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หน้า 3 

รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

พฒันาการท่ีส าคญั  

ปี พัฒนาการที่สำคัญ  

2538 • บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (“SONIC”) ก่อตัง้ขึน้ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลำ้นบำท โดย ดร.สนัตสุิข โฆษิ

อำภำนันท ์เพื่อประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำรระบบโลจสิตกิสก์ำรขนส่งทำงทะเล 

2541 • SONIC ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA) 

2544 • ร่วมทุนกบัหุน้ส่วนต่ำงประเทศ ก่อตัง้ บรษิทั จแีอลอ ีลอจสิตคิส ์จ ำกดั (“GLE”) เพื่อประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำร

ระบบโลจสิตกิสแ์บบเตม็ตู ้(FCL) เป็นหลกั 

2546 
• ก่อตัง้ บรษิทั พซี พอรพ์ จ ำกดั (“PEACEPROP”) เพื่อประกอบธุรกจิจดักำรอสงัหำรมิทรพัย ์ส ำหรบักำรใหเ้ช่ำ

อำคำรส ำนักงำนแก่บรษิทัในเครอื ก่อตัง้ บรษิทั เอเชยีน อนิเตอรโ์ลจสิตคิส ์จ ำกดั (“ASIAN”) เพื่อประกอบธุรกจิ
ใหบ้รกิำรจดักำรระบบโลจสิตกิส ์

2551 • เปิดสำขำกิง่แกว้ อ ำเภอบำงพล ี จงัหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อใหบ้รกิำรกำรขนส่งทำงบก และศูนยร์วบรวมและกระจำย

สนิคำ้บนพืน้ทีก่ว่ำ 10 ไร ่

2552 
• เพิม่ทุนจดทะเบยีน เป็น 70.00 ลำ้นบำท 

• เปิดพืน้ทีใ่หบ้รกิำรเขตปลอดอำกร (Free Zone) ชื่อ เขตปลอดอำกร กิง่แกว้ LCL ฟรโีซน เพื่อประกอบพำณิช

ยกรส ำหรบัลูกคำ้ขนำดเลก็และขนำดกลำงเพื่อใชพ้ืน้ทีใ่นกำรน ำเขำ้สนิคำ้ 

2553 • เปิดสำขำแหลมฉบงั เพื่อใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสไ์ดอ้ย่ำงครบวงจร (Total logistic Provider) 

2558 

• ปรบัโครงสรำ้งระหว่ำงกลุ่มบรษิทั โดยวธิกีำรควบรวมบรษิทั (Amalgamation) ระหว่ำง GLE, PEACEPROP และ 

ASIAN จดัตัง้เป็นบรษิทัโดยใชช้ือ่ว่ำ บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ำกดั (“GRANDLINK”) เพื่อด ำเนินธุรกจิกำร

จดักำรระบบโลจสิตกิส ์โดยเน้นบรกิำรแบบไม่เตม็ตู ้(LCL) เป็นหลกั โดยมทีุนจดทะเบยีน 31 ลำ้นบำท 

• ไดเ้ขำ้ร่วมเป็นสมำชกิของ กลุ่มสมำชกิ The Cooperative Logistics Network (The COOP) 

• ไดเ้ขำ้ร่วมเป็นสมำชกิของ กลุ่มสมำชกิ Global Affinity Alliance  

• ไดร้บัใบรบัรอง ISO 9001: 2008 จำก UKAS Management System 

 

 

2559 

 

 

 

• เปิดเสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรขนส่งระหว่ำงเขตแดนไปยงัประเทศกมัพชูำ และประเทศลำว 

• ลงทุนซื้อทีด่นิขยำยพืน้ทีศู่นยร์วบรวมและกระจำยสนิคำ้ทีก่ิง่แกว้ อกีกว่ำ 7 ไร่  

• ลงทุนเพิม่รถหวัลำก และหำงลำก จ ำนวน 40 คนั และ 73 หำง เพื่อรองรบักำรขนส่งสนิคำ้ทำงบกและกำรขนส่ง

สนิคำ้ขำ้มเขตแดน 

• ระงบักำรใหบ้รกิำรเขตปลอดอำกร กิง่แกว้ LCL ฟรโีซน โดยอยูร่ะหว่ำงขอ้พพิำทระหว่ำงกรมศลุกำกร 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

ปี พัฒนาการที่สำคัญ  

 

2560 

• ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัฯ มหำชนจ ำกดั โดยเปลีย่นชื่อเป็น "บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั 

(มหำชน)"  

• เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 70 ลำ้นบำทเป็น 290 ลำ้นบำท 

2561 

• เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ MAI เมื่อ 19 ตุลำคม 2561 จ ำนวนหุน้จดทะเบยีน 550 ล้ำนหุ้น จ ำนวน 275 
ลำ้นบำท และจดัสรรใบส ำคญัแสดง สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัใหแ้ก่พนักงำนของบรษิทั จ ำนวน 15 ลำ้นหุน้  
(มอีำยุ 5 ปี) 

• ซื้ออำคำรพำณิชย ์เพื่อเป็นอำคำรส ำนักงำนสำขำแหลมฉบงั 

• เพิม่ส ำนักงำนทีสุ่วรรณภูม ิ

2562 • ลงทุนในทีด่นิ 21 ไร่ โครงกำรป่ินทองแลนด ์จ.ชลบุร ีเพื่อขยำยพืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ในเขต EEC 

• ลงทุนเพิม่รถหวัลำก และรถหำงลำก เป็น 85 คนั และ 200 หำง 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท มดีังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษัท เจเนซสิ โลจสิตคิส์ จำกดั จดเลิกกจิการในปี 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบญัช ี

• บริษัท จีเอลเอส อินเตอรเ์ฟรท จำกัด จดเลิกกิจการในปี 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบญัช ี

 

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 

290 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 275 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

0.50 บาท 

ลัษณะการประกอบธุรกิจ บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ 

แบบครบวงจร 

 

 

บริษัท แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด 

ทุนจดทะเบียน 31 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 31 ล้านบาท   

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท  คิดเป็น  93.70 % 

ลักษณะประกอบกิจการ บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบ

ครบวงจรโดยเน้นการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

ข้อมูลสำคัญทางการเงนิ   

 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)    

รายได้จากการให้บริการ 964.30 1,152.41 1,145.55 

กำไรขั้นต้น 203.31 230.03 240.72 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 132.58 162.18 174.70 

กำไรสุทธิสำหรับปี 45.83 46.63 46.53 

    
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)    
สินทรัพย์รวม 579.81 842.11 864.50 

หนี้สินรวม 312.64 281.28 252.35 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 267.17 560.83 612.15 

    
งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)    
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนนิงาน 56.34 37.36 73.78 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (5.45) (31.72) (181.54) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ใปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (25.78) 185.04 (8.15) 

    

    
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ    
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 21.08 19.96 21.01 

อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 4.74 4.04 4.04 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 16.34 11.38 8.00 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.17 2.47 2.46 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 55.89 57.36 61.73 

ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 26.29 26.36 27.47 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า) 1.19 0.51 0.42 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั ้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั ้งที ่ 5/2560 เมื ่อวันที ่ 1 กันยายน 2560 
ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่านได้แก่ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล  นายกณวรรธน์ อรัญ โดยมี รองศาสตราจารย์  
กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งนาย
รัฐวัฒน์  ศุขสายชล  เป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทดแทนหม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล  
 ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้  

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง  เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง 
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล    เข้าร่วมประชุม 2/4 ครั้ง 
นายกณวรรธน์ อรัญ    เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบ โดยควบคุมดูแลเรื่องดังต่อไปนี้ ทำให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ ปฎิบัติตามข้อกำหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความเป็นอิสระ และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และตรวจสอบผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญช ี
 

 โดยสรุปสาระสำคัญ  
 

• กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง (ทบทวนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) ทำให้เนื้อหาที่เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  

• รายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน กระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการ
เงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี 
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี พบว่ามีการเลือกใช้นโยบาย
การบัญชีมีความสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลใน 
งบการเงินอย่างเพียงพอ  

 

• รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และมั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผล และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท 
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• การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และ
พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัท มีการรวบรวมเรื่องที่เป็นสาระสำคัญชี้แจงแนว
ทางแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ครบถ้วน เหมาะสม 
และเพียงพอ  

 

• การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระและได้สอบทานผลการตรวจสอบ 
ทุกไตรมาส แนะนำให้พัฒนาวิธีการตรวจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การ
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อย่างอิสระ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพแล้ว อีกทั้งมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม  ทั้งนี้ พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มี
ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน 

 

• การสอบบัญช ี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  

 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า มีการปฎิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

    

• การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้มีการ
ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิด
ความเช่ือมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

   

• การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และร่วมกับฝ่ายบริหารในการพิจารณา และให้ความเห็นในรายงานผล 
และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
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• การต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการดำเนินกิจการตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปช่ัน 
รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน  ได้อย่างอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

• พิจารณาการจัดทำการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมถึงเรื่ององค์กร และสภาพแวดล้อมการบริหารความเสีย่ง การควบคุมการปฎิบัติงานของฝ่ายงาน
บริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ให้ความสำคัญต่อการมีระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ นำองค์กรไปสู่การมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี  

  
ในรอบปี 2562 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลัง และทำหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ทีเกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน  

 
ภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีความยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน

ผู้บริหารของบริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฎิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ มีการรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการกำกบัดูแล
กิจการโดยยึดหลักความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผลการปฎิบัติงานตามหน้าที่ และสามารถ
แข่งขันได้ รวมทั้งมีการปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 
 
ช่ือบริษัท        : บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่             : 79/349,350 ช้ัน 1,2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 

ที่ตั้งสำนักงานสาขา              : (1) สาขากิ่งแก้ว 

84 หมู่ที่ 15 ซอยกิ่งแก้ว 21 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

   (2) สาขากิ่งแก้ว2 

   84/1 หมู่ที่ 15 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวดั 

สมุทรปราการ 10540 

   (3) สาขาชลบุร ี

   198/30 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุี 20120 

                                                (4) สาขาสุวรรณภูมิ ท่ีตั้ง 999 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด อ.บางพล ี

                                                 จ.สมุทรปราการ 10540     

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : บริการจดัการระบบโลจสิติกส์แบบครบวงจร 

เลขทะเบยีนบริษัท   : 0107560000427 

โทรศัพท ์    : 02 – 213 – 2999 

โทรสาร    : 02 – 213 - 2533 

เว็ปไซด์บริษัท   : www.sonic.co.th 

ทุนจดทะเบียน   : 290,000,000 บาท 

ทุนชำระแล้ว   : 275,000,000 บาท 
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รายละเอียดนติิบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไปของจำนวนที่ชำระแล้ว 

ช่ือบริษัท       : บริษัท แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด 

ที่ตั้ง       : 79/345-350 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  

กรุงเทพมหานคร  10120 

ลักษณะธรุกิจ     : บริการจดัการระบบโลจสิติกส์แบบครบวงจร 

เลขทะเบยีนบริษัท     : 0105558158599 

โทรศัพท ์      : 02 – 213 – 2666 

โทรสาร      : 02 – 213 - 2566 

ทุนจดทะเบียน     : 31,000,000 บาท 

ทุนชำระแล้ว     : 31,000,000 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์

บริษัท       : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่             : 93 ช้ัน 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดนง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท ์       : 02 – 009 -9999 
 

ผู้สอบบญัช ี

บริษัท       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส ์เอบีเอเอส จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่                            : 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 15 ถนนสาทรใต้ จังหวัด        

    กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท ์    : 02 – 844 -1000 

 

ข้อมูลสำคญัอื่น 

-ไม่มี - 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายงานบริการ 
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) 

เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Service Provider) โดยมีการให้บริการ

ขนส่งสินค้าทางทะเลแบบครบวงจรทั้งเต็มตู้และไม่เต็มตู้ และการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อการสนับสนุนการขนส่งสินค้าจาก

บริษัทลูกค้าไปยัง ท่าเรือและท่าอากาศยานต่างๆ สำหรับสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้า โดยด้านบริการขนส่งสินค้าทางบกนั้น 

บริษัทฯ มีรถหัวลากและหางลากท่ีให้บริการเป็นของตัวเอง เป็นจำนวน 85 คัน และ 200 หาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปี  

ภาพรวมและประโยชน์ในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขนส่งสินคา้ไปยังท่าเรือ 

นอกเหนือจากคุณภาพและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง ความพึงพอใจของลูกค้ายังเป็นอีก

ปัจจัยสำคัญของธุรกิจการจัดการขนส่ง เนื่องด้วยหลักสำคัญในการเติบโตในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ลูกค้าต้องเชื่อมั่นใน

คุณภาพของการให้บริการ ดังนั้นบริษัทฯ ตระหนักและมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดย

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) เพื่อที่จะคอยดูและให้คำปรึกษาเมื่อมีการใช้บริการ เพื่อให้

ลูกค้าได้รับการตอบสนองและได้รับการติดตามแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้การ

บริการของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภทดังนี้  

1. ธุรกิจจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) 

 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( International Logistics Service 

