ้มส าหรบัการขาดบุคลากรทีม่คีวามรู้และ
ความสามารถทีเ่หมาะสมอย่างทนัเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน  เช่น การ
จดัระบบทีป่รกึษา (Monitoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5  บรษิทัมแีผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่ง (succession plan) ทีส่ าคญั   

 

5. องคก์รก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีระบวนการและการสื่อสารเชงิบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมคีวาม

รบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิในกรณีที่

จ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน การสรา้งแรงจงูใจ และการให้

รางวลั ทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาทัง้เรื่องการปฏบิตัติาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์น

ระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมนิแรงจงูใจและการใหร้างวลัอย่างต่อเนื่อง 

โดยเน้นใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัความส าเรจ็ของหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามการควบคมุภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้จิารณาไมใ่หม้กีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไป 

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน  
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 

6. องคก์รก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อยา่งชดัเจนเพียงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ  ท่ี

เก่ียวข้องกบัการบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บรษิทัสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกจิใน
ขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถว้น แสดงถงึสทิธหิรอื
ภาระผกูพนัของบรษิทัไดถ้กูตอ้ง  มมีลูค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2 บรษิทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงนิ โดยพจิารณาถงึปัจจยัทีส่ าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงนิ ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกจิ 

  

6.3 รายงานทางการเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทัอย่างแทจ้รงิ   

6.4 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุมตัแิละสื่อสารนโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม
ขององคก์ร 

  

7. องคก์รระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถปุระสงคไ์ว้อยา่งครอบคลมุ

ทัว่ทัง้องคก์ร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บรษิทัระบุความเสีย่งทุกประเภทซึง่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร 
หน่วยธุรกจิ ฝ่ายงาน และหน้าทีง่านต่าง ๆ   

  

7.2  บรษิทัวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกดิจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
องคก์ร ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้รหิารทุกระดบัมส่ีวนรว่มในการบรหิารความเสีย่ง   

7.4  บรษิทัไดป้ระเมนิความส าคญัของความเสีย่ง โดยพจิารณาทัง้โอกาสเกดิเหตุการณ์ และ
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้  

  

7.5  บรษิทัมมีาตรการและแผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรบัความ
เสีย่งนัน้ (acceptance)  การลดความเสีย่ง (reduction)  การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (avoidance)  
หรอืการร่วมรบัความเสีย่ง (sharing) 

  

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 : การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ    

   
                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)                                                     แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
  

 117 

 
 

8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถปุระสงคข์อง

องคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมนิโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ

จดัท ารายงานทางการเงนิเทจ็  การท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ  การคอรร์ปัชนั  การทีผู่บ้รหิารสามารถ

ฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปลีย่นแปลงขอ้มลู

ในรายงานทีส่ าคญั  การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บรษิทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปไดข้อง
เป้าหมายทีก่ าหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้จิารณาความสมเหตุสมผลของการใหส้ิง่จงูใจหรอืผลตอบแทน
แก่พนักงานแลว้ดว้ยว่า ไมม่ลีกัษณะส่งเสรมิใหพ้นักงานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไมต่ัง้เป้าหมาย
ยอดขายของบรษิทัไวส้งูเกนิความเป็นจรงิ จนท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย 
เป็นตน้ 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัโอกาสในการเกดิทุจรติ 
และมาตรการทีบ่รษิทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขการทจุรติ 

  

8.4 บรษิทัไดส้ื่อสารใหพ้นักงานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดไว ้   

 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมผีลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้  

  

9.2 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการท าธุรกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 

  

9.3 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงผูน้ าองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 
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การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 
 

10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไมบ่รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบรษิทัมคีวามเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 
เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถงึ
ลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเกี่ยวกบัธุรกรรม
ด้านการเงนิ การจดัซื้อ และการบรหิารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และ
ล าดบัชัน้การอนุมตัขิองผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน รดักุม  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการ
ทุจรติได ้ เช่น  มกีารก าหนดขนาดวงเงนิและอ านาจอนุมตัขิองผูบ้รหิารแต่ละระดบั  ขัน้ตอนใน
การอนุมัติโครงการลงทุน  ขัน้ตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตดัสินใจจดัซื้อ  ขัน้ตอนการเบกิจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมอื
ต่ า ง ๆ  เ ป็ น ต้ น  โ ด ย ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ส า ห รั บ ก ร ณี ต่ า ง  ๆ  ดั ง นี้ 
       10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับบุ คคลดัง ก ล่ า ว  รวมทั ้ง บุ คคลที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กัน  เพื่ อป ร ะ โยช น์ ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิุรกรรมหรอืท าสญัญากบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผกูพนั
บรษิทัในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสญัญาซื้อขายสนิคา้ การใหกู้้ยมื  การค ้าประกนั  บรษิทั
ได้ติดตามใหม้ัน่ใจแล้วว่า มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามเงื่อนไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ผีล
ผูกพนับรษิัท เช่น ติดตามการช าระคนืหนี้ตามก าหนด หรอืมกีารทบทวนความเหมาะสมของ
สญัญา เป็นตน้ 

  

10.3 บรษิทัก าหนดใหก้ารควบคมุภายในมคีวามหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคมุ
แบบ manual และ automated หรอืการควบคมุแบบป้องกนัและตดิตาม  

  

10.4 บรษิทัก าหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั 
หน่วยธุรกจิ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรอืกระบวนการ 

  

10.5 บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี้ ออกจากกนัโดยเดด็ขาด 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคอื  

(1) หน้าทีอ่นุมตั ิ 
(2) หน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ   
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11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วตัถปุระสงค ์
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บรษิทัควรก าหนดความเกีย่วขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในกระบวนการ
ปฏบิตังิานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวาม
เหมาะสม 

  

11.3 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม   

11.4  บรษิทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรกัษาระบบ
เทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 

  

12. องค์กรจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบติั 

เพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บรษิทัมนีโยบายทีร่ดักุมเพือ่ตดิตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมตัทิีก่ าหนด เช่น ขอ้บงัคบั
ของบรษิทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกนั
การหาโอกาสหรอืน าผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมกระท าโดยผูท้ีไ่มม่ส่ีวนไดเ้สยีในธุรกรรม
นัน้ 

  

12.3 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมค านงึถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็น
ส าคญั และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก   (at arms’ length 
basis) 

  

12.4 บรษิทัมกีระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้
ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ในบรษิทัย่อยหรอืร่วมนัน้ 
ถอืปฏบิตั ิ (หากบรษิทัไม่มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยหรอื บรษิทัร่วมไมต่อ้งตอบขอ้น้ี) 

  

12.5  บรษิทัก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏบิตัโิดย
ผูบ้รหิารและพนักงาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบรษิทั ไดร้บัการน าไปใชใ้นเวลาทีเ่หมาะสม โดย
บุคลากรทีม่คีวามสามารถ รวมถงึการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 

  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ   
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องคก์รมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ี

ก าหนดไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิทัก าหนดขอ้มลูทีต่อ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและภายนอกองคก์ร 
ทีม่คีุณภาพและเกีย่วขอ้งต่องาน 

  

13.2 บรษิทัพจิารณาทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและความถูกตอ้งของขอ้มลู    

13.3 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมขีอ้มลูทีส่ าคญัอยา่งเพยีงพอส าหรบัใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจ ตวัอย่างขอ้มลูทีส่ าคญั เช่น รายละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอใหพ้จิารณา เหตผุล ผลกระทบ
ต่อบรษิทั ทางเลอืกต่าง ๆ  

  

13.4 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษิทัไดร้บัหนังสอืนัดประชุมหรอืเอกสารประกอบการ
ประชุมทีร่ะบุขอ้มลูทีจ่ าเป็นและเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามทีก่ฎหมายก าหนด  

  

13.5 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชมุคณะกรรมการมรีายละเอยีดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละราย 
เช่น การบนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่องทีพ่จิารณา 
ความเหน็ของกรรมการรายทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัเรื่องทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

  

13.6 บรษิทัมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 13.6.1 มกีารจดัเกบ็เอกสารส าคญั ไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในว่ามขีอ้บกพร่องในการ
ควบคุมภายใน บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้อย่างครบถว้นแลว้   

  

 

14. องคก์รส่ือสารข้อมูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายในท่ี

จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มลูภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ และมชี่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บรษิทัมกีารรายงานขอ้มลูทีส่ าคญัถงึคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริษัทสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ 
ตามทีต่อ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนยต์ดิต่อเพื่อใหส้ามารถตดิต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจากที่
ไดร้บัจากผูบ้รหิาร รวมทัง้การตดิต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัช ี  ผูต้รวจสอบภายใน  การจดั
ประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารตามทีค่ณะกรรมการรอ้งขอ การจดักจิกรรมพบปะหารอื
ระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    
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14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพือ่ใหบุ้คคลต่าง ๆ ภายในบรษิทั
สามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทจุรติภายในบรษิทั (whistle-blower hotline) 
ไดอ้ย่างปลอดภยั 

  

15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มลูกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอกองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และมชี่องทางการสื่อสารทีเ่หมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหม้เีจา้หน้าทีห่รอื
หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

  

15.2 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพือ่ใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอกองคก์ร

สามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทจุรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิทั

ไดอ้ย่างปลอดภยั 

  

 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การควบคมุภายในยงัด าเนินไปอยา่ง

ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษิัทจดัให้มกีระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนักงานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตั ิและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

  

16.2 บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีว่างไว ้โดยการ
ประเมนิตนเอง และ/หรอืการประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถีใ่นการตดิตามและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบรษิทั   

16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละ
ความสามารถ 

  

16.5 บรษิทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

16.6 บรษิทัส่งเสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานสากล การปฏบิตังิานวชิาชพี
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  
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17. องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึง

รวมถึงผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิทัประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อตดิตาม
แกไ้ขอย่างทนัทว่งท ีหากผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้แตกต่างจากเป้าหมาย ทีก่ าหนดไวอ้ย่างมี
นัยส าคญั 

  

17.2 บรษิทัมนีโยบายการรายงาน ดงันี้ 
 17.2.1 ฝ่ายบรหิารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์
หรอืสงสยัว่ามเีหตุการณ์ทจุรติอย่างรา้ยแรง มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย  หรอืมกีารกระท าที่
ผดิปกตอิื่น ซึง่อาจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้่าจะได้
เริม่ด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณา
ภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคบืหน้าในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการ
บรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  

 
12. รายการระหว่างกนั 

1. ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทั จแีอลเอส อนิเตอรเ์ฟท จ ากดั (“GLS”)  - บรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 38.99 และมกีรรมการ
ชุดเดยีวกบับรษิทัฯ   

- ประกอบธุรกจิตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ  
-  ปัจจบุนัไดห้ยุดประกอบธุรกจิแลว้ โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีติ
ก าหนดใหเ้ลกิด าเนินการ ในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 

บรษิทั พเีค กูด้ ไทรส์ จ ากดั 
 

- เป็นบรษิทัทีน่ายนายปฏภิาณ เปล่งฉวผีูซ้ึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
เป็นกรรมการ 

- ประกอบธุรกจิ จ าหน่ายยางรถยนต ์ กะทะลอ้ และอุปกรณ์ของยาน
ยนตท์ุกประเภท 

บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี ์จ ากดั  - เป็นบรษิทัที ่นาง กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ และนายกณวรรธน์ อรญั ผู้
ซึง่เป็นกรรมการ 
อสิระของบรษิทัฯ เป็นกรรมการอยู่ 

- ประกอบธุรกจิ ผลติอะไหล่รถยนตป์ระเภทแอรร์ถยนต ์
นายสนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ - เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่/ กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการบรหิาร/ 

กรรมการผูม้อี านาจ ลงนาม ผูถ้อืหุน้ในสดัส่วน 55.10% 
บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั (มหาชน) - เป็นบรษิทัที ่ นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล ผูซ้ึง่เป็นกรรมการอสิระของ

บรษิทัฯ เป็นกรรมการอยู่ 
- ประกอบธุรกจิ  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อก าไรใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

javascript:showCompanyProfile('0105534092989','1')
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2. รายการระหว่างกนัระหว่างบริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั(มหาชน) กบับุคคลหรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 

บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

บจก. จีแอลเอส อินเตอรเ์ฟรท “GLS” 

- บรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
38.99 และมกีรรมการชุดเดยีวกบับรษิทัฯ   

- ประกอบธุรกจิตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ  
- ปัจจุบนัไดห้ยุดประกอบธุรกจิแลว้ โดยผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดใหเ้ลกิด าเนนิการ ใน
วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายไดค้่าบรกิาร  
Sonic ไดใ้หบ้รกิารใหแ้ก่ GLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตน้ทุนค่าบรกิาร  
Sonic  ไดร้บับรกิารจาก GLS 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
0.00 

ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   0.59   
ลดลงระหว่างงวด                   (0.59) 
ยอดปลายงวด                         0.00 

                          
           

   0.00 
เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                  91.60   
ลดลงระหว่างงวด                  (91.60) 
ยอดปลายงวด                         0.00 

 
 

 
 
 
 
 

                                              
0.00 

ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   0.00
ลดลงระหว่างงวด                   (0.00)         
ยอดปลายงวด                         0.00                              
 
 

0.00 
เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   0.00   
ลดลงระหว่างงวด                   (0.00) 
ยอดปลายงวด                         0.00   
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัการขนส่งประเภท 
Sea Freight ใหแ้ก่ GLS ซึง่เป็นบรษิทั
ในเครอืทีก่ าลงัอยู่ในช่วงด าเนินการ
หยุดด าเนินการ โดย GLS มผีูถ้อืหุน้
โดยบรษิทัต่างประเทศซึง่ท าหน้าทีใ่น
การตดิต่อประสานงานเพื่อใหบ้รกิารใน
เครอืขา่ยของบรษิทัผูถ้อืหุน้ต่างประเทศ 
ซึง่มกีารคดิค่าบรกิารระหว่างกนั ถอื
เป็นรายได ้ และตน้ทุน ในการประกอบ
กจิการ อนัไดแ้ก่ค่าระวางในการขนส่ง 
และค่าบรกิารในการท าพธิกีารขนส่ง 
โดยทางบรษิทัมนีโยบายการคดิราคา
และเงื่อนไขการคา้เดยีวกนักบัทีค่ดิกบั
ลูกคา้รายอื่น 
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นรายการใหบ้รกิาร โดย
เป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การคา้ปกต ิ
 

จงึมคีวามเหน็ว่ารายการทีเ่กดิขึน้มี
ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

บจก. จีแอลเอส อินเตอรเ์ฟรท “GLS” 

- บรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
38.99 และมกีรรมการชุดเดยีวกบับรษิทัฯ   

- ประกอบธุรกจิตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ  
- ปัจจุบนัไดห้ยุดประกอบธุรกจิแลว้ โดยผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดใหเ้ลกิด าเนนิการ ใน
วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายไดค้่าบรกิารอื่น  
Sonic ไดใ้หบ้รกิารอื่น ใหแ้ก่ GLS 
 
 
 
 
 
ตน้ทุนค่าบรกิารอื่น  
Sonic ได้รบับรกิารค่าน ้าประปา,ค่าไฟฟ้า,ค่า
โทรศพัทจ์าก GLS 
 
 
 
ตน้ทุนซื้อทรพัยส์นิ  
Sonic ไดซ้ื้อทรพัยส์นิจาก GLS 
 
 
 

0.55 
ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   0.59   
ลดลงระหว่างงวด                   (0.59) 
ยอดปลายงวด                         0.00 
 
                                         25.15 
เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                  91.60   
ลดลงระหว่างงวด                  (91.60) 
ยอดปลายงวด                         0.00 

175.12 
เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                  91.60   
ลดลงระหว่างงวด                  (91.60) 
ยอดปลายงวด                         0.00 

0.00 
ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   0.00
ลดลงระหว่างงวด                   (0.00)         
ยอดปลายงวด                         0.00 
 
                                          0.00 
เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   0.00   
ลดลงระหว่างงวด                   (0.00) 
ยอดปลายงวด                         0.00 

0.00 
เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   0.00   
ลดลงระหว่างงวด                   (0.00) 
ยอดปลายงวด                         0.00 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

นายสนัติสุข  โฆษิอาภานันท์  
ผูถ้อืหุน้ใหญ่/ กรรมการบรษิทั / ประธาน
กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูม้อี านาจ ลงนาม ผูถ้อื
หุน้ในสดัสว่น 55.10% 
 

ค า้ประกนัสญัญาเงินกู้และเงินเบิกเกิน
บญัชีทุกสญัญา 

ณ วนัที ่24/12/2561 ทางธนาคารปลดภาระค ้า
ประกันในนามบุคคลของนายสันติสุข โฆษิ
อาภานันท ์ทีค่ ้าประกนัส่วนตวัใหก้บับรษิทั 

 

-                           - 

 

 

บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชื่อกบัเจา้หนี้
สถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการขยายและ
ด าเนินธุรกจิ โดยม ี นายสนัตสิุข โฆษิ
อาภานันท ์ ค ้าประกนัในนามส่วนตวั
ใหก้บับรษิทั ซึง่การค ้าประกนัดงักล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิ
เรยีกรอ้ง โดยทางคุณสนัตสิุขไม่ไดร้บั
ค่าตอบแทนแตอ่ย่างใดจากการค ้า
ประกนั 
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นรายการใหค้วามช่วยเหลอื
ทางการเงนิเพื่อสนับสนุนธุรกจิปกต ิ
เพื่อสนับสนุนธุรกจิปกต ิภายใตเ้งื่อนไข
การคา้ 
 

จงึเหน็ควรพจิารณารบัรองรายการ
ดงักล่าว 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

นายสนัติสุข  โฆษิอาภานันท์  
ผูถ้อืหุน้ใหญ่/ กรรมการบรษิทั / ประธาน
กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูม้อี านาจ ลงนาม ผูถ้อื
หุน้ในสดัสว่น 55.10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า้ประกนัสญัญาเช่าซื้อยานพาหนะให้แก่
บริษทั  
ณ วนัที ่24/12/2561 ทางธนาคารปลดภาระค ้า
ประกันในนามบุคคลของนายสันติสุข โฆษิ
อาภานันท ์ทีค่ ้าประกนัส่วนตวัใหก้บับรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
                                 

บรษิทัฯ ไดม้แีผนทีจ่ะเพิม่ก าลงัการ
ใหบ้รกิารธุรกจิการขนส่งทางรถ โดยได้
มกีารท าสญัญาเช่าซื้อยานพาหนะกบั
สถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งโดยจ าเป็นที่
จะตอ้งมกีรรมการเป็นผูค้ ้าประกนั
สญัญาดงักล่าว 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นรายการใหค้วามช่วยเหลอื
ทางการเงนิเพื่อสนับสนุนธุรกจิปกต ิ
เพื่อสนับสนุนธุรกจิปกต ิภายใตเ้งื่อนไข
การคา้ 
 
จงึเหน็ควรพจิารณารบัรองรายการ
ดงักล่าว 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั พีเค กู้ด ไทรส์ จ ากดั 

- เป็นบริษัทที่นายนายปฏิภาณ เปล่งฉวีผู้ซึ่งเป็น
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นกรรมการ 

ประกอบธุรกิจ จ าหน่ายยางรถยนต์ กะทะล้อ และ
อุปกรณ์ของยานยนต์ทุกประเภท 

 

รายไดค้่าบรกิาร  
Sonic ไดใ้หบ้รกิารใหแ้ก่ บรษิทั พเีค กูด้ ไทรส์ 
จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตน้ทุนค่าอะไหล ่
Sonic ซื้อยางจากบรษิทั พเีค กูด้ ไทรส์ จ ากดั 
 
 
 
 
 

41.92 
                                       
ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                  58.76 
ลดลงระหว่างงวด                  (11.30)      
ยอดปลายงวด                        47.46 
                            
 

               1,544.90                                                               
 

เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด             1,544.90
ลดลงระหว่างงวด            (1,1544.90)  
ยอดปลายงวด                         0.00 
 

            7.32 
                                       
ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                           47.46
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   7.84 
ลดลงระหว่างงวด                  (55.30)      
ยอดปลายงวด                         0.00 
 
 
                                     2.775.70                                    

 
เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด             2,775.70
ลดลงระหว่างงวด              (2,747.70)  
ยอดปลายงวด                        28.00 
 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัการขนส่งประเภท 
Sea Freight  และ Transport  ใหแ้ก่ 
บรษิทั พเีค กูด้ ไทรส์ จ ากดั ซึง่
ประกอบธุรกจิ จ าหน่ายยางรถยนต์ 
กะทะลอ้ และอุปกรณ์ของยานยนต์ทกุ
ประเภท โดย บรษิทั พเีค กูด้ ไทรส์ 
จ ากดั มผีูถ้อืหุน้โดยนายปฎญิาณ เปล่ง
ฉว ีผูซ้ึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ  ซึง่มกีารคดิค่าบรกิาร
ระหว่างกนั ถอืเป็นรายได ้และตน้ทุน 
ในการประกอบกจิการ อนัไดแ้ก่
ค่าบรกิารในการท าพธิกีารขนส่ง  ค่า
การขนส่ง โดยทางบรษิทัฯ มนีโยบาย
การคดิราคาและเงื่อนไขการคา้เดยีวกนั
กบัทีค่ดิกบัลูกคา้รายอื่น  
นอกเหนอืจากนี้บรษิทัฯไดม้กีารซือ้
อะไหล่ยางรถยนต์ส าหรบัธุรกจิขนส่ง
ทางบกจากบรษิทั พเีค กูด้ ไทรส์ จ ากดั 
อกีดว้ย 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากการใหบ้รกิารกบับรษิทั พเีค 
กูด้ ไทรส์ จ ากดั เป็นไปตามเงื่อนไข
การคา้ปกต ิเช่นเดยีวกบัลูกคา้รายอื่น 
 