Provider) ประเภทที่ไม่มีเรือเป็นของตัวเอง (NVOOC) เพื่อการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งการนำเข้าสินค้าจาก

ต่างประเทศมาสู่ประเทศไทย และการส่งออกจากระหว่างจุดขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือในประเทศไทยไปยังที่หมายต่างประเทศ 

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ จะให้บริการในการจัดการขั้นตอนการส่งออกหรือนำเข้าที่ท่าเรือในประเทศไทย ในการจองระวางเรือผ่าน

สายเรือช้ันนำระดับโลกและตู้คอนเทนเนอร์ (container) ที่เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของสินค้า จัดการบริหารพื้นที่ตู้

คอนเทนเนอร์ให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำส่งมอบสินค้าลงเรือ รวมไปถึงการดำเนินพิธีการ
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ศุลกากรและเอกสารประกอบในการส่งมอบสินค้า ตลอดจนติดตามสถานะของสินค้าจนถึงจุดหมาย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะ

ประสานงานกับเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อจัดการการส่งออกหรือนำเข้า ณ ท่าเรือของต่างประเทศ ท้ังนี้ ณ ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทได้ติดต่อกับเครือข่ายพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศกว่า 63 ประเทศ โดยปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีการ

ส่งออก และนำเข้าไปสู่ประเทศทั่งในกลุ่มอาเซียน อันได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และกลุ่ม

ประเทศในทวีปยุโรป อันได้แก่ เยอรมัน เนเธอแลนด์ และตุรกี เป็นหลัก  

โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการของการขนส่งทางทะเลอยู่ 2 ประเภทคือ 

1.1 การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full container load: FCL) หมายถึง การบรรจุสินค้า

เต็มตู้คอนเทนเนอร์สำหรับลูกค้ารายเดียวในคอนเทนเนอร์หนึ่งๆ ซึ่งเป็นบริการที่เหมาะ

กับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทฯ จะร่วมวางแผนงานการ

ส่งออกกับลูกค้าเป็นรายปี  บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อสายการเดินเรือ ต่อรองค่า

ระวางเรือ จองระวางเรือ รวมถึงจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมกับสินค้า จนส่งมอบ

สินค้าลงเรือ ตลอดจนติดตามสถานะของสินค้าต้นทางจนถึงปลายทาง  

 

1.2 การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than container load: LCL) หมายถึง การ
บรรจุสินค้า โดยแบ่งพื้นที่คอนเทนเนอร์แบบปลีก เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับลูกค้า
ที่ต้องการขนส่งสินค้าปริมาณน้อย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมสินค้า 
(Consolidator) จากลูกค้าหลายรายและนำมาบรรจุวางบนพื้นที่คอนเทนเนอร์ โดยจะมี
การคำนวณพื้นที่ในการจัดวางเพื่อประสิทธิภาพให้ได้สูงสุด  

2. การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air freight) 

กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผูต้ิดต่อและจองระวางสายการบิน ตามตารางเวลาและข้อกำหนดทีลู่กค้าต้องการ
ซึ่งการขนส่งทางอากาศเปน็การขนส่งที่มีศักยภาพสูงเหมาะกับการขนส่งระหว่างประเทศที่ต้องการความ
รวดเร็วในระยะเวลาที่จำกัด แต่มีต้นทุนที่สูงกวา่การขนสง่เรือสินค้าส่วนใหญ่ที่ขนส่ง ทางอากาศจะมีปริมาณ
ค่อนข้างน้อยและมีมลูค่าสงูและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยคำนึงถึงความรวดเร็ว  

3. ธุรกิจการจัดการขนส่งทางบกภายในประเทศ ( Inland Transport) และการจัดการขนส่งสินค้าข้ามแดน 

(Cross-border Transport) 

นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่ให้บริการขนส่งทางทะเลและทางอากาศแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมีบริการเพื่อรองรับ

ความต้องการของบริการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจและเป็นการต่ อยอดความชำนาญในธุรกิจการ

ให้บริการขนส่งแบบครบวงจรและต่อเนื่อง (Multimodal Transport) โดยบริษัทฯ มีบริการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อ

อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า ระหว่างจุดถ่าย/รับสินค้าของลูกค้าและท่าเรือ/ท่าอากาศ บริษัทฯ จึงได้ขยาย

การบริการในส่วนของการดำเนินงานขนส่งภายในประเทศ ด้วยรถหัวลากและหางลาก รวมถึงรถบรรทุก 6 ล้อ และ 4 

ล้อ เพื่อการให้บริการลูกค้าผู้นำเข้าและส่งออกได้อย่างครบวงจร ลดขั้นตอนการติดต่อกับหลายๆ ผู้ให้บริการ ปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการขนส่งทางบกตามจุดหมายที่ลูกค้าต้องการแก่ผู้ประกอบการทั่วไป  
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4. บริการอื่นๆ 

  นอกจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น  บริษัทยังมีการให้บริการศูนย์กระจายสินคา้ และบริการสำหรับ

สินค้าอันตราย  เพื่อเป็นการรองรบัความต้องการของลูกค้า ในการให้บริการโลจสิติกส์ครบวงจร 

4.1 การบริการศูนยร์วบรวมและกระจายสินค้า (Distribution Centre) 

เป็นการให้บริการพักของระหว่างการขนส่งสินค้า ระหว่างการขนสง่จากโรงงานลูกค้า ก่อนนำเข้าหรอืส่งออก ไปยัง

ท่าเรือหรือสนามบิน  และกระจายสินค้าให้กับลูกค้าด้านอีคอมเมริช์ (e-commerce) 

4.2 การบริการโลจสิติกสส์ำหรับสนิค้าอันตราย (Dangerous Goods) 

เป็นการให้บริการทั้งในการบริการบรรจสุินค้าอันตรายภายใต้กฎการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ    

( IATA Dangerous Goods regulations) ทางเรือ (IMDG code) และทางบก (ADR) การจำหนา่ยบรรจุภณัฑ์สำหรับ

บรรจสุินค้าอันตราย และบริษัทยอ่ย ยังมีร่วมมือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ

บรรจสุินค้าอันตราย 
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กลุยทธ์การแข่งขัน 

การให้บริการแบบครบวงจร (Total Logistics Service Provider)  

กลุ่มบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ในช่วงเรื่มต้นกลุ่มบริษัทฯ เริ่มธุรกิจการเป็น

ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางเรือ และต่อมาก็ได้เริ่มผลิตภณัฑ์การขนส่งทางอากาศ ซึ่งการขนส่งระหว่างจุดขน

ถ่ายสินค้าของลูกค้าจนถึงจุดขนถ่ายส่งออก จึงได้ริเริ่มแนวคิดการให้บริการระบบโลจิสติกส์อย่างครบวงจร กล่าวคือให้บริการ

ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเรื่องกฎเกณฑ์และวิธีการนำเข้าและส่งออก บริการผ่านพิธีศุลกากร บริการการขนส่งทางบก โดยให้บริการ

ทั้งรถหัวลาก หางลาก และรถบรรทุก ระยะเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้ เริ่มขยายการให้บริการการขนส่งทางบกข้ามชายแดน 

(Cross-border transport) สู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ส่งผลให้

บริษัทฯ สามารถให้การบริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ช่วยประหยัดเวลา และประสิทธิภาพในระบบการจัดการโลจิสติกส์

ของลูกค้า  

เครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวาง (Network) 

บริษัทฯ ยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวแทนการจัดการการขนส่งในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นพันธมิตรในการส่งงาน

ให้กันและกัน ปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรที่เป็นตัวแทนในต่างประเทศที่ติดต่อกันมาอยู่กว่า 454 รายครอบคลุมทุกทวีป โดย

พันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจด้วยกันมายาวนาน ก็ได้แนะนำตัวแทนอื่นๆ ให้แก่บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมชมรมตัวแทนการขนส่งทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ในประเทศไทยกลุ่มบริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(TIFFA) นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทฯ ยังได้เข้ารวมเป็นสมาชิกของ The Cooperative Logistics Network ในปี 2558 ซึ่งเป็น

สมาคมระดับนานาชาติครอบคลุมกว่า 124 ประเทศทั่วโลก และ Global Affinity Alliance โดยจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้งเพื่อเป็นการขยายเครือขายพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับตัวแทนในประเทศอื่นๆ เพื่อให้บริการได้ครอบคลุม

ได้มากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิธีการเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในเชิงธุรกิจเพื่อที่จะตอบสนอง

ความต้องการที่จะขนส่งสินค้าไปเป้าหมายปลายทางที่เป็นประเทศคู่ค้า 

ตารางสรุปการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก (Conference) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ช่ือสมาคม บริษทัท่ีเป็นสมาชิก ปีท่ีเป็นสมาชิก ปีท่ีส้ินสุดการเป็นสมาชิก 

Thai International Freight Forwarders 

Association: TIFFA 
SONIC 21 เม.ย. 2541 ไม่มีกำหนด 

The Cooperative Logistics Network SONIC 21 ธ.ค. 2558 ไม่มีกำหนด 

Global Affinity Alliance GLINK 2561 2563 

สมาคมชิปปิ้งไทย SONIC 25 ม.ค. 2561 25 เม.ย. 2563 

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

ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความชำนาญการในการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น สายเดินเรือ กรมศุลกากร ฯลฯ และต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ในการนำเข้าและส่งออกของประเทศท่ี
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จะนำเข้าและส่งออก ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญการในการนำเข้าและส่งออกอย่างเพียงพอจึงต้องอาศัย

ผู้กระทำการแทนในการจัดการระบบโลจิสติกส์ กลุ่มบริษัทฯ เริ่มดำเนินงานด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์มาตั้งแต่ปี 2538 

บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ได้สะสมประสบการณ์และเครือข่ายซึ่งส่งผลให้การให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แก่ลูกค้ามี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งการจองระวางเรือหรือเครื่องบินที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว การบริหารพื้นที่ในการบรรจุ

สินค้าเพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพสูงสุด การลดข้อผิดพลาดจากการขนส่งและการดำเนินการตามกฏหมายศุลกากรและ

กฏหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนให้

บุคลากรได้รับการอบรมกับสถาบันภายนอกท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองเพื่อการให้บริการได้แบบมืออาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

คุณภาพในการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ลูกค้า เนื่องจากคุณภาพของการบริการเป็นหัวใจหลักของการ

ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งฝ่ายดูแลลูกค้า (Customer Service) เพื่อแยกแผนกการ

บริการออกมาจากส่วนงานปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถพัฒนา และติดตามคุณภาพของการบริการได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ฝ่าย

ดูแลลูกค้าจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทั้งในระหว่างการขนส่ง ติดตามสถานะสินค้า รับปัญหาและให้คำแนะนำ

การแก้ไขปัญหาหลังการขนส่ง นอกเหนือจากนี้กลุ่มบริษัทฯ มีการให้ลูกค้าประเมินคุณภาพงานและมีการตรวจสอบแบบ

ประเมินจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางในการรับการติดต่อ หรือข้อร้องเรียน ได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการ

ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ อีเมลจดหมายหรือผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ  

การรักษาฐานลกูค้าปัจจุบนั 

เนื่องด้วยการแข่งขันของธุรกิจจัดการระบบโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น การรักษาฐานลูกค้าในปัจจุบันจึงเป็นหัวใจหลักในการ

สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเนื่องด้วยกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการจัดการระบบโลจิสติกส์มามากกว่า 25 
ปี กลุ่มบริษัทฯ จึงมีฐานลูกค้าที่กว้าง ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการคงไว้ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าว และมอบหมายให้

มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญของกลุ่มบริษัทฯ ดูแลกลุ่มลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยสร้างความรู้สึกประทับใจ และความพึงพอใจใน

บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยการคอยให้คำปรึกษาเพื่อลดกระบวนการทำงานขอลูกค้า ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของลูกค้า 

อีกทั้งการเสนอบริการใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อาทิเช่น การขนส่งทางบกทั้งในประเทศและข้ามชายแดน ศูนย์รวบรวมเพื่อ

กระจายสินค้า เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร 

มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่ง 

นอกเหนือจากความรวดเร็วในการนำสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางแล้ว กลุ่มบริษัทฯยังได้ให้ความสำคัญกับความ

ปลอดภัยในการให้บริการขนส่งเป็นอันดับต้นๆอีกด้วย ทั้งนี้ยานพาหนะที่กลุ่มบริษัทฯได้คัดสรรมานั้น จึงเป็นยานพาหนะที่ได้

มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และมีสมรรถนะในการใช้ประกอบธุรกิจจัดการขนส่งให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท นอกเหนือจากนี้กลุ่ม

บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเลือกสรรบุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยดำเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจนี้จำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มี

ประสบการณ์และมีความคุ้นชินกับประเภทงาน จึงจะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย และ

ดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และสินค้าของลูกค้าและกลุ่มบริษัทฯ  
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ทั้งนี้ยานพาหนะขนส่งที่กลุ่มบริษัทฯใช้ทุกคันจะได้รับการบำรุงรักษาจากศูนย์ซ่อมบำรุงที่มีคุณภาพสูง จากช่า ง

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ได้การยอมรับของผู้ใช้ยานพาหนะทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ายานพาหนะที่ใช้ประกอบการทุกคัน 

ได้รับการดูแลเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานท่ีกฏหมายกำหนด และมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนปฏบิตัิ

หน้าที่ โดยบริษัทฯมีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของพนักงานขับรถ และระเบียบว่าด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รวมถึงมีการทำแบบประเมินของพนักงานขับรถ นอกเหนือจากนี้บริษัทฯได้กำหนดให้พนักงานทำการตรวจสภาพความพร้อม

ของยานพาหนะก่อนนำรถออกไปให้บริการแก่ลูกค้า และมีการควบคุมโดยจัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์พ

พนักงานผู้ให้บริการขับรถขนส่งอย่างเป็นประจำ  
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โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย แยกตามประเภทของการให้บริการ ดังนี้ 

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงินรวม 

รอบปี 2560 รอบปี 2561 รอบปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการขนส่ง             

- บริการขนส่งทางเรือ 610.56 63.16 759.25 65.72 744.81 64.74 

- บริการขนส่งทางบก 277.95 28.75 301.86 26.12 333.44 28.98 

- บริการขนส่งทางอากาศ 66.94 6.92 83.02 7.19 54.11 4.70 

- บริการอืน่ๆ/1 8.85 0.92 8.28 0.72 13.19 1.15 

รวมรายได้จากบริการ 964.3 99.75 1,152.41 99.75 1,145.55 99.57 

- รายได้อื่น/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 

 

หมายเหตุ:  /1 บริการอื่นๆได้แก่ ค่าบริการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ค่าบริการสำหรับสินค้าอันตราย และอืน่ๆ   
/2 รายได้อื่น ได้แก่ ประกอบด้วย ผลตา่งของส่วนแบ่งกำไรจากการเลิกบริษัทย่อย รายได้ดอกเบี้ยรับจาก

บัญชีเงินฝากธนาคาร กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหนา่ยสินทรัพย์ และรายได้อื่นๆ 
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โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 
 
 

 

หมายเหตุ : *บริษัทฯ วา่จ้างบริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลต้ิง จำกัด  โดยมีนายไชยโรจน ์ภัทรเกยีรติพงษ์ เป็นหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน 
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1. คณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1. รศ. ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2. รศ. กัลยาภรณ์1/ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 

  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นายกณวรรธน ์ อรัญ กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 

4. นายรัฐวัฒน์2/  ศุขสายชล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

5. ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหนา้ที่บรหิาร 

6. นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการ 

7. นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ กรรมการ 

 โดยมีนางสาวโสฬสญา เขมสุข เปน็เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 
หมายเหตุ 1/แต่งตั้งรองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ทดแทนหม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล ซึ่งได้ลาออกจาก
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 

    2/แต่งตั้งนายรัฐวัฒน์  ศุขสายชล  เป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตามมติ

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ทดแทนหม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล ซึ่งได้ลาออกจาก

ตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ เมือ่วันท่ี 30 กันยายน 2562 

 

กรรมการซ่ึงมีอำนาจลงลายมือชือ่แทนบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
กรรมการผูม้ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ  ดร.สันติสุข  โฆษิอาภานันท์ และ นายรนัท เลียวเลิศสกลุชัย   

หรือนายวุฒิชัย  สุริยวรวงศ์ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท  

   

  ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

1) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท

จดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 

2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลาบัญชีของบริษัท 

3) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและ

อนุมัติ 
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4) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของ

บริษัท ตลอดจนควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตาม

นโยบายที่ได้รับมอบหมาย  อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชมุผู้

ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติก่อนการ

ดำเนินการ 

5) ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

พิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 

6) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การ

ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

7) พิจารณากำหนดโครงสร้างการจัดการและมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รวมถึงการ

กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าท ี ่และความร ับผ ิดชอบของคณะกรรมการบร ิหารประธานคณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อยอื่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตามความเหมาะสม 

8) จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน 

เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาและอนุมัติ 

9) มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้

บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจ

นั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร  ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคล

ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับตนเองหรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้

เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัท  ย่อย ตามที่นิยามไว้

ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศ

อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

10) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ

บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท เช่น จัดทำทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ

บริษัท  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น 
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องค์ประกอบ 

1) คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน  และกรรมการบริษทัไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  

3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม  (1/3) ของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน 

4) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท  

วาระการดำรงตำแหน่งและการแต่งต้ังกรรมการบริษัท  

1)    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอช่ือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการ

ที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้เพื่อนำเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ เว้นแต่วาระของกรรมการดังกล่าวเหลือน้อยกว่าสอง (2) 

เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่

ของกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่ง 

3)  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 
ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามกฎบัตรนี้ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กวา่กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

 

5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท 
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2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1. รศ. กัลยาภรณ ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

2. นายกณวรรธน ์ อรัญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

3. นายรัฐวัฒน์1/ ศุขสายชล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ     1/แต่งตั้งนายรัฐวัฒน์  ศุขสายชล เป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562  ทดแทนหม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล ซึ่งได้ลาออกจาก
ตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ เมือ่วันท่ี 30 กันยายน 2562 

โดยมี รศ. กลัยาภรณ ์ปานมะเริง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินโดยมี
รายละเอียดประวตัิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานโดยสรุปดังนี ้
ประวัติการศึกษา 

- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- บัญชีบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประวัติการทำงาน 
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส ์

2560 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีแผนและประกันคณุภาพ มหาวิทยาลยัศรีปทุม / การศึกษา 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรสซเิด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี้ จำกดั / 

อุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนแอรร์ถยนต์ 

2552 – ปัจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน และประธาน

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี้ จำกดั (มหาชน) / อุตสาหกรรม

หลอมเหล็ก 

2547 – ปัจจุบัน คณะกรรมการฝา่ยการเงิน และ

เหรัญญิก 

สโมสรเอธานอลไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย / มูลนิธ ิ

2545 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / การศึกษา 

2542 – 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีดา้นแผนและประกัน

คุณภาพ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม / การศึกษา 

2562– ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและ บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส ์

 พิจารณคา่ตอบแทน  

และมีนางสาวโสฬญา เขมสุขทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. มีคุณสมบัตติามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์ 
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสนิใจในการดำเนินกิจการของบริษทั บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
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3. ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจำ/ผูม้อีำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง/ถือหุ้นรายใหญ ่

4. สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี แสดงความเห็น และรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือผู้มี
อำนาจควบคุม รวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

5. สามารถอุทิศเวลา และความคิดเหน็อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
6. ควรไดร้ับการอบรม และเสริมสรา้งความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของ

กรรมการตรวจสอบ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรไดเ้พิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ประธานกรรมการตรวจสอบ ควรเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้นำ และนำการประชุมให้เป็นไปตามแนวทางที่
ถูกต้อง วางแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ และให้ความมั่นใจในความมีประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (1)  จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (2)  เนื้อหาในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบควรมีความชัดเจนและระบุถึงความหมาย คำจำกัดความ

รวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (3)  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจบุันและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบรษิทั 

และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
2. รายงานทางการเงิน 
 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถกูต้อง 

ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ
รายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี 

3. รายการที่เกีย่วโยงกัน และรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 (1) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

 (2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการ ที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน 

4. การควบคมุภายใน 
 (1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมปีระสิทธิผล 
 (2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบ

การควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะนั้น 

5. การตรวจสอบภายใน 
 (1) สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิผล 
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 (2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

 (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้งใน
การกำหนด และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจ
ว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ 

 (4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน 

 (5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอ
ฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ 

 (6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ สอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงท่ีปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน 

6. การสอบบัญช ี
 (1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ 

โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น 
และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบัมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่าน
มา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทั ้งนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 (2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
แผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง) 

 (3) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้ 

 (4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทำ เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะนั้น 

 (5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

 (6) รับทราบผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้
กระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของ 
พ.ร.บ. และดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ 
สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 

7. การปฏิบัตติามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท 
 

8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และ

พิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 (2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาด

หลักทรัพย์กำหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ
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บริษัท 
 (3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท ำ

ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร รายการ หรือการกระทำดังกล่าว  

  (3.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  (3.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน 
  (3.3) การฝ่าฝืนพ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 (4) หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขรายการ หรือการกระทำที่เข้า

ลักษณะตามข้อ (3.1), (3.2) และ (3.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการ
ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้อ (3.1), (3.2) และ (3.3) ต่อ สำนักงาน 
ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ 

9. การกำกับดูแลกจิการที่ด ี
 (1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื ่อง รวมทั้งให้แนวทาง และ 

ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา 
 (2) ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจำของการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท 
 (3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง 

พ.ร.บ. จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงานนั้น 
10. การบริหารความเสี่ยง 
 (1)  สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ

เกิดประสิทธิผล 
 (2) ร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสีย่ง และฝา่ยบริหารในการพจิารณา และให้ความเห็นในรายงานผล และ

รายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
11. การต่อต้านการทุจรติ 
 สอบทานการดำเนินกิจการของบริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปช่ัน รวมทั้งรายงานทางการ

เงิน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี 
หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทําใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และ
ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการทุจริต หรือการคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณี
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

 
12. ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 
 (1) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบร ิษ ัท ในขณะที ่ความร ับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

 (2) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม 
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 (3) กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือ
พบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่า บริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ 
และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 

 (4) ควบคุมดูแล กรณีการสอบสวนพิเศษตามความจำเป็น 
 

วาระการดำรงตำแหน่งและการแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ  

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นไปตามการดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไวใ้นข้อบังคับของบริษัท 

2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกแตไ่ม่ได้รับการต่อ
วาระโดยอัตโนมัต ิ

3. กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้งและยื่นหนังสือลาออกให้บริษทัทราบล่วงหน้า
พอสมควร พร้อมระบเุหตผุลของการลาออกด้วย และให้บริษัทแจ้งการลาออก พร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบ รวมทั้งจัดส่งข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั 
แต่งตั้งบุคคลที่มีคณุสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่
ชักช้า  โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนแทน 

5. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(ก) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
(ข) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
(ค) ขาดคุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 
(ง) ตาย 
(จ) ลาออก 
(ฉ) ถูกถอดถอน 
(ช) ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิด
ที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(ซ) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(ฌ) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 
6. หากจำนวนกรรมการตรวจสอบนอ้ยกว่า 3 คน ควรเร่งดำเนินการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 

เดือน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบไมค่รบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและสอดคล้องกับเกณฑก์ารดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
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3.  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 3 ท่าน  
ซึ่งประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1. รศ.กัลยาภรณ์1/ ปานมะเริง     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายกณวรรธน ์ อรัญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. ดร.สันตสิุข โฆษิอาภานันท ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมีนางโสฬญา เขมสุขทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 

หมายเหตุ 1/แต่งตั้งรองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ทดแทนหม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล ซึ่งได้ลาออกจาก
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 

 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีขอบเขต

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. การสรรหา 

1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม 

ทั้งในเรื่องของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับ ขนาด ประเภท และ

ความซับซ้อนของธุรกิจ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขอ

อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่

ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

1.3 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

1.4 ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับ

ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

 2. การพิจารณาค่าตอบแทน 

2.1 จัดทำหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

2.2 พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที ่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ให้

พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึง

กัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 

2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำช้ีแจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่

ประชุมผู้ถือหุ้น 
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2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ 

2.5 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร 

และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้บรรลุ

ตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

4.  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิาร ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1. ดร.สันตสิุข โฆษิอาภานันท ์     ประธานกรรมการบริหาร 

   2. นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย     กรรมการบรหิาร 

3. นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ ์     กรรมการบรหิาร 

              โดยมีนางโสฬญา เขมสุขทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร   

1. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. มีหน้าที ่พิจารณากลั ่นกรองเรื ่องดังต่อไปนี ้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการ และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท 
2.2 งบประมาณประจำปีของบริษัท 
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ ายจัดการนำไป

ถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
2.4 โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงานอย่าง

เหมาะสม 
3. ดำเนินการตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
4. มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบญัชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงนิฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม 

 
5. มีอำนาจหนา้ที่กระทำเก่ียวกับเร่ืองดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้เปน็เร่ืองๆ ตามรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  

5.1 ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื ่นของบริษัทภายในขอบเขตที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

5.2 มีอำนาจออกคำสั ่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื ่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบา ยและ

ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร 
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5.  คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
คณะทำงานบรหิารความเสี่ยง ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1. นายวฒุิชัย สุริยวรวงศ ์ ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

2. นายรนทั เลียวเลิศสกุลชัย คณะทำงานบรหิารความเสี่ยง 

3. นายไมตรี  รัตนวรวิภา คณะทำงานบรหิารความเสี่ยง 

              โดยมีคุณโสฬญา เขมสุขทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสีย่งและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  

2. กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน
ส่วนงานต่างๆ ตามความรับผดิชอบ 

3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ใน
การปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแตล่ะประเภท 

4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตราการดงักล่าวมีการสื่อสารอย่างท่ัวถึง และพนักงานได้ปฏิบตัิตามมาตรการเหล่านั้น 

5. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะหค์วามเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการ
สำรวจความเสี่ยงไดค้รอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ 