จงึเหน็ควรพจิารณารบัรองรายงาน
ดงักล่าว 

บริษทั เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดสัทรีส ์
จ ากดั 
- เป็นบรษิทัทีน่างกลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ และ 
นายกณวรรธน์ อรญั ผูซ้ึง่เป็นกรรมการอสิระของ
บรษิทัฯ เป็นกรรมการอยู่ 

- ประกอบธุรกจิ ผลติอะไหล่รถยนตป์ระเภทแอร์
รถยนต ์

รายไดค้่าบรกิาร  
Sonic ได้ใหบ้รกิารใหแ้ก่ บรษิทั เพรสซเิด้นท์ 
ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี ์จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       762.86 

ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ยอดตน้งวด                            0.00 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                845.24 

ลดลงระหว่างงวด                (479.44)         
ยอดปลายงวด                      365.80 

 

345.90 

ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ยอดตน้งวด                         365.80 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                519.64 

ลดลงระหว่างงวด                (839.07)         
ยอดปลายงวด                        46.38 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัการขนส่งประเภท 
Sea Freight  ใหแ้ก่ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์
ออ โต โมบิล  อินดัสทรีส์  จ ากัด  ผู้  
ให้บริการประกอบธุรกิจ ผลิตอะไหล่
รถยนต์ โดย บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโต
โมบิล อินดัสทรีส์ จ ากัด มีนาง กัลยา
ภรณ์ ปานมะเรงิ เป็นกรรมการร่วม  ซึง่
มีการคิดค่าบริการระหว่างกัน ถือเป็น
รายได้ และต้นทุน ในการประกอบ
กิจการ อนัได้แก่ค่าระวางในการขนส่ง 
และค่าบริการในการท าพิธีการขนส่ง 
โดยทางบริษัทมีนโยบายการคิดราคา
และเงื่อนไขการค้าเดียวกนักบัที่คดิกบั
ลูกคา้รายอื่น 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

  

 

 

      

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากการใหบ้รกิารกบับรษิทั เพรส
ซเิดน้ท ์ ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี ์ จ ากดั 
เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกต ิ
เช่นเดยีวกบัลูกคา้รายอื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิารณารบัรองรายงาน
ดงักล่าว 
 

บริษทั ป่ินทอง อินดสัเตรียล ปารค์ จ ากดั 
(มหาชน) 
- เป็นบรษิทัที ่ นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล ผูซ้ึ่งเป็น
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นกรรมการอยู่ 

- ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ก าไรใหเ้ช่า
อสงัหารมิทรพัย ์

ตน้ทุนค่าบรกิารอื่น 
Sonic  ไดร้บับรกิารสาธารณูปโภคส่วนกลาง
จาก บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ยอดตน้งวด                            0.00 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                 0.00
ลดลงระหว่างงวด                  (0.00)  

ยอดปลายงวด                        0.00 

                                         43.16 

เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ยอดตน้งวด                            0.00 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                  46.18
ลดลงระหว่างงวด                  (23.09)  

ยอดปลายงวด                        23.09 

 

 

 

บรษิทัฯ ไดร้บับรกิารสาธารณูปโภค
ส่วนกลางจาก บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเต
รยีล ปารค์ จ ากดั (มหาชน) ผู ้
ใหบ้รกิาร ประกอบธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อก าไรใหเ้ช่า
อสงัหารมิทรพัย ์โดย บรษิทั ป่ินทอง 
อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั (มหาชน) มี
นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล เป็นกรรมการ
อยู่รว่ม   

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากการใหบ้รกิารกบับรษิทั ป่ิน
ทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

(มหาชน) เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้
ปกต ิเช่นเดยีวกบัลูกคา้รายอื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิารณารบัรองรายงาน
ดงักล่าว 
 

3. รายการระหว่างกนัระหว่างบริษทั แกรนดลิ์งค ์ลอจิสติคส ์จ ากดั กบับุคคลหรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562  

บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

บจก. จีแอลเอส อินเตอรเ์ฟรท “GLS” 

- บรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
38.99 และมกีรรมการชุดเดยีวกบับรษิทัฯ   

- ประกอบธุรกจิตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศ  

- ปัจจุบนัไดห้ยุดประกอบธุรกจิแลว้ โดยผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดใหเ้ลกิด าเนนิการ ใน
วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 
 

รายไดค้่าบรกิาร  
Grandlink ไดใ้หบ้รกิารใหแ้ก่ GLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตน้ทุนค่าบรกิาร  
Grandlink ไดร้บับรกิารจาก GLS 

                                           0.00 

ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ยอดตน้งวด                         107.30 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   0.00 

ลดลงระหว่างงวด                (107.30)         
ยอดปลายงวด                         0.00 

                                                

0.00 

เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

0.00 

ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ยอดตน้งวด                            0.00 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   0.00 

ลดลงระหว่างงวด                    (0.00)         
ยอดปลายงวด                         0.00 

                                                   

0.00 

เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัการขนส่งประเภท 
Sea Freight ใหแ้ก่ GLS ซึง่เป็นบรษิทัใน
เครอืทีก่ าลงัอยู่ในชว่งด าเนินการหยุด
ด าเนินการ โดย GLS มผีูถ้อืหุน้โดยบรษิทั
ต่างประเทศซึง่ท าหน้าทีใ่นการตดิต่อ
ประสานงานเพื่อใหบ้รกิารในเครอืขา่ยของ
บรษิทัผูถ้อืหุน้ต่างประเทศ ซึง่มกีารคดิ
ค่าบรกิารระหว่างกนั ถอืเป็นรายได ้ และ
ตน้ทุน ในการประกอบกจิการ อนัไดแ้ก่ค่า
ระวางในการขนส่ง และค่าบรกิารในการท า
พธิกีารขนส่ง โดยทางบรษิทัมนีโยบายการ
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

 ยอดตน้งวด                           59.30 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                  77.46 

ลดลงระหว่างงวด                (136.76)     

ยอดปลายงวด                        00.00 

 

ยอดตน้งวด                            0.00 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   0.00 

ลดลงระหว่างงวด                    (0.00)     

ยอดปลายงวด                         0.00                                    

                                                          

คดิราคาและเงื่อนไขการคา้เดยีวกนักบัที่
คดิกบัลูกคา้รายอื่น 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นรายการไดท้รพัยส์นิโดย
เป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการคา้
ปกต ิ
 
จงึมคีวามเหน็ว่ารายการทีเ่กดิขึน้มคีวาม
เป็นธรรมและสมเหตุผล 

บจก. จีแอลเอส อินเตอรเ์ฟรท “GLS” 

- บรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
38.99 และมกีรรมการชุดเดยีวกบับรษิทัฯ   

- ประกอบธุรกจิตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศ  

- ปัจจุบนัไดห้ยุดประกอบธุรกจิแลว้ โดยผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดใหเ้ลกิด าเนนิการ ใน
วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 

 
 
 
 
 

รายไดค้่าเช่าส านักงาน 
Grandlink  ไดบ้รกิารส านักงาน ใหแ้ก่ GLS 
 
รายไดค้่าบรกิารอื่น 
Grandlink  ไดบ้รกิารท าความสะอาด 
และงานพมิพ์เอกสาร,ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
ใหแ้ก่ GLS 
ตน้ทุนค่าบรกิารอื่น 
Grandlink  รบับรกิารค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศพัท์ 
จาก GLS 
 
 
 

                                           0.00 
 
 

                                        0.00 
 
 
 

72.39 
เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                           59.30 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                  77.46  
ลดลงระหว่างงวด                (136.76) 
ยอดปลายงวด                         0.00 

                                           0.00 
 
 

                                        0.00 
 

 
 

0.00 
เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   0.00  
ลดลงระหว่างงวด                    (0.00) 
ยอดปลายงวด                         0.00 

เนื่องจาก GLS ไม่มอีาคารส านักงานทีเ่ป็น
กรรมสทิธิข์องตวัเอง จงึเช่าพืน้ทีส่ านกังาน
จาก Grandlink เพื่อใชเ้ป็นส านักงานของ 
GLS  ระยะเวลาเช่าตัง้แต่ 10 เมษายน 
2557 ถงึ 9 เมษายน 2560 โดยมกีารจ่าย
ค่าเช่าในอตัรา 48,772.50 บาทต่อเดอืน 
หรอื 95.63 บาทต่อตารางเมตร และ
ค่าบรกิารจดัหาและจดัท าสิง่อ านายความ
สะดวกในการใชส้อยพืน้ทีเ่ช่าอาคารใน
อตัรา 73,154.97 บาทต่อเดอืน หรอื 
143.44 บาทต่อตารางเมตร และ ณ วนัที ่1 
ตุลาคม 2559 มกีารลดขนาดพืน้ทีเ่ช่าลง
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตน้ทุนซื้อทรพัยส์นิ 
Grandlink  ไดซ้ื้อทรพัยส์นิจาก GLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220.30 
 

เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                           59.30 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                  77.46   
ลดลงระหว่างงวด                (136.76) 
ยอดปลายงวด                         0.00 

- 
 
 
 
 

 

0.00 
 
เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   0.00  
ลดลงระหว่างงวด                    (0.00) 
ยอดปลายงวด                         0.00 
                            - 

 

เหลอืรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีเ่ดมิ และมอีตัรา
ค่าเช่าต่อเดอืน 24,386.25 บาท 
และค่าเช่าทีบ่รษิทัคดิเป็นอตัราปกตทิัว่ไป
ทีอ่าคารส านักงานในบรเิวณใกลเ้คยีงให้
เช่า  
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นรายการไดท้รพัยส์นิโดย
เป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการคา้
ปกต ิ
 

จงึมคีวามเหน็ว่ารายการทีเ่กดิขึน้มคีวาม
เป็นธรรมและสมเหตุผล 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

นายสนัติสุข  โฆษิอาภานันท์  
ผูถ้อืหุน้/ กรรมการบรษิทั /กรรมการผูม้อี านาจ ลง
นาม  
 
 
 

ค า้ประกนัสญัญาเงินกู้และเงินเบิกเกิน
บญัชีทุกสญัญา 
ณ วนัที่ 24/12/2561 ทางธนาคารปลดภาระ
ค ้าประกันในนามบุคคลของนายสันติสุข 
โฆษิอาภานันท์ ที่ค ้าประกันส่วนตัวให้กับ
บรษิทั 
 