6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกดิขึ้นอย่างต่อเนื่องทัว่ท้ังองค์กร 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งครอบคลุมถงึการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสีย่ง
ประเภทต่างๆ ท่ีสำคัญของบริษัท 

6.  คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1. นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ ์ ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 

2. นายรนทั เลียวเลิศสกุลชัย คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 

3. นายปฏิภาณ  เปล่งฉว ี คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 

                โดยมีนางสาวโสฬญา เขมสุข ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 
 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 
1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง

ธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็น

ระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่

ถูกต้อง 

2. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกจิการที่

ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล 
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3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

7.  คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะทำงานความรับผดิชอบต่อสังคม ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1. นางสาวเสาวลักษณ์  นิลแวว ประธานคณะทำงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

2. นายภานุวัตร   ประทุมศร ี คณะทำงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

3. นางสาวนฤมล รัตนวรวิภา คณะทำงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

                โดยมีนางสาวโสฬญา เขมสุข ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานรับผิดชอบต่อสังคม  
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ  
1. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อ

สังคมเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล 

2. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

8.  ผู้บริหาร 
คณะผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 

1. ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2. นายวฒุิชัย สุริยวรวงศ ์ ผู้จัดการทั่วไป 

3. นางสาวเสาวลักษณ์  นิลแวว ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 

4. นายปฏิภาณ  เปล่งฉว ี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 

5. นายภานุวัตร   ประทุมศร ี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 

6. นางสาวกนกวรรณ  พิฤทธ์ิบูรณะ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านการเงิน 

7. นางสาวรัชน ี หอมสุวรรณ สมุห์บญัช ี

 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดแูลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท่ัวไปและการดำเนินงานปกติ

ของบริษัท 
2. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั ้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวั ล ปรับขึ้นเงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานท้ังหมดของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป 
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติ ในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติและมอบหมายไว้ 
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5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของบริษัทฯ ในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทอนมุัติ
และมอบหมายไว ้

6. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร 

7. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติและจำเป็นแก่การบริหารงานทั่วไปของ
บริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

7.1 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของ

บริษัท เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร 

7.2 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้องและ

เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

7.3 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ 

7.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร

เป็นคราวๆ ไป 

7.5 อำนาจอนุมัติอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติและการสั่งการ

ในระดับต่างๆ (Level of Authorization) ของบริษัท  

อน่ึงการอนุมัติเพื่อดำเนินการตลอดจนการมอบหมายการใดๆ ที่เป็นอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทนหรือ

ผู้รับมอบหมายดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อทำให้ประธานเจ้าหนา้ที่

บริหาร ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการอนุมัติการเข้าทำรายการกับตนเองหรือ

บุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อ

เข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติ และต้องมีการสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน 

ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 

เลขานุการบริษัท (ประวัติ ปรากฏหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผูม้ีอำนาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท) ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวโสฬญา เขมสุข ใหด้ำรง
ตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบดังนี้  

1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคบัต่าง ๆ ของบริษัท

และติดตามให้มีการปฎบิัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยสำคัญแก่

กรรมการบริษัท 

2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องและติดตามการปฎิบัติ

ตามมติและนโยบาย  

3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึง

ปฎิบัติตา่ง ๆ  
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4) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร รวมถึง

ความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัท หรือสรุปประเด็นปัญหาที่เก่ียวกับองค์กรของ

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารเพื่อนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งติดตามให้มีการปฎิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

และที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 

5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในสว่นที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ เป็นไปตาม

กฎหมายระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ  

6) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิตา่ง ๆ ของผู้ถือหุ้นและ

ข่าวสารของบริษัทฯ  

7) จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ เชน่ ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุม รายงานประชมุกรรมการ

บริษัทและรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงหนังสือนัดประชมุผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผูถ้ือหุ้น 

8) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองคก์ร (Corporate Record) อาท ิ หนังสือจด

ทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธ ิข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่าง ๆ  

9) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ  

10) เลขานุการบริษัท ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ และได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ 

11) หน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

ค่าตอบแทน   
1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2562 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตำแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อครั้ง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้ง 

ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาทต่อครั้ง 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อครั้ง 
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โดยในปีบัญชีปี  2561 และปี 2562  มีรายละเอียดการเข้าร ่วมประชุม และเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังน้ี 

 

ช่ือ - สกลุ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

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

รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ ์ 7/7 6/6     

รศ. กัลยาภรณ ์ ปานมะเริง 7/7 6/6 4/4 4/4 0/1 2/2* 

มล. พัชรภากร เทวกุล 7/7 4/6 2/4 2/4 1/1  

นายกณวรรธน ์ อรัญ 7/7 6/6 4/4 4/4 1/1 2/2 

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล  1/6     

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท ์ 7/7 6/6   1/1 2/2 

นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย 7/7 6/6     

นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ*์ 7/7 6/6     

 
หมายเหตุ*แต่งตั้งรองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ทดแทนหม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล ซึ่งไดล้าออกจากตำแหนง่ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 

  **แตง่ตัง้นำยรฐัวฒัน์  ศขุสำยชล  เป็นกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ ตำมมตคิณะกรรมกำร
บรษิทั ครัง้ที ่5/2562 วนัที ่8 พฤศจกิำยน 2562 ทดแทนหม่อมหลวง พชัรภำกร เทวกุล ซึง่ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั 
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ เมื่อวนัที ่30 กนัยำยน 2562 
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ชื่อ - สกุล 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

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

รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ ์ 210,000 180,000     

รศ. กัลยาภรณ ์ ปานมะเริง 140,000 120,000 100,000 100,000  40,000 

มล. พัชรภากร เทวกุล 140,000 80,000 30,000 30,000 25,000  

นายกณวรรธน ์ อรัญ 140,000 120,000 60,000 60,000 15,000 30,000 

นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล  20,000     

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท ์ 140,000 120,000   15,000 30,000 

นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย 140,000 120,000     

นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ ์ 140,000 120,000     

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

 
(2) ค่าตอบแทนอื่น 
- ไม่มี     -  

 
2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 12.18 ล้านบาท 

และ 13.10 ล้านบาทตามลำดับ ท้ังนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน โบนัส และ ค่าน้ำมันรถยนต์ 
 

 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 

จำนวนผู้บริหาร (คน) 6 7 7 

ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร (ล้านบาท) 8.29 12.18 13.10 

 
ค่าตอบแทนอื่น 
ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 ได้มีมติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซื้อหุ้นสามญัให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) จำนวน 30 ล้านหน่วย และจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยผู้บริหารของบรษิัทฯ จะได้รับการจัดสรร
จำนวนรวม 3.40 ล้านหุ้น  
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บุคลากร 
(1) จำนวนบุคลากร 

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งสิ้นจำนวน 263 คน 310 คน และ 349 คนตามลำดับ โดยมีค่าตอบแทนพนักงานของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 62.01 ล้านบาท 81.63 ล้านบาทและ 85.49 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งค่าตอบแทน

ดังกล่าว เช่น เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลีย้งชีพ และสวสัดิการอืน่ๆ เป็นต้น  

ค่าตอบแทนอื่น 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 ได้มีมติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซื้อหุ้นสามญัให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) จำนวน 30 ล้านหน่วย และจดัสรรหุ้น
สามัญเพิม่ทุนของบริษัทจำนวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย
คิดเป็นร้อยละ 5.17 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ โดยพนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไดร้ับการจดัสรรจำนวน รวม 26.60 ล้านหุ้น  
 

นโยบายพัฒนาบุคคลากร 

       บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลเกี่ยวกับคา่ตอบแทนให้สอดคล้องกับการเติบโตตามสายงานอีกท้ัง บริษัทฯ ได้

มีการส่งเสรมิและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงานให้เป็นไปตามความสามารถในตำแหน่งงานนั้น 

ได้แก่ การส่งเสริมใหพ้นักงานเพิ่มพูนความรู้ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกสต์า่งๆ การจัดอบรมสมัมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถจากภายนอกองค์กร นโยบายการให้ทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน การสอนงานโดยหัวหน้างาน 

การเรยีนรู้จากการปฏิบตัิงานจริง ตลอดจนการถ่ายทอดความรูร้ะหวา่งเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรูร้่วมกันระหว่างผู้บรหิาร

และพนักงาน อยา่งเป็นรูปธรรม การจัดทำ Rotation Plan และ Tarrant Project รวมทั้ง Succession Plan เพื่อหา 

Successor  
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ผลการดำเนินงานปี 2562  
1.การปรับเลื่อนช้ัน เลื่อนตำแหน่งพนักงาน 
       การดำเนินการ 
            บริษัทได้กำหนดระเบียบ วิธีการในการปรับเลื่อนช้ันเลื่อนตำแหน่งพนักงานไว้ปีละครั้งและหรือตามความ
เหมาะสม โดยจดัให้มีโครงสรา้ง 
ตำแหน่งงาน(Career Path) ที่ชัดเจน พร้อมท้ังจัดตั้งคณะทำงานในการพิจารณาเลื่อนช้ันเลื่อนตำแหน่ง โดยมี
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/กรรมการ  ผู้จัดการ และผู้จดัการทั่วไปเป็นคณะทำงาน และมีหัวหนา้งานบุคคลและ
ธุรการเป็นเลขานุการคณะทำงานขั้นตอนวิธีปฏิบัต ิ
            หัวหนา้งานต่างๆ จะพิจารณาเสนอพนักงานผู้ที่เหมาะสมในการเลื่อนช้ันเลื่อนตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทกำหนด (คำสั่งท่ี ทบ.005/2560) และเสนอใหง้านบุคคลและธรุการในฐานะเลขานุการคณะทำงานพิจารณาใน
เบื้องต้นและนำเสนอคณะทำงานพิจารณาผู้ที่เหมาะสม  
ในการเลื่อนช้ันเลื่อนตำแหน่งประจำป ี
           ในปี 2562 ได้ปรับเลื่อนช้ันเลื่อนตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา ในตำแหน่งเจ้าหนา้ที่อาวุโสและผูบ้ริหารระดับ
ตน้ 
  
2. การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลีย้งชีพช่ือ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยุธยามาสเตอร์
ฟันด์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวัน 
ที่ 25มีนาคม 2554 โดนมีหลักเกณฑ์และสาระสำคญัดังนี ้
  - พนักงานท่ีมีอายุงานครบ 1 ปี หรือบรรจุเป็นพนักงานแล้ว 1 ปี จะไดร้ับสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุน 
  - นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนใหส้มาชิกในอัตร ร้อยละ 2 ของคา่จ้างรายเดือน 
  - เมื่อสมาชิก สิ้นสมาชิกภาพโดยมิใช้เหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ การทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืน
ข้อบังคับการทำงานและหรือ 
ระเบียบคำสั่งของนายจ้าง ลาออกจากกองทุนโดยไมล่าออกจากงาน สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทั้ง
ประโยชน์ที่เกดิขึ้นท้ังหมด 
  
3. นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดกิารพนักงาน 
      3.1 นโยบายด้านคา่ตอบแทน 
  - บริษัทได้จัดให้มโีครงสร้างเงินเดือนท่ีได้กำหนดอัตราขั้นต้นและอัตราสูงสุดของพนักงานในแต่ระดับไว้ รวมทั้งได้
กำหนดอัตราเงินเดือนข้ันต้นสำหรบัพนักงานท่ีบรรจุเป็นพนักงานใหม่ในแต่ละระดับไว้ดว้ยเช่นกัน 
  - บริษัทได้กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติในการพิจารณาข้ึนเงินเดือนพนักงานประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจาก
ผลงานท้ัง Competency และ Key Performance Indicator (KPI) โดยให้ผู้บรหิารแต่ละระดับมสี่วนรว่มในการ
พิจารณา 
  - คา่เฉลี่ยการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปี จะอยู่ที่ ร้อยละ 4.5 ต่อป ีทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้จัดใหม้ีค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
เพื่อเป็นแรงจูงใจพนกังานจ เช่น ค่าคอมมิชช่ัน เป็นต้น 
      3.2 นโยบายด้านสวสัดิการ 
            บริษัทได้จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม ดังน้ี 
    - จัดให้มีประกันสังคมของพนักงานทุกคนตามที่กฎหมายกำหนด 
    - รับผู้พิการเข้าทำงานกับบริษทั ตามความรู้ ความสามารถ และให้การดูแลในคณุภาพชีวิตที่ด ี
    - จัดให้มีวันลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน และลาอื่นๆ มากกวา่ที่กฎหมายกำหนด 
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                          ลากิจได้ 10 วัน/ป ีโดยจ่ายค่าจ้าง 
                          ลาป่วยได้ตามที่ปว่ยจริง แต่จ่ายค่าจ้างให ้30 วัน 
                          ลาพักผ่อนสำหรับพนักงานท่ีบรรจเุป็นพนักงานแล้วครบ 1 ปี ได้ 6 วัน 
                          ลาอื่นๆ เช่น ลาบวช ลาเนื่องในศาสนกิจอ่ืนๆ 
    - จัดให้มีประกันสุขภาพ ประกนัอุบัติเหตุ รวมทั้งประกันชีวิต ให้พนักงานทุกคน นอกเหนือจากการประกันสังคม 
    - จัดให้มีการกูย้ืมเงินฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และหรือเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตใหด้ีขึ้น 
    - ทำสัญญาให้ความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย 
    - แสดงความห่วงใยพนักงานโดยการเยีย่มเยยีนพนักงานเจ็บป่วย รวมทั้ง เปน็เจ้าภาพช่วยงานศพ บิดา มารดา คู่
สมรส และบุตรของพนักงาน 
 

4. การพัฒนาบุคคลากร 
 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สร้างคนคณุภาพ และมีหัวใจในการให้บริการอยา่งมือ
อาชีพ ในปี 2562บริษัทฯได้ให้การอบรมสัมมนาพนักงานในแตล่ะระดับโดยมีชั่วโมงเฉลี่ยในการอบรมสัมมนาดังนี้ 
                  ผู้บริหารระดับสูง                                                        221.50 ช่ัวโมง/ปี 
                  ผู้บริหารระดับกลาง                                                     16 ช่ัวโมง/ปี 
                  ระดับเจ้าหนา้ที่                                                          86 ช่ัวโมง/ปี 
                   
  5. ข้อพิพาททางด้านแรงงาน 
                - ไม่มี – 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 290,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 275,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 

580,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และจำนวน 30,000,000 หน่วย จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แกผู่้บริหารพนักงานของบริษัทฯ และบริษทัย่อย (ESOP Warrant)  

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปดิสมุดทะเบียนเมื่อ วันที่  9 มีนาคม 2563 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุ่มครอบครวัดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานันท ์   
 ดร.สนัตสุิข โฆษอิำภำนันท ์ 298,037,757 54.19 
 นำงสุภำพร สุรพนัธว์รเวช 10,142,857 1.84 
 นำยกำยสทิธิ ์โฆษอิำภำนันท ์ 20,142,857 3.66 
 นำยอทิธฤิทธิ ์โฆษอิำภำนันท ์ 26,142,857 4.75 
2 กลุ่มครอบครวันายรนัท เลียวเลิศสกลุชยั   

 นำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 23,988,857 4.36 
 เดก็ชำยเรอ ิฮโิรคำวำ 2,857,143 0.52 
3 นำยสทิธโิชค แซ่ตัง้ 8,153,000 1.48 
4 นำยอภนิันทน์ ฮอ้แสงชยั 7,512,400 1.37 
5 กลุ่มครอบครวันางสาวเสาวลกัษณ์ นิลแวว   
 นำงสุลยั นิลแวว 7,233,200 1.32 
6 กลุ่มครอบครวันายวฒิุชยั สุริยวรวงศ ์   
 นำยเกยีรตชิยั สุรยิวรวงศ ์ 6,866,957 1.25 
7 นำยปฏภิำณ เปล่งฉว ี 5,714,286 1.04 
8 กลุ่มครอบครวันายไมตรี รตันวรวิภา   
 นำงยุพำวด ีกรีตเิพยีรเลศิ 4,278,986 0.78 
9 นำยธเนศ เพช็รก์ุล 4,250,000 0.77 
10 นำงสมศร ีโอสถศลิป์ 3,800.000 0.69 
11 นำงสุชำดำ ภูมธินำวทิย ์ 3,280,100 0.60 
12 นำยวทิยำ โอสถศลิป์  3,200,000 0.58 

 13 นำงเรณู สุวรรณมงคล 3,082,900 0.56 
 14 นำยเสรมิวทิย ์โอสถศลิป์ 3,000,000 0.55 
 15 นำยณฐักติติ ์ ศศวิฒันศริกิุล 2,799,200 0.51 
 16 กลุ่มครอบครวันายภานุวตัร  ประทุมศรี   
 นำงสำวจนิดำ  แงเ้จรญิกุล 885,553 0.16 
17 ผูถ้อืหุน้รำยอื่นๆ 104,631,090 19.02 
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การออกหลักทรัพย์อื่นๆ 

 บริษัทฯ มีมตจิากท่ีประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แกผู่้บริหารพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP Warrant) จำนวน 30,000,000 หน่วย 

และจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

เพือ่รับรองการใช้สิทธิตามใบสำคญัแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

โดยมสีรุปสำคญั ดังนี้  

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธ ิ : บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 79/349,350 ช้ันท่ี 12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี    เขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ 02-213-2999 

โทรสาร 02-213-2499 

ช่ือใบสำคัญแสดงสิทธ ิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของ 

บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

ที่ออกให้แกผู่้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

(“SONIC-ESOP 2018”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธ”ิ) 

ประเภทหลักทรัพย์ทีเ่สนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทเสนอขายต่อ

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ : ระบุช่ือผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้  

ให้แกผู่้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 30,000,000 หน่วย 

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธ ิ : 19 ตุลาคม 2561 

วันครบกำหนดอายุใบสำคญัแสดงสิทธิ : 18 ตุลาคม 2566 

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ : 5 ปี นับแต่วันท่ีออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ท้ังนี้ ภายหลังการออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

จำนวนหุ้นสามญัที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้

สิทธิ 

: 30,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อย

ละ 5.17 ของจำนวนหุ้นภายหลังการออกเสนอขายหุ้นใหม่ต่อ

ประชาชนครั้งแรก และภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง

สิทธิครั้งนี้ ทั้งหมดรวม 580,000,000 หุ้น 
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วิธีการจัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย บริษัทจะ

จัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้บรหิารและพนักงานของบริษัทและบริษัท

ย่อย ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)  

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น   เว้นแต่

กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิที่กำหนด

ในข้อ 5. ของข้อกำหนดสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 1.95 บาท ต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นใหม่แก่

ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก เว้นแต่กรณมีีการปรับราคาการใช้

สิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ  

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ 

 

 

: เว้นแต่ในกรณีทีผู่้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยไม่

สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้  

 

เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ 

วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันท่ี 18 ตุลาคม 2563 ผู้ถือใบสำคัญ

แสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของใบสำคัญแสดง

สิทธิที่ได้รบัจัดสรรทั้งหมดตามราคาการใช้สิทธิ 

 

เมื่อครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ 

จะตรงกับวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 (เนื่องจากวันที่ 18 ตุลาคม 

2564 เป็นวันหยุดทำการ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธสิามารถใช้สิทธิ

ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจัดสรร

ทั้งหมดตามราคาการใช้สิทธิ 
 

เมื่อครบกำหนด 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ 

จะตรงกับวันท่ี 18 ตุลาคม 2565 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ

ใช้สิทธิได้ไมเ่กินร้อยละ 30 ของใบสำคัญแสดงสิทธฯิ ที่ไดร้ับ

จัดสรรทั้งหมดตามราคาการใช้สิทธิ 

เมื่อครบกำหนด 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะตรง

กับวันท่ี 18 ตุลาคม 2566 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธสิามารถใช้สิทธิ

ทั้งหมด ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจดัสรรทั้งหมดตามราคา

การใช้สิทธิ 

“วันกำหนดการใช้สิทธิ” คือ ทุกวันท่ี 18 ตุลาคม ของทุกปี 

ยกเว้นปี 2564 กำหนดเป็นวันท่ี 19 ตุลาคม 2564  (เนือ่งจาก
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วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการ) ตามเงื่อนไข

ระยะเวลาการใช้สิทธิข้างต้น ท้ังนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก 

คือ วันวันท่ี 18 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันท่ีครบกำหนด 2 ปีนับ

จากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  วันกำหนดการใช้สิทธิครั้ง

สุดท้าย คือ วันท่ีใบสำคญัแสดงสทิธิมีอายุครบ 5 ปีนับจากวันท่ี

ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งตรงกับวันท่ี 18 ตุลาคม 2566 โดย

หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อน

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถดัไป 

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน

กำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวัน

กำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปไดต้ลอดอายุของใบสำคญัแสดง

สิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว 

ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป 

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ : บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

79/349,350 ช้ันท่ี 1-2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี   เขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ 02-213-2999 

โทรสาร 02-213-2533 

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ : บริษัทจะไม่นำใบสำคญัแสดงสิทธทิี่ออกในครั้งนี้ไป 

จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ

ไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใช้สิทธิ

ตามใบสำคญัแสดงสิทธิฯ 

: บริษัทจะนำหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอม็เอไอ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1) หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้ง
นี้จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามญัของบริษัทท่ี
ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ  

2) นอกจากหุ้นสามญัจํานวน 30 ล้านหุ้น ที่ได้จัดสรรไวร้องรับ
การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธ ิบริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุน
ขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการ
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กำกับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

3) ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้แกผู่้บริหารและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยตามการคํานวณผลกระทบของผู้ถือหุ้น  
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคญัของระบบโลจสิติกส์ ปี 62 

 เมื่อโลกเข้าสู่ยคุดิจิทลัทำให้การพฒันาเทคโนโลยี ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการแข่งขันที่

เข้มข้นในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งพลิกโฉมให้โลกอุตสาหกรรมโลจสิติกส์ เปลี่ยนแปลง

ไปจากการพัฒนาการขนส่งด้วยตูค้อนเทนเนอร์ เมื่อประมาณ 50 ปีท่ีแล้ว สู่การค้นหารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ทีจ่ะทำให้การขนส่ง

สินค้ามีความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภท  

สามารถจัดการทรัพยากรได้อยา่งคุ้มค่า ตลอดจนคำนึงถึงการดำเนนิธุรกิจท่ีมุ่งเน้นความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศท่ีสามารถ เคลื่อนย้ายและเข้าถึงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ทันสมัยได้ง่ายขึ้นและมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจในทุกระดับ ดังนั้นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลทีเ่กิดขึ้น

จึงมีผลต่อผู้ประกอบการไทยอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 

 กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เล็งเห็น ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้

รวบรวมแนวโนม้พัฒนาการทีส่ำคญัสำหรับการพัฒนา โลจสิติกส์ของประเทศไทยในปี 2562 อันจะเปน็ประโยชน์ต่อการปรับตัว

ของผู้ประกอบการโลจสิติกส์ไทยทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโลจสิติกส์ของประเทศ

ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยสีมัยใหม่และการเปลีย่นแปลงทางการค้า อาทิ การดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกจิแบบแบ่งปัน (Sharing 

Economy) เทคโนโลย ีInternet of Things (IoT) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยระบบ Big Data Analytics การพัฒนาสู่ความเป็น

มิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลของ Start up ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบของสงคราม

การค้าและความเสี่ยงจากความไมแ่น่นอน ของนโยบายการค้าในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายและ

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถด้านการแข่งขัน โดยสรปุได้ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ Vol.2 No.1 ,Jan-Mar 2019 
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การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญปี 2562 

 

ท่ามกลางยุค Digital Disruption ที่เทคโนโลยี สมัยใหม่เข้ามาแทนท่ีเทคโนโลยเีดิมและนำไปสู่รูปแบบ ธุรกิจใหม่ รัฐบาล

ได้วางแผนเพื่อพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนด 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลง

และเป็นอตุสาหกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต แบ่งออกเป็น 5 อุตสาหกรรม เดิมทีม่ีศักยภาพในการต่อยอด (First S-Curve) 

และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีทางการผลิตระดับโลกทั้งสิ้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหุ่นยนตเ์พื่อ

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบินและโลจสิติกส์อตุสาหกรรมดิจิทลั เป็นต้น 

ขณะที่ผู้ให้บริการโลจสิติกส์ไทยจะต้องปรับรูปแบบธุรกิจให้ทันสมัยสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับสากลมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ที่เข้มแข็ง

จนสามารถนำไปสู่การพัฒนาธรุกจิให้บริการโลจสิติกส์ บนแนวคดิ Sharing Economy เพื่อลดต้นทุนและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่

ธุรกิจรวมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจดัการโลจสิติกส์ทีย่ั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน ปรับการดำเนิน

ธุรกิจโลจิสติกส์ที่รองรับสังคมสูงวัย อาทิ การส่งเสริมให้ผูสู้งอายุเข้ามามสี่วนร่วมในการให้บริการโลจสิติกส์ นอกจากน้ีผู้

ให้บริการโลจสิติกสไ์ทยจะต้องติดตามความเปลีย่นแปลงของการค้าระหว่างประเทศท่ีจะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ให้สามารถ

วางแผนและบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจโลจสิติกส์อย่างเท่าทันต่อ สถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ 

1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าระวาง 
ต้นทุนค่าระวางถือเป็นต้นทุนหลัก ในการดำเนินธุรกิจของกลุม่บริษทัฯ โดยในระหว่างปี 2560 - ปี 2562  ต้นทุน

ค่าระวางเรือคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย ร้อยละ 52.40 ของต้นทุนการให้บริการขนส่งทางทะเล ราคาอตัราคา่ระวางเรือ

เปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของอุปสงค์ และอุปทานในตลาด โดยความผันผวนของอัตราค่าระวางเรืออาจส่งผลต่อ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากไมส่ามารถปรับราคาค่าบริการเพิ่มตามต้นทุนท่ีเพิม่ขึ้นได้ 

โดยทั่วไปอุปสงค์และอุปทานการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจและการค้าของ