 

บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชื่อกบัเจา้หนี้สถาบนั
การเงนิเพื่อใชใ้นการขยายและด าเนิน
ธุรกจิ โดยม ี นายสนัตสิุข โฆษอิาภานันท ์
ค ้าประกนัในนามส่วนตวัใหก้บับรษิทั ซึง่
การค ้าประกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทีส่ถาบนัการเงนิเรยีกรอ้ง โดยทางคุณ
สนัตสิขุไม่ไดร้บัค่าตอบแทนแตอ่ย่างใด
จากการค ้าประกนั 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นรายการใหค้วามช่วยเหลอื
ทางการเงนิเพื่อสนับสนุนธุรกจิปกต ิ เพื่อ
สนับสนุนธรุกจิปกต ิภายใตเ้งื่อนไขการคา้ 
 
จงึเหน็ควรพจิารณารบัรองรายการ
ดงักล่าว 
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ส่วนท่ี 3  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มุนเวยีน             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด        55.56  9.58%       246.24  29.24%       130.33  15.08% 

เงนิลงทุนระยะสัน้          1.04  0.18%          1.15  0.14%             -    0.00% 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น-สุทธ ิ       158.93  27.41%       203.28  24.14%       184.21  21.31% 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา             -    0.00%             -    0.00%          3.35  0.39% 
ส่วนของลูกหนี้สญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

            -    0.00%             -    0.00%          1.85  0.21% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น          0.92  0.16%          1.06  0.13%          2.74  0.32% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน       216.45  37.33%       451.73  53.65%       322.48  37.31% 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             

ลูกหนี้สญัญาเช่าการเงนิ             -    0.00%             -    0.00%        14.19  1.64% 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการ
ใช ้

         0.10  0.02%             -    0.00%             -    0.00% 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม          3.32  0.57%          3.28  0.39%          3.15  0.36% 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธ ิ          0.15  0.03%          0.15  0.02%          0.15  0.02% 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์- สุทธ ิ       344.04  59.34%       369.62  43.89%       506.72  58.61% 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ          0.86  0.15%          0.74  0.09%          0.63  0.07% 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช-ีสุทธ ิ          2.86  0.49%          1.65  0.20%          1.02  0.12% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น        12.03  2.07%        14.94  1.76%        16.16  1.87% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       363.36  62.67%       390.38  46.35%       542.02  62.69% 

รวมสินทรพัย ์       579.81  100.00%       842.11  100.00%       864.50  100.00% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ             

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ        87.60  15.11%        60.00  7.12%        27.50  3.18% 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น        54.32  9.37%        78.91  9.37%        57.28  6.63% 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี        16.15  2.78%        16.37  1.94%        16.65  1.93% 
ส่วนของเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี        12.99  2.24%        10.77  1.28%        14.37  1.66% 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย          2.59  0.45%          0.36  0.04%          0.60  0.07% 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น        10.78  1.86%        16.24  1.93%        14.64  1.69% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน       184.43  31.81%       182.65  21.68%       131.04  15.16% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน             

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ        41.86  7.22%        31.17  3.70%        69.14  8.00% 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ        77.62  13.39%        59.22  7.03%        42.70  4.94% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน          5.28  0.90%          5.85  0.69%          7.84  0.91% 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช-ีสุทธ ิ             -    0.00%          0.06  0.01%          0.59  0.07% 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น          3.45  0.60%          2.33  0.28%          1.04  0.12% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน       128.21  22.11%        98.63  11.71%       121.31  14.04% 

รวมหน้ีสิน       312.64  53.92%       281.28  33.39%       252.35  29.20% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

ส่วนของเจา้ของ             

ทุนเรือนหุ้น             

ทุนจดทะเบยีน             

หุน้สามญัจ านวน 580,000,000 หุน้ มลู
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท       290.00          290.00          290.00    
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้หุน้สามญัจ านวน 
550,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2560 : 
400,000,000 หุน้) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท       200.00  34.49%       275.00  32.66%       275.00  31.81% 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้             -    0.00%       208.14  24.72%       208.14  24.08% 

ส ารองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์             -    0.00%          1.02  0.12%          6.07  0.70% 
ก าไรสะสม จดัสรรแลว้ - ส ารองตาม
กฎหมาย          7.17  1.24%          8.84  1.05%        11.08  1.28% 

ก าไรสะสม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร          3.92  0.68%        10.83  1.29%        62.53  7.23% 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ        52.31  9.02%        52.31  6.21%        43.69  5.05% 

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่       263.40  45.43%       556.14  66.05%       606.51  70.15% 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ          3.77  0.65%          4.69  0.56%          5.64  0.65% 

รวมส่วนของเจา้ของ       267.17  46.08%       560.83  66.61%       612.15  70.80% 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ       579.81  100.00%       842.11  100.00%       864.50  100.00% 
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งบก าไรขาดทุนแบบเบด็เสรจ็รวม 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ล้านบาท  % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร    964.30  100.00%   1,152.41  100.00%   1,145.55  100.00% 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร   (760.99) (78.92%)    (922.38) (80.04%)    (904.83) (78.99%) 

ก าไรขัน้ต้น    203.31  21.08%     230.03  19.96%     240.72  21.01% 

รายไดอ้ื่น       2.43  0.25%         2.85  0.25%         4.94  0.43% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย     (50.40) (5.23%)      (62.91) (5.46%)      (71.53) (6.24%) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร     (82.18) (8.52%)      (99.27) (8.61%)    (103.17) (9.01%) 

ตน้ทุนทางการเงนิ      (8.15) (0.85%)      (11.26) (0.98%)        (7.24) (0.63%) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบรษิทัร่วม      (4.43) (0.46%)         0.86  0.07%        (0.13) (0.01%) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้      60.58  6.28%       60.30  5.23%       63.59  5.55% 

ภาษเีงนิได ้     (12.66) (1.31%)      (11.90) (1.03%)      (15.46) (1.35%) 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี      47.92  4.97%       48.40  4.20%       48.13  4.20% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ล้านบาท  % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน             

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั             

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน - สุทธจิากภาษเีงนิได ้          -    0.00%         0.73  0.06%            -    0.00% 
รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่ไป
ยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั          -    0.00%         0.73  0.06%            -    0.00% 

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี          -    0.00%         0.73  0.06%            -    0.00% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี      47.92  4.97%       49.13  4.26%       48.13  4.20% 

การแบ่งปันก าไร:             

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่      45.83  4.75%       46.63  4.05%       46.53  4.06% 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ       2.09  0.22%         1.77  0.15%         1.60  0.14% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี      47.92  4.97%       48.40  4.20%       48.13  4.20% 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม:             

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่      45.83  4.75%       47.32  4.11%       46.53  4.06% 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ       2.09  0.22%         1.81  0.15%         1.60  0.14% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี      47.92  4.97%       49.13  4.26%       48.13  4.20% 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท)       0.29            0.11            0.08    

หมายเหตุ : /1 ก าไรต่อหุน้ ค านวณจากก าไรสุทธติ่อจ านวนถัว่เฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัระหว่าวงวด 
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งบกระแสเงินสดรวม 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 60.58 60.30 63.59 

รายการปรบัปรุง:       

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 26.21 19.72 22.52 

หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู 2.20 1.14 0.83 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 0.89 - 

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากบรษิทัร่วม 4.43 (0.86) 0.13 

ประมาณการหนี้สนิจากคดคีวาม - - 0.40 

ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1.47) (1.60) (1.38) 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ี
ตวัตน 

0.36 0.09 0.08 

ค่าใชจ้่ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 1.02 5.05 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 0.91 1.48 1.99 

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 0.20 0.02 0.13 

การตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 0.02 0.02 0.06 

ดอกเบีย้จ่าย 8.13 11.23 7.18 

ดอกเบีย้รบั (0.11) (0.63) (2.26) 

การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน :       
   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (25.16) (46.99) 11.06 

   สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - - (3.35) 

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 0.06 (0.13) (1.68) 

   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 0.13 0.50 0.35 

   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1.45 14.33 (7.34) 

   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (0.36) 5.46 (2.00) 

   หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น (1.49) (1.12) (1.26) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงาน 76.09 64.87 94.10 

   จ่ายดอกเบีย้ (8.09) (11.24) (7.22) 

   รบัดอกเบีย้ 0.16 0.18 2.52 

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (11.82) (16.45) (15.62) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 56.34 37.36 73.78 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชล้ดลง - 0.10 - 

เงนิสดรบั(จ่าย)จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ 7.16 (0.11) 1.15 

เงนิสดจ่ายซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (14.49) (38.04) (168.40) 

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 1.88 4.38 1.75 

เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สญัญาเช่าการเงนิ - - (17.00) 

เงนิสดรบัจากลูกหนี้สญัญาเช่าการเงนิ - - 0.96 

เงนิปันผลรบั - 1.95 - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5.45) (31.72) (181.54) 

        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 82.60 (27.60) (32.50) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 6.00 - 52.95 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (14.21) (12.93) (11.45) 

เงนิสดจ่ายคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (14.49) (18.17) (16.24) 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 130.00 292.50 - 

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ - (9.13) (0.24) 

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (210.01) (38.75) - 

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (5.67) (0.88) (0.67) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (25.78) 185.04 (8.15) 
        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 25.11 190.68 (115.91) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 30.45 55.56 246.24 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 55.56 246.24 130.33 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ   
งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.17 2.47 2.46 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 1.17 2.47 2.44 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.3 1.35 0.99 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า 6.53 6.36 5.91 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 55.89 57.36 61.73 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ เท่า 13.88 13.85 13.29 

ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 26.29 26.36 27.47 

Cash cycle วนั 29.6 31 34.26 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 21.08% 19.96% 21.01% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 7.11% 6.19% 6.16% 

อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ภาษคี่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย % 9.85% 7.92% 8.15% 

อตัราก าไรอื่น % 0.25% 0.25% 0.43% 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร % 81.97% 52.22% 104.15% 

อตัราก าไรสุทธ ิ % 4.74% 4.04% 4.04% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 16.34% 11.38% 8.00% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 12.21% 10.06% 8.30% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 21.56% 19.09% 16.13% 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.72 1.63 1.35 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio) 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.19 0.51 0.42 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 9.46 5.38 13.33 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั - Cash basis เท่า 0.24 0.63 0.41 
อตัราการจ่ายเงนิปันผล/1 % 194.66% 75.20% 61.41% 

 

หมายเหตุ : /1 อตัราการจ่ายเงนิปันผล ค านวณจากเงนิปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธใินรอบบญัชเีดยีวกนัของงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

                  อตัราการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 เป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม และผลการด าเนินงานปี 2560 ก่อนเขา้จด   

                   ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
14.1 ผลการด าเนินงานของบรษิทัโดยรวม 

 ผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

งบก าไรขาดทุน 2561 2562 
เพิม่ / (ลด) 

จ านวน รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,152.41  1,145.55  (6.86) (0.60) 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 922.38  904.83  (17.55) (1.94) 

ก าไรขัน้ตน้ 230.03  240.72  10.69  4.65  

รายไดอ้ื่น 2.85  4.94  2.09  73.33  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 162.18  174.70  12.52  7.72  

ตน้ทุนทางการเงนิ 11.26  7.24  (4.02) (35.70) 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบรษิทัร่วม 0.86  (0.13) (0.99) (115.12) 

ภาษเีงนิได ้ 11.90  15.46  3.56  29.92  

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 48.40  48.13  (0.27) (0.56) 

ก าไรเบด็เสรจ็อื่น 0.73                -    (0.73) (100.00) 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 49.13  48.13  (1.00) (2.04) 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม :         

   ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 47.32  46.53  (0.79) (1.67) 

   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1.81  1.60  (0.21) (11.60) 
 

รายได ้

รายได้จากการให้บรกิารของกลุ่มบรษิัทฯ ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มมีูลค่า 1,152.41 ล้านบาท และ 
1,145.55 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลงจากปี 2561 จ านวน 6.86 
ลา้นบาท หรอืลดลงในอตัรารอ้ยละ 0.60 ซึง่สามารถแบ่งประเภทรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไดด้งันี้ 
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รายไดแ้บ่งตามประเภทการใหบ้รกิาร 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิม / (ลด) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

บรกิารขนส่งทางเรอื 759.25  744.81  (14.44) (1.90) 

บรกิารขนส่งทางบก 301.86  333.44  31.58  10.46  

บรกิารขนส่งทางอากาศ 83.02  54.11  (28.91) (34.82) 

บรกิารอื่นๆ 8.28  13.19  4.91  59.30  

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,152.41  1,145.55  (6.86) (0.60) 
 
1. รายได้จากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอื ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มมีูลค่า 759.25 ล้านบาท และ 

744.81 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 กลุ่มบรษิัทมรีายได้จากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอื 

ลดลงจากปี 2561 จ านวน 14.44 ลา้นบาท หรอืลดลงในอตัรารอ้ยละ 1.90 ซึง่สอดคลอ้งกบัมูลค่าการส่งออก

และน าเขา้ของประเทศไทยในปี 2562 ทีห่ดตวัลง1 และการแขง็ค่าของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  

2. รายได้จากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มมีูลค่า 301.86 ล้านบาท และ 

333.44 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 กลุ่มบรษิัทมรีายได้จากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก 

เพิม่ขีน้จากปี 2561 จ านวน 31.58 ล้านบาท หรอืเพิม่ขีน้ในอตัรารอ้ยละ 10.46 เป็นผลมาจากจ านวนเทีย่ว

ของรถขนส่งที่เพิ่มขึ้น และลงทุนเพิ่มรถขนส่ง(สามารถดูรายละเอียดได้จากหวัข้อทรัพย์สินที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกจิ) เพื่อรองรบัปรมิาณการใชบ้รกิารทีเ่พิม่ขีน้  

3. รายได้จากการให้บรกิารขนส่งทางอากาศ ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มมีูลค่า 83.02 ล้านบาท และ 54.11 

ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกจิขนส่งทางอากาศ ลดลง

จากปี 2561 จ านวน 28.91 ลา้นบาท หรอืลดลงในอตัรารอ้ยละ 34.82 ซึ่งสอดคล้องกบัมลูค่าการส่งออกและ

น าเขา้ของประเทศไทยในปี 2562 ทีห่ดตวัลง และการแขง็ค่าของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  

4. รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่นๆ ประกอบดว้ย ค่าบรกิารศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ ค่าบรกิารส าหรบัสนิคา้

อนัตราย ค่าเช่าอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัร่วม และค่าบรกิารส านักงาน และอื่นๆ  ส าหรบัปี 2561 และ 2562 

มีมูลค่า 8.28 ล้านบาท และ 13.19 ล้านบาท ตามล าดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการ

ใหบ้รกิารกอื่นๆ เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 4.91 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 59.30 โดยส่วนใหญ่

เพิม่จากรายได้ค่าบรกิารศูนย์รวบรวมและกระจายสนิคา้ จากการลงทุนตาม IPO เพื่อรองรบัความต้องการ

การใชบ้รกิารของลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้   

 
 
 
 

 
1 ที่มา : รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ก าไรขัน้ตน้ 

ก าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มมีูลค่า 230.03 ล้านบาท และ 
240.72 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมกี าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 

10.69 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 4.65 ซึง่สามารถแบ่งประเภทก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารไดด้งันี้ 
 

ก าไรขัน้ต้น 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิม / (ลด) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

-บรกิารขนส่งทางเรอื 172.94 182.94 10.00  5.78  

-บรกิารขนส่งทางบก 35.72 32.97 (2.75) (7.70) 

-บรกิารขนส่งทางอากาศ 13.45 15.54 2.09  15.54  

-บรกิารอื่นๆ/1 7.92 9.27 1.35  17.05  

ก าไรขัน้ต้น 230.03 240.72 10.69 4.65 

 

อตัราก าไรขัน้ต้น 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิม / (ลด) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

-บรกิารขนส่งทางเรอื 22.78 24.56 1.78  

-บรกิารขนส่งทางบก 11.83 9.89 (1.94) 

-บรกิารขนส่งทางอากาศ 16.20 28.72 12.52  

-บรกิารอื่นๆ/1 95.65 70.28 (25.37) 

อตัราก าไรขัน้ต้น 19.96 21.01 1.05 
 

1. ก าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรอื ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มมีูลค่า 172.94 

ลา้นบาท และ 182.94 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯมกี าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารกลุ่มธรุกจิ

ขนส่งทางเรอื เพิม่ขีน้จากปี 2561 จ านวน 10 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขีน้ในอตัรารอ้ยละ 5.78 

ส่วนอตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอื ส าหรบัปี 2561 และ 2562 เป็นรอ้ย
ละ 22.78และ 24.56 ซี่งในปี 2562 อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรบัธุรกจิขนส่งทางเรอืเพิม่ขึน้จากปี 2562 เนื่องมาจาก
ทางกลุ่มบรษิทัฯมกีารบรหิารจดัการตน้ทุนใหม้ปีระสทิธภิาพไดด้ขีีน้ 

 
2. ก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารกลุ่มธรุกจิขนส่งทางบก ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มมีลูค่า 35.72 ลา้น

บาท และ 32.97 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯมกี าไรขัน้ต้นจากการให้บริการกลุ่มธุรกิจ

ขนส่งทางบก ลดลงจากปี 2561 จ านวน 2.75 ลา้นบาท หรอืลดลงในอตัรารอ้ยละ 7.70 
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ส่วนอตัราก าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก ส าหรบัปี 2561 และ 2562  เป็น
ร้อยละ 11.83 และ 9.89 ซี่งในปี 2562 อัตราก าไรขัน้ต้นส าหรับธุรกิจขนส่งทางบก ลดลงจากปี 2561 
เนื่องมาจากทางกลุ่มบรษิทัฯอยู่ระหว่างการเพิม่จ านวนรถเพื่อรองรบัความต้องการใชบ้รกิารของลูกค้าทีเ่พิม่
มากขีน้ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารรถจากผูร้บัจา้งช่วงเพิม่ขึน้   

 
3. ก าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกจิขนส่งทางอากาศ ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มมีูลค่า 13.45 

ลา้นบาท และ 15.54 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯมกี าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกจิ

ขนส่งทางอากาศ เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 2.09 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 15.54 

ส่วนอตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้บรกิารกลุ่มธุรกิจขนส่งทางอากาศ ส าหรบัปี 2561 และ 2562 
เป็นรอ้ยละ 16.20 และ 28.72 ซีง่ในปี 2562 อตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัธุรกจิขนส่งทางอากาศ เพิม่ขึน้จากปี 2561 
เน่ืองมาจากในปี 2562 ทางกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารปรบักลยุทธก์ารใหบ้รกิารขนส่งทางอากาศ 

 
4. ก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารอื่นๆ ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มมีลูค่า 7.92 ลา้นบาท และ 9.27 ลา้น

บาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 กลุ่มบรษิัทฯมกี าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารอื่นๆ เพิม่ขี้นจากปี 2561 จ านวน 

1.35 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขีน้ในอตัรารอ้ยละ 17.05 

ส่วนอตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการอื่นๆ ส าหรบัปี 2561 และ 2562 เป็นร้อยละ 95.65และ 
70.28 ซี่งในปี 2562 อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรบับรกิารอื่นๆ มกีารปรบัตวัลดลงจากปี 2561 เนื่องมาจากการรบัรู้
ตน้ทุนค่าเสื่อมราคาทีเ่พิม่ขึน้จากการปรบัปรุงศูนยก์ระจายสนิคา้ 
รายไดอ้ื่น 

รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ผลต่างของส่วนแบ่งก าไรจากการเลิกบริษัทย่อย รายได้
ดอกเบี้ยรบัจากบญัชเีงนิฝากธนาคาร ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ และรายได้
อื่นๆ เป็นตน้ ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มมีลูค่า 2.85 ลา้นบาท และ 4.94 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 
 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของกลุ่มบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มมีูลค่า 162.18 ล้านบาท 
และ 174.70 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 กลุ่มบรษิัทมคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร เพิ่มขี้นจากปี 
2561 จ านวน 12.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขี้นในอตัราร้อยละ 7.72 ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุที่บริษัทตัง้ส ารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์(ESOP- warrants) การปรบัค่าใช้จ่ายพนักงานประจ าปี   รวมถึงการตัง้ส ารอง
จ่ายค่าชดเชยส าหรบัพนักงานทีเ่กษยีณอายุ ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัที ่7 พ.ศ.2562 

 
ตน้ทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มมีลูค่า 11.26 ลา้นบาท และ 7.24 ลา้น
บาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิ ลดลงจากปี 2561 จ านวน 4.02 ล้านบาท หรอื
ลดลงในอตัราร้อยละ 35.70 เนื่องจากกลุ่มบรษิัทฯ สามารถลดการใช้เงนิกู้ระยะสัน้จากธนาคาร  และอตัรา
ดอกเบีย้เงนิกูท้ีล่ดลง 
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ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบรษิทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ของกลุ่มบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มผีล

ก าไร 0.86 ลา้นบาท และขาดทุน 0.13 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้บรษิทัร่วมดงักล่าวอยู่ระหว่างการช าระบญัช ี
 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2561 และ 2562 มมีูลค่า 11.90 ล้านบาท และ 15.46 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562  กลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้เพิม่ขึน้จากปี 2561  จ านวน 3.56 ล้าน
บาท หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 29.92  

 
ก าไรสุทธ ิ

ก าไรเบด็เสรจ็รวมของกลุ่มบรษิทัฯ(ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่) ส าหรบัปี 2561 และ 
2562 เท่ากบั 47.32 และ 46.53 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2561 และ 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 
4.04 เมื่อเทยีบกบัรายไดร้วม 

 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

 
สินทรพัย ์

สินทรพัย ์

งบการเงินรวม 

รอบปี 2560 รอบปี 2561 รอบปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 216.45 37.33 451.73 53.65 322.48 37.31 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 363.36 62.67 390.38 46.35 542.02 62.69 

สินทรพัยร์วม 579.81 100.00 842.11 100.00 864.50 100.00 

 
 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
เท่ากบั 579.81 ล้านบาท 842.11 ล้านบาท และ 864.50 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 262.30 ลา้นบาท และ 22.39 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 45.24 และ 2.66 ตามล าดบั 

 ในปี 2562 สนิทรพัยร์วมของกลุ่มบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ประกอบไปดว้ยรายการดงันี้ 

1. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลดลงจ านวน 115.91 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 47.07 มาจากการน าเงนิ
สดรบัจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก(IPO) ไปทยอยลงทุนในสนิทรพัยต์ามวตัถุประสงค ์IPO 

2. ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นสุทธ ิลดลงจ านวน 19.07 ล้านบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 9.38 เป็นผลมาจากรายไดท้ี่
ลดลง ลูกหนี้การคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การคา้คา้งช าระไม่เกนิ 3 เดอืน โดยระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ของ
กลุ่มบรษิทั  ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 55.89 วนั 57.36 วนั 
และ 61.73 วนัตามล าดบั ซึง่ถอืว่าเป็นระยะเวลาในระดบัปกต ิ
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3. ลูกหนี้สญัญาเช่าการเงนิ จ านวน 16.04 ลา้นบาท ในการใหเ้ช่าซื้อรถหวัลากและหาง 

4. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิเพิม่ขึน้จ านวน 137.10 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.09 จากการลงทุนในซื้อ
ทีด่นิเพื่อขยายพืน้ทีใ่หบ้ริการโลจสิตกิส ์โครงการป่ินทอง อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีซื้อรถขนส่งส าหรบัธุรกจิขนส่งทางบกและ
พฒันาศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ ตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ IPO 

 
หน้ีสิน  

หน้ีสิน 

งบการเงินรวม 

รอบปี 2560 รอบปี 2561 รอบปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมุนเวยีน 184.43 58.99 182.65 64.94 131.04 51.93 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 128.21 41.01 98.63 35.06 121.31 48.07 

หน้ีสินรวม 312.64 100.00 281.28 100.00 252.35 100.00 

 

 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
เท่ากบั 312.64 ล้านบาท 281.28 ล้านบาท และ 252.36 ล้านบาทตามล าดบั โดยหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
และ 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจากปีก่อนหน้า 31.36 ล้านบาทและ 28.93 ตามล าดบั หรอืลดลงรอ้ยละ 10.03 และ 10.29 
ตามล าดบั 

ในปี 2562 หนี้สนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ประกอบไปดว้ยรายการดงันี้ 

1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลงจ านวน 21.63 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 27.41 เนื่องมาจากต้นทุนการ
ใหบ้รกิารทีล่ดลง 

2. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ลดลงจ านวน 32.50 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 54.17 เน่ืองมาจากการกลุ่ม
บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) (วัตถุประสงค์การใช้เงินเป็นเงินทุน
หมุนเวยีน)   

3. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้จ านวน 41.57 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 99.12 จากการทีก่ลุ่ม
บรษิทักู้เงนิส่วนเพิม่จากเงนิ IPO มาลงทุนในซื้อทีด่นิเพื่อขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารโลจสิตกิส ์โครงการป่ินทอง อ.ศรรีาชา จ.
ชลบุร ี 

ส่วนของเจ้าของ 
 กลุ่มบรษิทัฯ มส่ีวนของเจา้ของ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
เท่ากบั 267.17 ล้านบาท 560.83 ลา้นบาทและ 612.15 ล้านบาท ตามล าดบั โดยส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 เพิม่ขีน้จากปีก่อนหน้า 293.66 ล้านบาท และวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เพิม่ขีน้จากปีก่อนหน้า 51.32 ล้านบาท หรอื 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 109.92 และ 9.15 ตามล าดบั 
 ในปี 2562 ส่วนของเจ้าของของกลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือ การเพิ่มขึ้นจากก าไรจากการ
ด าเนินงานส าหรบัปี และการเพิม่ขึน้ของเงนิส ารองการจ่ายโดยการใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  
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การวิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นดงัตารางต่อไปนี้ 

 

รายการกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 56.34  37.36  73.78  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (5.45) (31.72) (181.54) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชใ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (25.78) 185.04  (8.15) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 25.11  190.68  (115.91) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี/งวด 30.45  55.56  246.24  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด 55.56  246.24  130.33  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562  กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 56.34 ล้าน
บาท 37.36 ลา้นบาท และ 73.78 ลา้นบาทตามล าดบั 

 ทัง้นี้ในปี 2562 กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงานเพิม่ขึน้จากปี 2561 มปัีจจยัหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ มี
การเปลี่ยนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิม่ขึ้น 58.05 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงใน
เงนิทุนหมุนเวยีนของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นลดลง 21.67 ลา้นบาท จากตน้ทุนการใหบ้รกิารทีล่ดลงของกลุ่มบรษิทัฯ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 5.45 ล้านบาท  
31.72 ลา้นบาท และ 181.54 ลา้นบาทตามล าดบั 

ทัง้นี้ในปี 2562 กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน จากการลงทุนเพิม่ในโครงการป่ินทอง อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี
โดยแบ่งออกเป็นทีด่นิ 77.45 ลา้นบาท งานระหว่างก่อสรา้ง 30.26 ลา้นบาท  รวมทัง้ลงทุนเพิม่ในยานพาหนะ 40.37 ลา้น
บาท  และลงทุนในลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิ 16.99 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ใน ปี 2560 ปี 2561และปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 
(25.78) ลา้นบาท 185.04 ลา้นบาทและ (8.15) ลา้นบาทตามล าดบั 



ส่วนท่ี 3 : ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน    
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ทัง้นี้ในปี 2562 กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิใชไ้ป มปัีจจยัหลกัมาจาก ทางกลุ่มบรษิทั ไดช้ าระคนื
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 32.50 ล้านบาท  รบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 52.95 ล้านบาท และจ่าย
คนืเงนิกูย้มืระยะยาวและหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 27.69 ลา้นบาท 

 
 

 

 

 



การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 

ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย ์ดร. วันชัย รัตนวงษ ์

ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ 
อายุ  : 56 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปรญิญาเอก Manufacturing, Swinburne University of Technology Melbourne Australia 
   : ปรญิญาโท Computer Integrated Manufacturing, Swinburne University of  
   Technology Melbourne Australia 
   : ปรญิญาโทมหาบณัฑติ สาขาฟิสิกส ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรว์ิโรฒ (ประสานมติร) 
   : ปรญิญาตรี สาขาฟิสิกส ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรว์ิโรฒ (บางแสน) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 201/2015 
   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 110/2014 
   หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 16/2014 
ประสบการณก์ารท างาน   

 2561 – ปัจจบุนั  ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย /สถาบนัการศกึษา 

   โลจิสติกส ์  

 2560 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิัท บรษิัท แอล อาร ์ดี ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั /  

    วิจยั พฒันา ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการสรรหา และพิจารณา บรษิัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) / 

   ค่าตอบแทน ธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง  และใหบ้รกิารขนส่งน า้มนั 

 2559 – 2561  รองอธิการบดีอาวโุสพฒันาศกัยภาพ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย /สถาบนัการศกึษา 

   องคก์ร  

 2558 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรษิัท บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจิสติกส ์

 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  บรษิัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) / 

   กรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ ธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง  และใหบ้รกิารขนส่งน า้มนั 

 2555 –2558  คณบดีคณะวิศวกรรม ศาสตร ์และ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย /สถาบนัการศกึษา 

   ผูอ้  านวยการศนูยว์ิจยัโลจิสติกส ์  

 2554 – ปัจจบุนั  กรรมการบรษิัท บรษิัท นิวฟรอนเทียร ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั / 

    ใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัพาณิชยกรรม อตุสาหกรรม 

    สถาบนัการศกึษา 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการบรษิัท 
   บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 



 เอกสารแนบที ่1 : รายละเอยีดประวตัคิณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 
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สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุน้ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ ่     :   ไม่มี 
ประวัติการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 
 กรรมการบรษิัท บรษิัท แอล อาร ์ดี ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 กรรมการบรษิัท บรษิัท นิวฟรอนเทียร ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

(ข) ชื่อบรษิัทจดทะเบียน (อื่น)   

 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน บรษิัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ   
 กรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ  

(ค)  ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไม่มี 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 4 ปี (ปี 2558-ปัจจบุนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจกิายน 2558) 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  
: ไม่มี 
  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 6/6 
คุณสมบัตติ้องห้าม  ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรพัย ์ซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ชื่อ-นามสกุล : รศ. กัลยาภรณ ์ปานมะเริง 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ  : 67 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประวัติการศึกษา : พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

  บญัชีบณัฑิต การบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 28/2004 
  : หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 19/2006 
  : หลกัสตูร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawii at Manao, USA 
  : ประกาศนียบตัรผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัระดบัสงู (รุน่ท่ี 8) ทบวงมหาวิทยาลยั 
ประสบการณก์ารท างาน   

 2562 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการสรรหาและ บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจิสติกส ์

   พิจารณคา่ตอบแทน  

 2560 – ปัจจบุนั  รองอธิการบดีแผนและประกนั มหาวิทยาลยัศรีปทมุ / การศกึษา 

   คณุภาพ  

 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรี ้จ ากดั /  

    อตุสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนแอรร์ถยนต ์

 2558 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจิสติกส ์

 2552 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) / 

   กรรมการสรรหาและก าหนด อตุสาหกรรมหลอมเหล็ก 

   ค่าตอบแทน และประธาน  

   กรรมการบรหิารความเส่ียง  

 2547 – ปัจจบุนั  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  สโมสรเอธานอลไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย / มลูนิธิ 

   และเหรญัญิก  

 2545 – ปัจจบุนั  ผูต้รวจประเมินคณุภาพภายใน ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา / การศกึษา 

 2542 – 2560  ผูช้่วยอธิการบดีแผนและประกนั มหาวิทยาลยัศรีปทมุ / การศกึษา 

   คณุภาพ  

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
   บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
การถือหุน้ในบริษทั : ไม่มีการถือหุน้ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ ่    :   ไม่มี 
 
ประวัติการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 



 เอกสารแนบที ่1 : รายละเอยีดประวตัคิณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

 
   