โลกซึ่งส่งผลต่อคา่ระวาง  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการบริหารจัดการราคาค่าระวางให้
เป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้โดยซึ่งจะสอดคล้องกับราคาตลาด นอกจากน้ีจะมีการอัพเดทข้อมูลราคาอย่างสม่ำเสมอ 
ข้อมูลราคาดังกล่าวจะใช้สำหรับการเสนอลูกค้า โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้นโยบายการกำหนดราคาขายโดย
เสนอราคาต้นทุนบวกกำไรขั้นต่ำ ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการผันผวน
ของค่าระวางได้   

                       
  1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน 

เนื่องด้วยธุรกิจการให้บริการขนส่งทางบกเพื่อสนับสนุนการนำเข้าและส่งออกของกลุ่มบริษัทฯ มีน้ำมัน
เป็นองค์ประกอบของต้นทุนหลักในการให้บริการ โดยในปี 2560 – ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนของค่าน้ำมันคิด
เป็นสัดส่วนเฉลี่ย ร้อยละ 15.01 ของต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางบก ดังนั้นการผันผวนของราคาน้ำมัน
อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของธุรกิจการขนส่งทางบกของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการ
เฝ้าติดตามการผันผวนของราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
เชื้อเพลิง อย่างไรก็ดี งานขนส่งทางบกของบริษัทฯ จะเป็นการเสนอราคารายครั้งของงานขนส่ง ดังนั้นหากต้นทุน
ราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะพิจารณาโครงสร้างต้นทุน อัตรากำไรที่สามารถยอมรับได้ 
และจะเสนอค่าบริการที่ปรับตามต้นทุนราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนราคาน้ำมัน  

  1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่เนื่องจากธุรกิจการให้บริการจัดการการขนส่งเป็น

ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูง ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ นอกจากนี้อาจมี

ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากสายเรอืโดยในปัจจุบันธุรกิจการเดนิเรืออยู่ในช่วงถดถอย ยกตัวอย่างจากการล้มละลาย

ของสายเดินเรือรายใหญ่ลำดับต้นของโลกในช่วงปี 2559 และการควบรวมกิจการของสายเรือรายใหญ่หลายราย เพื่อ

ปรับตัวให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันของธุรกิจการเดินเรือที่สูงขึ้น นอกจากนี้

สายเรือได้เริ่มให้บริการอย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยการขยายหน่วยงานการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง เช่น 

บริการขนถ่ายตู้สินค้า และบริการพิธีการศุลกากร เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง และลดการพึ่งพิงจากบริษัทรับจัดการ

ขนส่งระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีบริการครบวงจรด้วยอัตราที่เหมาะสม และมีพันธมิตร

ต่างประเทศจำนวนมากครอบคลุมทุกมุมโลก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเช่ือว่าด้วยชื่อเสียงในวงการการให้บริการขนส่ง
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ของบริษัทฯ ประสบการณ์ของผู้บริหาร และทีมงานที่มีคุณภาพจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

และสามารถรักษาลูกค้าให้อยู่กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องจึงไม่ได้มองว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะกระทบต่อการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ 

  1.4 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคลากร 
ธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องใช้ความรู้ ความชำนาญในกฎระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ในการ

ส่งออกและนำเข้าสินค้าของประเทศต่างๆ รวมถึงความเข้าใจในรูปแบบและเงื ่อนไขของระบบโลจิสติกส์ และ
ประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารและบุคลากร บริษัทฯ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องพึ่งพิงนายสันติสุข โฆษิอาภานันท์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเปน็
ประธานเจ้าหน้าที ่บริหารในการบริหารงาน และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า  เนื ่องด้วยประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมโลจิสติคส์ การเจรจาต่อรอง การจัดการกับปัญหาต่างๆ การสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตร และ
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังน้ันบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากขาดนายสันติสุข โฆษิ
อาภานันท์ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานซึ่งอาจส่งผลต่อ
ผลการดำเนินงานได้  

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงได้มีแผนพัฒนาบุคลากร 
(Succession Plan) เพื ่อพัฒนา อบรม บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้มีความสามารถในการบริหาร ได้ในอนาคต 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนท่ีจะพัฒนาผู้บริหารให้สามารถบรหิารงาน และเพื่อลดความเสีย่งในการพึ่งพิงบุคลากรดงักลา่ว  

1.5  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 

ในปัจจุบันพบว่าม ีเทคโนโลยีต ่างๆ มากมายที ่เข ้ามามีบทบาทในด้านการบริการการขนส่ง ทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ฉะนั้นแล้วการเข้ามาของเทคโนโลยีเหล่านั้นพบว่ามีผลกระทบทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมต่อการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความยืดหยุ่น

ในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น เปิดเมนูเพื ่อให้ลูกค้าสามารถสอบถามราคาออนไลน์ได้  เป็นต้น ซึ ่งเป็น

แพลตฟอร์มที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เอง  

  สำหรับการพัฒนาแอพลิเคช่ัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านั้น ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะมีค่า

ดำเนินการค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราความน่าจะเป็นของการที่ลูกค้าจะเข้ามาใช้งาน เนื่องด้วยปัจจุบันลูกค้าที่เข้า

มาใช้บริการหรือใช้บริการอยู่นั้นเกือบร้อยละร้อยเป็นลูกค้าที่ได้มาจากพนักงานขายของทางบริษัทฯ 

  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอ จึงได้มีการติดตาม

ตรวจสอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง

เทคโนโลยีใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน 

 

2   ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 

2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
เนื่องจากการประกอบธุรกิจบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจาก

ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีรายได้และต้นทุนเป็นสกุลเงินต่า งประเทศ โดยในปี 2560 – 2562 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย ร้อยละ 9.05 ของรายได้จากการให้บริการ และมี

ต้นทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย ร้อยละ 8.48 ของต้นทุนจากการให้บริการ ดังนั้นความผันผวน
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ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯ โดยรายได้และต้นทุนท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศนั้นเกิดจากการทำธุรกรรมกับพันธมิตรต่างประเทศโดยจะมี

การลดความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) และมีการใช้บัญชีเงินฝากสกุลเงิน

ต่างประเทศ นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามข่าวสาร และข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนอย่ างใกล้ชิดตลอดเวลา 

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าสามารถประเมินสถานการณ์ และหาทางป้องกันความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่าน

มากลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีผลกระทบต่อผลดำเนินงานในอดีตอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  

              2.2. ความเสี่ยงจากความเสียหายจากการฟ้องร้องในพื้นที่ Free Zone 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีความ  ซี่งเปน็คดี

ความเกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 โดยบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการชำระภาระผูกพันแบ่งเป็น 2 คดี ได้แก่ (1) จำนวน

เงิน 19.93 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับหนังสือชี้แจงความคืบหน้าผลการสอบสวนจากกองปราบปราม

การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แจ้งว่าในช้ันสอบสวนพนักงานสอบสวนมีความเห็นไม่สั่งฟ้อง

บริษัทฯ โดยพนักงานสอบสวนดำเนินการส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการเพื่อพิจา รณาต่อไป และ (2) 

จำนวนเงิน 4.98 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับหนังสือชี้แจงความคืบหน้าผลการสอบสวนกองบังคับการ

ปราบปรามการกระทำความผดิเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่า พนักงานอัยการ

จังหวัดพัทยา มีความเห็นไม่สั่งฟ้องบริษัทฯ และพนักงานอัยการได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังผู้บัญชาการตำรวจ

สอบสวนกลางกองบัญชาการสอบสวนกลาง ทนายความของบริษัทฯ มีความเห็นว่าเมื่อพนักงานอัยการมีความเห็นไม่

สั่งฟ้องแล้ว พนักงานสอบสวนของกองบัญชาการสอบสวนกลางจึงไม่มีเหตุผลที่จะโต้แย้งคำสั่ง แต่ทั้งนี้การพิจารณ

ตามระเบียบของคณะ คสช.ไม่มีกำหนดระยะเวลาการพิจารณา ซึ่งทางทนายความของบริษัทได้ติดตามสอบถาม

ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ มีความเห็นว่าคดีความทั้ง 2 คดี บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเชื่อว่าพนักงานอัยการสำหรับ

คดีที่ 1 และพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการสอบสวนกลางสำหรับคดีที่ 2 จะมีความเห็นไม่สั่งฟ้องบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ จะติดตามความคืบหน้าของคดีความอย่างใกล้ชิด และประเมินสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ 

             3  ความเสี่ยงที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ 

3.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร 

ปัจจุบันนายสันติสุข โฆษิอาภานันท์ ถือหุ้นในบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 54.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที 9 มีนาคม 2563) ซึ่งเป็นภายหลังการเสนอหุ้นสามญั
แล้ว เสียงข้างมากสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด รวมทั้งสามารถควบคุมนโยบายและการ
บริหารงานในบริษัทฯได้ และถึงแม้ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้แล้ว (ก่อนใช้สิทธิใบสำคัญ
แสดงสิทธิ) นายสันติสุข โฆษิอาภานันท์ ยังคงมีเสียงข้างมาก โดยถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 54.19 ของจำนวน
หุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯหลังเพิ่มทุน นายสันติสุข โฆษิอาภานันท์ ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น  

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอำนาจดังกล่าว 
บริษัทฯจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้กำหนดขอบเขตการ
ดำเนินงานการมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วม
ในคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน 
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เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น รวมทั้งบริษัทฯได้กำหนดมาตรการการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจำกัดการ
ออกเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ีบริษัทฯยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญการ
จากภายนอกที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นถึงความโปร่งใสและ
ถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานของบริษัทฯ 

 
3.2 ความเสี่ยงเร่ืองผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์จากการใช้สิทธิตามใบส่าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

สามัญของบริษัทท่ีออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2561 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติโครงการออกและ 
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่

สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขาย 0 

บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญ

แสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับราคา IPO หรือเท่ากับ 1.95  บาทต่อหุ้น (เว้น

แต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด) ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS 

Dilution) และมีผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยที่ผู้ลงทุนจะมีส่วนแบ่งกำไรลดลง และมี

สภาพความเป็นเจ้าของบริษัทน้อยลง เท่ากับร้อยละ 5.17 โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นท้ังหมดภายหลังจากเสนอขาย

ต่อประชาชนครั้งแรกนี้ และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด

หรือเท่ากับ 580,000,000 หุ้น  

สำหรับผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขายให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว มีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ โดยนับจากวันที่ออกและเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของใบสำคัญแสดง
สิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัทฯ  และในทุกๆ ปี หลังจากวันกำหนดการ
ใช้สิทธิครั ้งแรก ผู ้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ร้อยละ 30 และร้อยละ 100 ของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ตามลำดับ ซึ่งการกำหนด
ระยะเวลาในการใช้สิทธิดังกล่าวจะช่วยป้องกันการมีหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงแรกที่หุ้นของบริษัทได้รับการอนุญาตให้ทำการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิในการแปลงสภาพทั้งหมด จะแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.17 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด (กรุณาดูรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใน เอกสารแนบ 6 รายละเอียดโครงการ
เสนอขายใบส่าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (ESOP) 
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การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง  

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายบรหิารของบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกจิการที่ดี โดยได้นำกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Trade way 
Commission (COSO) มาใช้ทั่วทั้งบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคมุความเสีย่งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้ตามวตัถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  

(1) ทุกฝ่ายมีหนา้ที่รับผดิชอบ จัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำ
รายงานที่เก่ียวกับความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสีย่งที่บริษัทฯถือปฏบิัติ  
 

(2) การบ่งชี้ และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเปน็ระบบเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่
ในระดับทีบ่ริษัทฯยอมรับได้ 
  

(3) ในการพิจารณาวา่ความเสีย่งใดเป็นความเสีย่งที่ยอมรับได้ เช่นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมีตน้ทนุในการจัดความ
เสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มกับผลทีจ่ะได้รับ หรือไม่คุ้มค่าสำหรับคา่ใชจ้่ายในการสรา้งระบบในการจัดการหรือ
ป้องกันความเสี่ยง หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทคือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  
 

(4) เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมผีลกระทบต่อบริษัทฯจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้
ที่เก่ียวข้องรับทราบทันทีเพื่อดำเนินการจัดการต่อไป  
 

(5) การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแล
ของฝ่ายบริหารของบริษัท 
 

(6) ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทโดยพนักงานทุกระดบัในบริษัทมีส่วนร่วม และมีการจัดการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสีย่งที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกนัทั่วทั้งบริษัท  
 

(7) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอยา่งสมำ่เสมอ โดยให้การ
บริหารความเสี่ยงเปน็ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ  
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การกำกับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า การ

กำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ

ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของบริษัทฯ 

ในระยะยาวอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งห วังให้

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ให้

สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย มากำหนดเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการติดตามเพื่อปรับปรุงหลักการดังกล่าวให้

สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังต่อไปนี ้

หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ

เจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ  สิทธิ

ในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอด

ถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ การ

ลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้  

1) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบ
มติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมและละเว้น
การกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

2) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเหมาะสม และละเว้นการกระทำใด 
ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานท่ีซึ่งสะดวก
แก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีซึ่งแสดงสถานท่ีจัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลา
ที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ  

3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับ
การนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

4) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
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5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด 
ๆ  

6) ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในท่ีประชุม  

7) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง
กรรมการ 

8) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน 

9) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

10) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการ
ประชุม เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้ ง
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา 

11) บริษัทฯ จะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ โดยมแีนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม สร้างความ

มั่นใจในการลงทุนกับบริษัท จึงไดก้ำหนดแนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อการปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดงันี้ 

1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและส่ง
คำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้การเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปน็กรรมการต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และควรเผยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซต์ของบริษัท 

2) บริษัทกำหนดให้มีหนังสือมอบฉันทะสำหรบัผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ และกำหนดแนวทางการ
ลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอื่น และหรือกรรมการอสิระของบริษัทเปน็ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม โดยระบุช่ือ ประวตั ิ
ข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระทั้งหมดให้พิจารณาเลือกหนึ่งคน สำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 

3) บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

4) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการแต่งตั้ง กรรมการเป็น
รายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

5) บริษัทกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกันมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งมีการแจ้งแนวทางและ
นโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ 
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6) คณะกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งท่ีมีการซื้อขายหลักทรัพย์ 

หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทตระหนักว่าผู้มีส่วนไดเ้สยีในผลประโยชน์ของบริษัททุกกลุ่ม ควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสทิธิที่กำหนดโดย

กฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือท่ีดีระหว่างกัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการ

เงิน และความยั่งยืนของกิจการ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้ 

1) บริษัทกำหนดให้มีจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้าและเจ้าหนี้คู่แข่ง สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนด
โทษในการที่ไม่ปฏิบัติตามไว้ในคู่มือพนักงาน โดยมีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

อย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและ

เชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพ

ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาส

อย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ

สูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น 

คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และ

คัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบรษิัทฯ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และ

จัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อ

สินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึง

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้น

การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงสุขลักษณะและ

อนามัยของลูกค้าในการบริโภคสินค้าและบริการของบริษัทฯ  และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

และบริการที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ 

สามารถแจ้งปัญหาสินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
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เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และ

ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

เจ้าหนี ้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืน

เงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้ง

สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ

ผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มี

จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าไปมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริม

วัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ 

2) บริษัทกำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย 
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่านคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง 

3) บริษัทประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญอาจ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 7 วันก่อนท่ีบริษัทจะ
มีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้

เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด 

ดังนี ้

1) คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศตาม
เกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่เป็นสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ( Periodic 
Reports) ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศท่ี
รายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การร่วม/
ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่าย/ไม่จ่ายเงินปันผล ฯลฯ รวมทั้งได้
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์ 

2) คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลผ่านทางรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) 
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3) คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง 
ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยให้ส่งรายงานถึงสำนักงานเลขานกุาร
บริษัท 

4) คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดง
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี 

5) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งท่ีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี เปิดเผยไว้ในรายงานประจำป ี

6) คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทั้งรายละเอียด
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) 

7) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานสำนักงานเลขานุการ (Secretary Office) เพื่อเปิดเผยสารสนเทศ
ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งการให้ข้อมูลพื้นฐานธุรกิจ แนวทางในการประกอบธุรกิจ และทิศทาง
ของบริษัทในอนาคตแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม 

8) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษทัแก่ผู้มี
ส่วนได้เสีย และสาธารณชนท่ัวไปอย่างสม่ำเสมอ 

9) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ( Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมลู
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิง่ขึ้น นอกเหนือจาก
ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

10) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย 

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท

ภายใต้ความเชี่ยวชาญ และความมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก โดยมีสาระสำคัญสำหรบัแนวปฏิบัติในการกำกบั

ดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ  

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย มีความรู้ ความสามารถ ความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนด

องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่

ละคนในรายงานประจำปี  
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1.2   คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 10 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ท้ังหมด และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 
3 คน อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกำหนด โดย

กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื ่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

หรือผู ้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื ่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ฯ 

รวมถึงเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้

รับทราบ ท้ังนี้ กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

1.4 คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

1.5 คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของ

เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นท่ีมีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท 

 1.6 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความ
โปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการบริษัทให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของ
บุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง
อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้   

1.7 คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการ
บริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการถูกเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน  เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้ งนี้ 
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมี
การถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการ
ดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและ
คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการ
ผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 
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1.8 คณะกรรมการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัทจด
ทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และ
เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเพียงพอ  

1.9 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ต ามระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัท ที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ

หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น

ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง  

นอกจากนี้ คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่

ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน 

ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับ

บทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงานใน

บริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก 

1.10 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั ้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่
เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ทำหน้าที่ให้
คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

1.11 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท  

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1  บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเรื่องและ

เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ 

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิหน้าท่ีตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยแตล่ะคณะ โดย

ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื ่อให้การทำหน้าที ่ของ

คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

3.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 3.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และมีหน้าที่กำหนด

นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหม าย 

วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบ
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ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ท้ังนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

3.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจัดให้

มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี 

3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกำหนดจรรยาบรรณ

ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู ้บริหาร และ

พนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ 

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสี ย 

คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์ กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่

จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และ

ปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคน

รับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง 

3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดย

กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท 

และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้

เสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนใน

รายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว   

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติ ตาม

หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้าน

ผลประโยชน์ ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และ

การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยจะเปิดเผยการทำ

รายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)  
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3.5 ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจัดการใน

การชว่ยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร

อย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น  ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้าน

การควบคุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีระบบงบประมาณและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility study) ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน และมีระบบการควบคุมภายใน โดยเจ้าของหน่วยงานจะต้องมีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานที่ดีและมี

การควบคุมภายใน เพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับบริษัทได้ และพัฒนา

ให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานตามระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพรอ้มท่ี

จะให้บริษัทประเมินและตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ

ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการ

ควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับ

ดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ

รายการที่ผิดปกติ   

ทั้งนี้บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้

ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบ

ภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ 

เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

ของบริษัท  

3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการกำกับดูแลระบบและกระบวนการบรหิารจัดการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ

บริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และ

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
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3.7 ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง 

เว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.8 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน 

และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ

ต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำปี 

4.  การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึง

เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

4.2 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

4.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียก

ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจำเป็น ถ้ากรรมการตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธาน

กรรมการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้อง

ขอ 

4.4 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานท่ี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อัน

เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับ

มอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็น

สถานท่ีประชุม 

4.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา 

สถานที่ และวาระที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อ

รักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

4.6 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปีและแจ้งให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านทราบ 

ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ 
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 ในปี 2562 ได้มีกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้ 

คร้ังท่ี การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน 

1. วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

2. วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 - 

3. วันอังคารที ่11 สิงหาคม 2563 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 - 

4. วันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 วันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 วันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) เป็น

ประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไข

ต่อไป  

5.2 บริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบรษิัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

และสรุปได้ดังนี้ 

การประเมินผลงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมี

กระบวนการประเมินผลงานดังนี ้

 ความหมายการให้คะแนน 

คะแนน ระดับผลประเมิน 

80 – 100 ดีเยี่ยม 

79 – 70  ด ี

69 – 60  ปานกลาง 

59 – 0  ต้องปรับปรุง 
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วิธีการประเมิน 

1.การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ 

• ผู้ประเมิน : คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา 

• แบบปรเมินนี้ใช้วิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือ

เปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้ 

0  = ไม่มีการดำเนินการในเร่ืองนั้น 

1  = มีการดำเนินการในเร่ืองนั้นเล็กน้อย 

2  = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 

3  = มีการดำเนินการในเร่ืองนั้นดี 
4  = มีการดำเนินการในเร่ืองนั้นอย่างดีเยี่ยม 

N/A  = ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถนำมาใช้ได้  
 

• รายลเอียดการให้คะแนน ดังนี้ 

รายการ จำนวนข้อ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1.ความเป็นผู้นำ 6 24 

2.การกำหนดกลยุทธ์ 6 24 

3.การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 6 24 

4.การวางแผน และผลปฏิบัติทางการเงิน 6 24 

5.ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6 24 

6.ความสัมพันธ์กับภายนอก 5 20 

7.การบริหารงานและความสมัพันธ์กับบุคลากร 6 24 

8.การสืบทอดตำแหน่ง 3 12 
9.ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 4 16 
10. คุณลักษณะส่วนตัว 6 24 

รวม 54 216 
 

    การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (ร้อยละ ) รวมคะแนนท่ีถูกประเมิน * 100 / 216 
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2.การประเมินผลงานการประเมินกรรมการบริษัท  

 • ผู้ประเมิน :  กรรมการบริษัททุกทา่น (ประเมินตนเอง) 

• แบบประเมนินี้วิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวขอ้
หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปไีด้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้  
 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเร่ืองนั้น  
 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเร่ืองนั้นเล็กน้อย  
 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร  
 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเร่ืองนั้นดี 
 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเร่ืองนั้นอย่างดีเยี่ยม    

• รายละเอียดการให้คะแนน  ดังนี้  
รายการ จำนวนข้อ (ย่อย) คะแนน 

1.โครงสรา้งและคณุสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม 

ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

9 36 

2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้

คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสำคัญ ใช้

เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพยีงพอ 

12 48 

4. เรื่องอื่นๆ 2 8 

รวม 29 116 

การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (ร้อยละ ) รวมคะแนนที่ถูกประเมิน * 100 / 116 

3. การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย  
• ผู้ประเมิน :ประธานคณะกรรมการบริษัท 

• แบบประเมินนี้วิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแตล่ะหัวข้อหรือ
เปรียบเทยีบผลประเมินของแตล่ะปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้  

  0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเร่ืองนั้น  
  1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเร่ืองนั้นเล็กน้อย  
  2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร  
  3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเร่ืองนั้นดี 
  4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเร่ืองนั้นอย่างดีเยี่ยม  
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• รายละเอียดการให้คะแนน  ดังนี้  

รายการ จำนวนข้อ (ย่อย) คะแนน 

1.โครงสร้างและคณุสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม 

ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

7 28 

2.การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยไดด้ำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้

คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ไดใ้ห้

ความสำคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่าง

เพียงพอ 

23 92 

รวม 36 144 

การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (ร้อยละ ) รวมคะแนนที่ถูกประเมิน * 100 / 114 

ทั้งนี้กระบวนการประเมินผลดังกล่าว จะถูกนำมาประเมินในห้วงเวลาประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และนำมา

เป็นฐานการในพิจารณาเปรียบเทียบในปีถัดไป และหรือสามารถประเมินค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับผลการประเมินอีกด้วย 

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลคะแนนดังนี้  
 

รายละเอียดและผลคะแนนเฉลี่ย การประเมินผลงาน  

1.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

รายการประเมิน หัวข้อย่อยในการ

ประเมิน 

คะแนนเต็ม 

1. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 6 24 

2. ความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ 6 24 

3. ความสามารถในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ 6 24 

4. ความสามารถด้านการวางแผนทางการเงินและผลสำเร็จ

ทางการเงินของบริษัท 

6 24 

5. การประสานสมัพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องภายใน 6 24 

6. การประสานสมัพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องภายนอก 5 20 

7. การบริหารจัดการทรัพยากรบคุคลและความสัมพันธ์กับ

พนักงานบริษัท 

6 24 

8. การบริหารแผนสืบทอดตำแหนง่ 3 12 

9. การพัฒนาความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ 4 16 

10. คุณลักษณะส่วนตัว 6 24 

รวม 54 216 

คะแนนรวม (ร้อยละ )  - 100 

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ ) 69.55 ปานกลาง 
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2.กรรมการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป 

2.1. กรรมการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป 

รายการประเมิน หัวข้อย่อยในการประเมิน คะแนนเต็ม 

1. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 6 24 

2. ความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ 6 24 

3. ความสามารถในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ 6 24 

4. ความสามารถด้านการวางแผนทางการเงินและผลสำเร็จ

ทางการเงินของบริษัท 

6 24 

5. การประสานสมัพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องภายใน 6 24 

6. การประสานสมัพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องภายนอก 5 20 

7. การบริหารจัดการทรัพยากรบคุคลและความสัมพันธ์กับ

พนักงานบริษัท 

6 24 

8. การบริหารแผนสืบทอดตำแหนง่ 3 12 

9. การพัฒนาความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ 4 16 

10. คุณลักษณะส่วนตัว 6 24 

รวม 54 216 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ ) 69.90 ปานกลาง 
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2.2 กรรมการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป  

รายการประเมิน หัวข้อย่อยในการประเมิน คะแนนเต็ม 

1. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 6 24 

2. ความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ 6 24 

3. ความสามารถในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ 6 24 

4. ความสามารถด้านการวางแผนทางการเงินและ

ผลสำเร็จทางการเงินของบริษัท 

6 24 

5. การประสานสมัพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องภายใน 6 24 

6. การประสานสมัพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องภายนอก 5 20 

7. การบริหารจัดการทรัพยากรบคุคลและความสัมพันธ์

กับพนักงานบริษัท 

6 24 

8. การบริหารแผนสืบทอดตำแหนง่ 3 12 

9. การพัฒนาความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ 4 16 

10. คุณลักษณะส่วนตัว 6 24 

รวม 54 216 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ ) 69.67 ปานกลาง 

  