                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)     แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
  

 154  

 
       

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 
 กรรมการ บรษิัท เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรี ้จ ากดั  

(ข) ชื่อบรษิัทจดทะเบียน (อื่น)   

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

(ค)  ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไม่มี 
  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 4 ปี (ปี 2558-ปัจจบุนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจกิายน 2558) 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  
: ไม่มี 
  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 6/6 
คุณสมบัตติ้องห้าม  ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรพัย ์ซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ชื่อ-นามสกุล : นายกณวรรธน ์ อรัญ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 
อายุ  : 53 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประวัติการศึกษา : นิติศาสตรม์หาบณัฑติ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 : บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบรหิารองคก์ารและการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 78/2009 
ประสบการณก์ารท างาน   
 2562– ปัจจบุนั       กรรมการ บรษิัท สยามนวุตัร จ ากดั / เรียลเอสเตท 
 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรี ้จ ากดั /  
    อตุสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนแอรร์ถยนต ์
 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ทรปิเป้ิล ที คอนซลัท ์จ ากดั / ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย 
 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจิสติกส ์
   กรรมการสรรหาและ  
   พิจารณาค่าตอบแทน  
 2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เค แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั /ทนายความและที่ปรกึษาธุรกจิ 
 2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) / 
    อตุสาหกรรมหลอมเหล็ก 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 
   บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุน้ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ ่     :   ไม่มี 
 
ประวัติการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 
 กรรมการ บรษิัท เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรี ้จ ากดั  
 กรรมการ บรษิัท ทรปิเป้ิล ที คอนซลัท ์จ ากดั  

 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิัท เค แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั  
บรษิัท สยามนวุตัร จ ากดั 

(ข) ชื่อบรษิัทจดทะเบียน (อื่น)   
 กรรมการ บรษิัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน)  
(ค)  ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไม่มี 
  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 4 ปี (ปี 2558-ปัจจบุนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจกิายน 2558) 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  
: ไม่มี 
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                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)     แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
  

 156  

 
       

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 6/6 
คุณสมบัตติ้องห้าม  ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรพัย ์ซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐวัฒน ์ ศุขสายชล 

ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ  : 62 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : นิติศาสตรบ์ณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูรวิทยาการ การจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ท่ี 1 
  : หลกัสตูร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558 
  : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)77/2552 
  : หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552 
  : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 128/2553 
  : หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 13/2554 
  : หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555 
  : หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance committee (RNG) 3/2555 
ประสบการณก์ารท างาน   

 2562 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /  

    โลจิสติกส ์

 2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิัท บมจ. ป่ินทอง อินดสัเตรียล ปารค์ 

 2560 - ปัจจบุนั  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                        บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 2559 - ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 2559 - ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร   บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 2544 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิัท บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 2544 – 2559  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
   บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
    

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุน้ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ ่     :   ไม่มี 
 

ประวัติการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 
 กรรมการบรษิัท บมจ. ป่ินทอง อินดสัเตรียล ปารค์ 

(ข) ชื่อบรษิัทจดทะเบียน (อื่น)   

 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน                        

บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 
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 กรรมการบรหิาร   บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 
 กรรมการบรษิัท บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 
 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 
(ค)  ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไม่มี 
  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 4 เดือน (ปี 2562-ปัจจบุนั) (ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562) 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  
: ไม่มี 
  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 1/6 

คุณสมบัตติ้องห้าม  ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรพัย ์ซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ชื่อ-นามสกุล : ดร. สันติสุข โฆษอิาภานันท ์ 
ประเภทกรรมการ : กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
อายุ  :  56  ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประวัติการศึกษา : ปรญิญาเอก สาขาโลจิสติกส ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 : ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิการตลาด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 : ปรญิญาตรีสาขาบรหิารธุรกจิ การตลาด มหาวิทยาลยัอชัสมัชญั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 131 /2016 
    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย( IOD) 
   : หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุน่ท่ี 5 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย                               
   : หลกัสตูร การบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 17 สถาบนัพระปกเกลา้ 
   : Chief Transformation Officer (CTO Course) ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) รว่มกบั 
    สมาคมบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (maiA)  
   : หลกัสตูร วิทยาการการจดัการส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ที่ 4  คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
    สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
ประสบการณก์ารท างาน   
 2560-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เอส เค อินเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั / ซือ้ขายใหเ้ช่า  

    อสงัหารมิทรพัย ์
 2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท แกรนดลิ์งค ์ลอจิสตคิส ์จ ากดั /โลจิสติกส ์
 2556-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เดอะ ดีไซน ์อินเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั / ธุรกิจ 
    พฒันาและขายอสงัหารมิทรพัย ์
 2538-ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจิสติกส ์
   และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
    บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : 54.19 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ ่     :   ไม่มี 
 
ประวัติการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 
 กรรมการ  บรษิัท เอส เค อินเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั  
  กรรมการ  บรษิัท แกรนดลิ์งค ์ลอจิสตคิส ์จ ากดั 
 กรรมการ  บรษิัท เดอะ ดีไซน ์อินเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั  
(ข) ชื่อบรษิัทจดทะเบียน (อื่น)   
 -ไม่มี-   
(ค)  ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไม่มี 
  

javascript:showCompanyProfile('0105558158599','1')


 เอกสารแนบที ่1 : รายละเอยีดประวตัคิณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

 
   
                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)     แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
  

 160  

 
       

  
   
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 24 ปี ( ปี 2538 - ปัจจบุนั ) (ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2538) 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  
: ไม่มี 
  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 6/6 
คุณสมบัตติ้องห้าม : ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรพัย ์ซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ ์

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 

อายุ  : 61 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปวช. สายอาชีพ กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 142/2017 
  : Executive Micro MBA in Action 4.0 2018 Chulalongkorn University’ & Certificate  
   of Dangerous Goods Regulation – Awareness 2019 
ประสบการณก์ารท างาน   

 2542 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจิสติกส ์

 2538 – 2542  ผูจ้ดัการทั่วไป บรษิัท โซเล็กซ ์เอก็ซเ์พรส จ ากดั / โลจิสติกส ์

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 
   บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
    

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุน้ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ ่     :   ไม่มี 
 

ประวัติการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 
 -ไม่มี-  

(ข) ชื่อบรษิัทจดทะเบียน (อื่น)   
 -ไม่มี-   
(ค)  ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไม่มี 
  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 20 ปี (ปี 2542-ปัจจบุนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2560) 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  
: ไม่มี 
  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 6/6 

คุณสมบัตติ้องห้าม  ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรพัย ์ซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ชื่อ-นามสกุล : นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย 
ประเภทกรรมการ : กรรมการ 

อายุ  : 46 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประวัติการศึกษา : ปรญิญาตรี ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 131 /2016 
  : Customs Specialist No.1490 
  : Executive Micro MBA in Action 4.0 
  : หลกัสตูรการเงินส าหรบัผูบ้รหิารที่ไม่ใช่นกัการเงิน รุน่ท่ี 3 
  : หลกัสตูรการจดัการซพัพลายเชนระดบัปฏิบตัิการ 
  : ไดร้บัการบัรองสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส ์ 
   คณุวฒุวิิชาชีพชัน้ 4 
   หลกัสตูรเศรษฐกิจดิจิทลัส าหรบัผูบ้รหิาร Digital Economy for Management (DE4M) รุน่ 11 
ประสบการณก์ารท างาน   

 2559 – ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการทั่วไป บรษิัท แกรนดลิ์งค ์ลอจิสตคิส ์จ ากดั 

 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจิสติกส ์

 2555 – 2558  ผูจ้ดัการทั่วไป บรษิัท จีแอลอี ลอจิสติกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั / ขนส่งสินคา้ 

    ระหว่างประเทศ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 
   บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : 4.36 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ ่     :   ไม่มี 
 
ประวัติการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 
 -ไม่มี-   
(ข) ชื่อบรษิัทจดทะเบียน (อื่น)   
 -ไม่มี-   
(ค)  ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไม่มี 
  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 3 ปี (ปี 2559-ปัจจบุนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2559) 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  
: ไม่มี 
  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 6/6 
คุณสมบัตติ้องห้าม  ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรพัย ์ซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 



 เอกสารแนบที ่1 : รายละเอยีดประวตัคิณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 
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ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ ์นิลแวว  
ประเภทกรรมการ : ผูบ้รหิาร 

อายุ  : 47 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปรญิญาโท หลกัสตูร CEO MBA สาขาวชิา Logistics มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 : ปรญิญาตรี สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัสยาม 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : -ไม่มี- 
ประสบการณก์ารท างาน   

 2558 - ปัจจบุนั  รองผูจ้ดัการทั่วไป บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจิสติกส ์

 2553 - 2558  ผูจ้ดัการทั่วไปดา้นการตลาด บรษิัท เจเนซิส โลจิสติคส ์จ ากดั / โลจิสติกส ์

ต าแหน่งปัจจุบนั : รองผูจ้ดัการทั่วไป 
  บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุน้ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ ่     :   ไม่มี 
 
ประวัติการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน  
 -ไม่มี-   
(ข) ชื่อบรษิัทจดทะเบียน (อื่น)   
 -ไม่มี-   
(ค)  ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไม่มี 
  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 4 ปี (2558-ปัจจบุนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิาร เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558) 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  
: ไม่มี 
  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ไม่มี 

คุณสมบัตติ้องห้าม  ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรพัย ์ซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิภาณ  เปล่งฉว ี

ประเภทกรรมการ : ผูบ้รหิาร 

อายุ  : 39 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปรญิญาตรีวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต สาขาเทคโนโลยีและ 

 : การส่ือสาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : -ไม่มี- 
ประสบการณก์ารท างาน   

 2560 – ปัจจบุนั  รองผูจ้ดัการทั่วไป บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)  / โลจิสติกส ์

 2559 - 2560  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจิสติกส ์

 2553 – 2558  ผูจ้ดัการสาขา บรษิัท เจเนซิส โลจิสติคส ์จ ากดั / โลจิสติกส ์

 2549 - 2558  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บรษิัท เจเนซิส โลจิสติคส ์จ ากดั / โลจิสติกส ์

ต าแหน่งปัจจุบนั : รองผูจ้ดัการทั่วไป 
   บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : 1.04 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ ่     :   ไม่มี 
 

ประวัติการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 
 -ไม่มี-   
(ข) ชื่อบรษิัทจดทะเบียน (อื่น)   
 -ไม่มี-   
(ค)  ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไม่มี 
  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 2 ปี (2560-ปัจจบุนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิาร เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558)  

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  
: ไม่มี 

  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ไม่มี 

คุณสมบัตติ้องห้าม  ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรพัย ์ซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ชื่อ-นามสกุล : นายภานวุตัร  ประทมุศร ี

ประเภทกรรมการ : ผูบ้รหิาร 

อายุ  : 41 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปรญิญาโท บรหิารการจดัการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัศรีปทมุ 

 : ปรญิญาโท บรหิารการจดัการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 : ปรญิญาตรีสาขาเศรษฐศาสตรธ์รุกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไม่มี 
ประสบการณก์ารท างาน   

 2552 – ปัจจบุนั  ผูช้่วยผูจ้ดัการทั่วไป บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)  / โลจิสติกส ์

 2552 – 2561  ผูจ้ดัการขนส่ง บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)  / โลจิสติกส ์

ต าแหน่งปัจจุบนั : ผูช้่วยผูจ้ดัการทั่วไป 

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุน้ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ ่     :   ไม่มี 
 
ประวัตกิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 
 -ไม่มี-   
(ข) ชื่อบรษิัทจดทะเบียน (อื่น)   
 -ไม่มี-   
(ค)  ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไม่มี 
  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 10 ปี (2552-ปัจจบุนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิาร เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558) 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  
: ไม่มี 

  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ไม่มี 

คุณสมบัตติ้องห้าม  ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรพัย ์ซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ พิฤทธิ์บูรณะ  
ประเภทกรรมการ : ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน 
อายุ  : 42 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาสารสนเทศทางบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 : ปรญิญาตรีบรหิารธุรกจิบณัฑิต การบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร CFO’s Orientation Course for New IPOs ศนูยส่์งเสรมิการพฒันาความรู ้
  ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
   : หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุน่ท่ี 9/2562 
   : หลกัสตูร “นโยบายของส านกังาน ก.ล.ต. ในการพฒันาตลาดทนุและการสนบัสนนุการท างาน 
    ของบรษิัทจดทะเบยีน”ปี 2562 (2 ชั่วโมง) 
   : หลกัสตูร “Automation & RPA(Robot Process Automation) for Accounting” 
   ปี 2562 (2 ชั่วโมง) 
   : หลกัสตูร “การทบทวนการก ากบัดแูลของงบการเงินรายไตรมาส”ปี 2562 (2 ชั่วโมง) 
ประสบการณก์ารท างาน   

 2560 – ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้บรหิารฝ่ายการเงิน บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / 

    โลจิสติกส ์

 2559 – 2560  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และการเงิน บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / 

    โลจิสติกส ์

 2556 - 2559  ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน บรษิัท พระราม3 ฮอนดา้ คารส์ จ ากดั / 

    ศนูยบ์รกิารและตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์

 2553 - 2556  ERP และ Accounting Integrator บรษิัท อลัมาคอม (ประเทศไทย) จ ากดั /  

    ใหบ้รกิารค าปรกึษา และตดิตัง้ระบบเทคโนโลยี 

    สารสนเทศทางธุรกิจ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ประธานเจา้หนา้บรหิารฝ่ายการเงิน 
   บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุน้ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ ่     :   ไม่มี 
 
ประวัติการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 
 -ไม่มี-   
(ข) ชื่อบรษิัทจดทะเบียน (อื่น)   
 -ไม่มี-   
(ค)  ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไม่มี 
  



 เอกสารแนบที ่1 : รายละเอยีดประวตัคิณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 
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จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 2 ปี (2560-ปัจจบุนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิาร เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560) 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  
: ไม่มี 
  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ไม่มี 
คุณสมบัตติ้องห้าม  ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรพัย ์ซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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                   บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)     แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
  

 168  

 
       

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนี หอมสุวรรณ 
ประเภทกรรมการ : สมหุบ์ญัชี 

อายุ  :  45 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปรญิญาตรี วฒุกิารศกึษาบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา  

 : การบรหิารธุรกจิ (การบญัช)ี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสิุต 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร 65 ประเด็นส าคญัรายได ้ค่าใชจ้า่ย แนวปฎิบตัิที่ถกูตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี 

 : หลกัสตูร ปัญหาภาษีครบวงจรส าหรบัธุรกิจขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเลและ 

  อากาศยาน 

 : หลกัสตูร มาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ีส าคญั ที่ใชใ้นปี 2562  

 : หลกัสตูร เจาะลกึการวิเคราะหง์บการเงิน 
ประสบการณก์ารท างาน   

 2561 – ปัจจบุนั  สมหุบ์ญัชี บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจิสติกส ์

 2552 – 2560  หวัหนา้ฝ่ายการเงิน บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจิสติกส ์

ต าแหน่งปัจจุบนั : สมหุบ์ญัชี 
   บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุน้ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ ่     :   ไม่มี 
 
ประวัติการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 
 -ไม่มี-   
(ข) ชื่อบรษิัทจดทะเบียน (อื่น)   
 -ไม่มี-   
(ค)  ระบชุื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไม่มี 
  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 1 ปี (2561-ปัจจบุนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิาร เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2561) 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  
: ไม่มี 
  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ไม่มี 

คุณสมบัตติ้องห้าม  ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิด ท่ีเก่ียวกบัทรพัย ์ซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
 
 



                                        เอกสารแนบท่ี 2 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัย่อย    
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทัย่อย 
 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั  บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

                                      ช่ือ-สกลุ 
บริษทั 

รศ. ดร. 
วนัชยั 
รตันวงษ ์

ผศ. 
กลัยาภรณ์ 
ปานมะเรงิ 

*นายรฐัวฒัน์  
ศุขสายชล 

นาย 
กณวรรธน์  

อรญั 

ดร. 
สนัตสิขุ 
โฆษิ

อาภานันท ์

นาย 
วุฒชิยั 

สุรยิวรวงศ ์

นายรนัท 
เลยีวเลศิสกุล

ชยั 

นางสาว
เสาวลกัษณ์ 
นิลแวว 

นายปฏภิาณ  
เปล่งฉว ี

นาย 
ภานุวตัร  
ประทุมศร ี

นางสาว
กนกวรรณ์ 
พฤิทธิบ์ูรณะ 

บรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) CD, ID 
D, ID, 

AC, NR 
D, ID, 
AC 

D, ID, 
AC,NR 

D, CEO, NR, 
EX, M 

D,CG, EX, 
M, RM 

D, RM, CG, 
EX 

M, CSR M, CG M, CSR M 

บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ากดั     D       
บรษิทั จแีอลเอส อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั     D       
บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี ์จ ากดั  D  D        

บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน)  
D, AC, NR, 

RM 
 D        

บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
D, NR, 
ID, CG 

          

บรษิทั เค แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั    D        
บรษิทั ทรปิเป้ิล ท ีคอนซลัท ์จ ากดั    D        
บรษิทั เดอะ ดไีซน์ อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั     D       
บรษิทั พเีค กูด้ ไทรส์ จ ากดั         D   
บรษิทั แอล อาร ์ด ีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั D           
บรษิทั เอส เค อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั     D       
บรษิทั สยามนุวตัร จ ากดั     D        
บรษิทั นิวฟรอนเทยีร ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั D           
บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั (มหาชน)   D         
บรษิทั ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   NR,EX,D,CEO         

หมายเหตุ CD = ประธานกรรมการบรษิทั  D = กรรมการบรษิทั   NR = กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน EX = คณะกรรมการบรหิาร        CG = คณะท างานก ากบัดูแลกจิการ  
RM = คณะท างานบรหิารความเสีย่ง ID = กรรมการอสิระ  M = ผูบ้รหิาร    CEO = ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร       AC = กรรมการตรวจสอบ 
*แต่งตัง้นายรฐัวฒัน์  ศุขสายชล  เป็นกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2562 วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 ทดแทนหม่อมหลวง พชัรภากร เทวกุล ซึง่ไดล้าออก
จากต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 



                          เอกสารแนบท่ี 3 : รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน                                       
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ข้อมูลผู้ตรวจสอบภำยใน ปี 2562 
รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั 

ช่ือ - สกลุ / ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ / ประวติักำรฝึกอบรม 
สดัส่วนในกำร
ถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครวัระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั 

นายไชยโรจน์ ภทัร
เกยีรตพิงษ์ / กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

59 - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต : CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANT (CPA) 

- ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาต : CERTIFIED 
INTERNAL AUDITOR (CIA) ของ THE 
INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA) 
– USA. (รุ่นที ่1 ปี 2541) 

- ปรญิญาโท Master Degree of Business 
Administration (M.B.A.) มหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) 
สาขาวชิาการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- หลกัสตูรผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบญัช ี(EQCR) และผูส้อบการควบคุม
คุณภาพของส านักงานสอบบญัช ี
(MONITORING) ในตลาดทุน (EQCR AND 
MONITORING) รุ่นที ่1/62 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี 2541 - ปัจจุบนั 
 
 
2563 - 2564 
 
 
2561 - 2562 
 
 
 
2559 - 2560 
 
 
 
 
 
 
 
2556 - 2558 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
นายกสมาคมฯ 
 
 
กรรมการและ
เลขาธกิาร 
 
 
อุปนายกฝ่าย
บรหิาร 
 
 
วทิยากรพเิศษ 
 
 
 
ประธาน
คณะอนุกรรมการ
ประชาสมัพนัธ ์

บรษิทั ภทัรเกยีรต ิออดทิ 
แอนด ์คอนซลัติ้ง จ ากดั 
 
สมาคมผูต้รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย (IIAT) 
 
สมาคมผูต้รวจสอบบญัชี
ภายในแห่งประเทศไทย 
(IIAT) 
 
สมาคมผูต้รวจสอบบญัชี
ภายในแห่งประเทศไทย 
(IIAT) 
 
สมาคมนักบญัช ีและ
ผูส้อบบญัชอีนุญาตแห่ง
ประเทศไทย 
 
สมาคมผูต้รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย (IIAT) 



                          เอกสารแนบท่ี 3 : รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน                                       
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ช่ือ - สกลุ / ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ / ประวติักำรฝึกอบรม 
สดัส่วนในกำร
ถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครวัระหว่ำง

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั 

  - หลกัสตูรการตรวจสอบบญัชแีบบครบวงจร-ชัน้
กลาง สมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตแห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูรการตรวจสอบบญัชแีบบครบวงจร-
ชัน้สงู สภาวชิาชพีบญัช ี

- หลกัสตูรการสอบทานระบบควบคุมภายในโดย
ใชก้รอบการควบคุมภายในทีเ่ป็นสากล 

- หลกัสตูรการสอบทานกระบวนการจดัท า และ
ตดิตามการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

- หลกัสตูรการอบรมเชงิปฏบิตักิารลดตน้ทุนการ
ผลติดว้ย Material Flow Cost  Accounting 

- อบรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์รแนว 
COSO-ERM 

     

 



เอกสารแนบท่ี 4 : รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น    
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รายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
 
 -ไม่ม ี
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อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