 

3. กรรมการ (ประเมินรายคณะ) 

รายการประเมิน หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม 

1. องค์ประกอบและคณุสมบัติของคณะกรรมการ 9 36 

2. การประชุมคณะกรรมการ 6 24 

3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ท่ีมีผลต่อบริษัท 12 48 

4. อื่นๆ 2 8 

รวม 29 116 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ ) 81.15 ดีมาก 
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4.กรรมการ (ประเมินรายบุคคล)  
 

รายการประเมิน หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม 

1. โครงสร้างและคณุสมบัติคณะกรรมการ 2 8 

2. การจัดการประชุมคณะกรรมการ 4 16 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 5 20 

รวม 11 44 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ ) 77.27 ดี 
 

5. คณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ) 

รายการ หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม 

1. โครงสร้างและคณุสมบัติคณะกรรมการ 7 28 

2. การจัดการประชุมคณะกรรมการ 6 24 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 23 92 

รวม 36 144 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 74.13 ดีมาก 

 

6. คณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)  

รายการ หัวข้อยอ่ย คะแนนเต็ม 

1.โครงสรา้งและคณุสมบัติของคณะกรรมการ 2 8 

2.การประชุมคณะกรรมการ 4 16 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  5 20 

รวม 11 44 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 99.81 ดีเย่ียม 
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การกำหนดช่วงคะแนนและระดับ 

คะแนน ระดับของผลประเมิน 

90 - 100 ดีเยี่ยม 

80 – 89 ดีมาก 

70 – 79 ด ี

60 – 69 ปานกลาง 

ต่ำกว่า 60 ต้องปรับปรุง 

 

6. ค่าตอบแทน 

6.1  ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาท

และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ

แต่ละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน 

และเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ

ได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคยีง

กัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่

รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย  เช่น 

กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

6.2  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ 

และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนด  และเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่

เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และ

ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

เพิ่มมากข้ึน อีกทั้งต้องเป็นอัตราทีแ่ข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้อง

คำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีบริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับด้วย 

6.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ัดการ โดยใช้บรรทัดฐานท่ีได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการ

ผู ้จัดการตามเกณฑ์ที ่เป็นรูปธรรม ซึ ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี ่ยวกับการปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ 
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ

กำกับดูแลกิจการของบริษัท แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุง

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

7.2 ทุกครั้งท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิัติหน้าที่

ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการ

ใหม ่

7.3 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่ง

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

7.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่

ได้ทำไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน 
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 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนด
นโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมี
บทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านทุจริต เป็นต้น 

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุก
ไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและ
ผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่
วางไว ้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะ
ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื ่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยั งได้แต่งตั้ง
อนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน  และกรรมการบริษัทไม่น้อย

กว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  

3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่

ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน 

4) ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการหนึ ่ง (1) คนเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท  และในกรณีที่

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน

คณะกรรมการบริษัทก็ได้  รองประธานคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธา น

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

 

 



  

หน้า 77 

รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ

บริษัทฯ  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน” 

ตามทีต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 

2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัทฯ  

3) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ  ซึ่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ

4) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ  

ตลอดจนควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ ได้รับ

มอบหมาย  อย่างไรก็ตาม ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่ม

ทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นมาเป็นของบริษัทฯ  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติก่อนการดำเนินการ 

5) ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณา

ทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 

6) กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

7) พิจารณากำหนดโครงสร้างการจัดการและมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รวมถึงการกำหนดขอบเขต

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุด

ย่อยอื่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตามความเหมาะสม 

8) จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและรับผิดชอบการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง

ถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติ 

9) มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทน

คณะกรรมการบริษัท ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล

ดังกล่าวมีอำนาจตามที ่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อ

เห็นสมควร  ทั้งนี ้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถ

พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับตนเองหรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบรษิัทฯ  หรือบริษัทฯ ย่อย ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



  

หน้า 78 

รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้

แล้ว 

10) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ

คณะกรรมการบริษัท เช่น จำทำทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  หนังสือนัด

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  เป็นต้น 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังรูป 

  

 

 

 

 

 (ก) องค์ประกอบ 
1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
3) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน ซึ ่งเป็นผู ้มีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน เพียงพอ

จะทำหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
5) กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทฯ 

จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง 
6) คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ   

(ข) หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(2) เนื้อหาในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบควรมีความชัดเจนและระบุถึงความหมาย คำจำกัด

ความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ  ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้มีเนื ้อหาที ่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ  และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
2) รายงานทางการเงิน 

สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี 
3) รายการที่เกีย่วโยงกัน และรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(1) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

(2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่เกี่ ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
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หรือรายการ  ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน 
4) การควบคุมภายใน 

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
(2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น 

5) การตรวจสอบภายใน 
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบ

ภายในที่มีประสิทธิผล 
(2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง 

รวมทั้งในการกำหนด และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ
สร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ 

(4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน 

(5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ 

(6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ รวมถึงที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน 

6) การสอบบัญช ี
(1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความ

เป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงาน
ตรวจสอบบัญชีน้ัน และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ  รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
เสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

(2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการ 
เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง) 

(3) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่อง
สำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ  และบริษัทฯ ย่อยได้ 

(4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทำ เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการ
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น 

(5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และ
ผู้ตรวจสอบภายใน 

(6) รับทราบผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควร
สงสัยว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ  ได้กระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 
หรือมาตรา 313 ของ พ.ร.บ. และดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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จากผู้สอบบัญชี 
7) การปฏิบัตติามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(1) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ  

8) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

ทราบ และพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละ  1 ครั้ง 
(2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่

ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงาน 
ประจำปีของบริษัทฯ  

(3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการ
กระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการ หรือการกระทำดังกล่าว  

(3.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(3.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน 
(3.3) การฝ่าฝืน พ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ  

(4) หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการ
กระทำที ่เข้าลักษณะตามข้อ (3.1), (3.2) และ (3.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้อ (3.1),  

(3.2) และ (3.3) ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ 
9) การกำกับดูแลกิจการที่ด ี

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้
แนวทาง และ ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา 

(2) ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทฯ กำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจำ
ของการประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ  

(3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 
89/14 แหง่ พ.ร.บ. จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น 

10)  การบริหารความเสี่ยง 
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานท่ีเหมาะสมมี 

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
(2) ร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝา่ยบรหิารในการพิจารณา และให้ความเห็นใน

รายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบรหิารความเสีย่งของบริษัทฯ  
 

11) การต่อต้านการทุจรติ 
สอบทานการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชั่น รวมทั้ง

รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐาน
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ทางจริยธรรมที่ดี หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทําใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  รวมถึงการทุจริต หรือการคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 
12) ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

(1) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการ
ของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

(2) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม 
(3) กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อ

สงสัย หรือพบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู ้แจ้งเบาะแสว่า บริษัทฯ มี
กระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 

(4) ควบคุมดูแล กรณีการสอบสวนพิเศษตามความจำเป็น 

(1) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
(ก) องค์ประกอบ 
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั ้งโ ดยคณะกรรมการบริษัท  และ

ประกอบด้วยกรรมการหรือผู ้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งหมด  

2) กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(ข) หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
1) การสรรหา 

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ

เหมาะสม ทั้งในเรื่องของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับ ขนาด 

ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท  และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

(2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท  และกรรมการ

ชุดย่อย ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

(3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

(4) ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

2) การพิจารณาค่าตอบแทน 
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(1) จัดทำหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

(2) พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท 

และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ

กรรมการชุดย่อย ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบ

กับบริษัทฯ ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที ่คาดว่ าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 

(3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

(4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตาม

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และ

รายงานประจำปี ของบริษัทฯ  

(5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่าย

บริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที ่เก ี ่ยวข้องต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

(2) คณะกรรมการบริหาร 
(ก) องค์ประกอบ 
1) คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ  จำนวนไม่น้อย

กว่าสอง (2) คน  

2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั ้งกรรมการบริหารหนึ ่ง (1) คนให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะ

กรรมการบริหาร 

3) คณะกรรมการบริหารสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ  จำนวนหนึ่ง (1)คน ทำหน้าที่เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการ

ประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการ

ประชุม 

(ข) หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ควบคุมดูแลการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้

ถือหุ้น มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ  โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2) มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื ่องดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการ และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท  เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

(ก) นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัทฯ  
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(ข) งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ  
(ค) แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือ

ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
(ง) โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงานให้กั บพนักงานอย่าง

เหมาะสม 

3) ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4) มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม 

5) มีอำนาจหน้าที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

(ก) ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ภายในขอบเขตที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

(ข) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ  และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร 

(3) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

(ก)  องค์ประกอบ 
1) คณะทำงานบรหิารความเสี่ยงจะตอ้งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 

2) คณะทำงานบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรอืผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน 
ให้คณะทำงานบรหิารความเสี่ยงแต่งตั้งสมาชิก 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

3) ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงคัดเลือกบุคคล 1 คน ทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะทำงานบริหาร
ความเสีย่ง 

4) คณะทำงานบรหิารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสมาชิกคณะทำงานบริหารความ
เสี่ยงท่ีพ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ 

5) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว ให้สมาชิกคณะทำงานบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
เสียชีวิต ลาออก ขาดคณุสมบัติ หรือพ้นจากการเป็นกรรมการบรษิัท หรือพนักงานของบริษัทฯ  (แล้วแต่
กรณี) 

6) ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะทำงานบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะทำงานบริ7หารความเสีย่งแตง่ตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคณุสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นมาดำรง
ตำแหน่งแทนโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งท่ีเหลืออยู่ของสมาชิกทีพ่้น
จากการดำรงตำแหน่งได้  

(ข)  หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยง 
1) กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2) กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ 
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3) กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์
ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท 

4) กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตราการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการ
เหล่านั้น 

5) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
การสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกข้ันตอนของการดำเนินธุรกิจ 

6) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร 

7) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ท่ีสำคัญของบริษัทฯ  

(4) คณะทำงานกำกับดูแลกจิการ 
(ก) องค์ประกอบ 
1) คณะทำงานกำกับดูแลกิจการจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วย สมาชิก

กำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยสาม (3) คน  

2) คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสมาชิกกำกับดูแลกิจการที่พ้น

ตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

3) กรณีที่ตำแหน่งสมาชิกกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 

ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการ หรือพนักงานบริษัทฯ  หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนโดย

คณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสมาชิกคณะทำงาน

กำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดก้ำหนดไว้

ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็น สมาชิกกำกับดูแลกิจการแทนสมาชิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งไป จะอยู่

ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของสมาชิกกำกับดูแลกิจการซึ่งตนเข้ามาแทน 

(ข) หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยง 
1) พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง

ธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบ

ปฏิบัติขององค์กร ท้ังนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง 

2) กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล 

3) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 

 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตาม

มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย

ด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ  ในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์

ตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากน้ันจึงนำรายช่ือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอช่ือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  โดยจะนำเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแต่ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการ

ที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรเพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการดังกล่าวเหลือน้อยกว่าสอง (2) 

เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่

ของกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่ง 

3)  ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงท่ีสุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั ้งนี้ 
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี
ต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามกฎบัตรนี้ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) 

ของจำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ  โดยการลาออกนั้นจะมผีลนบัแต่วันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัทฯ  
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การแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของ

บุคคลที ่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม

พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน โดยจะนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่าง

น้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้อง

สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ดังนี้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำ หรือผู้

มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง 

(2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนงานราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตาม

วรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน  รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง

เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ  หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องชำระต่ออีกฝา่ยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของ

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า  ทั้งนี้ 

การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ย วโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณา
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ภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนา จ

ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อน

ได้รับการแต่งตั้ง 

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ

หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทฯ อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอช่ือบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิ

ครบถ้วนตามทีร่ะบไุว้ในกฎบัตรเพือ่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยจะนำเสนอช่ือบุคคลดังกลา่วต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

2) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวนัท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
3) กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก แตไ่ม่ไดร้ับ

การต่อวาระโดยอัตโนมตั ิ
4) กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระควรแจ้งและยื่นหนังสือลาออกให้บริษัทฯ ทราบ

ล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบเุหตุผลของการลาออกด้วย และให้บริษัทฯ แจ้งการลาออก พร้อมส่งสำเนา
หนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพยท์ราบ รวมทั้งจัดส่งข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต  

5) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบ
ครบถ้วนโดยไม่ชักช้า  โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

6) กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
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(ก) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
(ข) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
(ค) ขาดคุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 
(ง) ตาย 
(จ) ลาออก 
(ฉ) ถูกถอดถอน 
(ช) ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่

กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(ซ) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(ฌ) เป็นบุคคลล้มละลาย 

7) หากจำนวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า 3 คน ควรเร่งดำเนินการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ทันทีหรืออยา่ง
ช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียตามที่ตลาด
หลักทรัพย์กำหนด 

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ จะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม  กรณีที่เห็นควร 

และเหมาะสม บริษัทฯ จะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย 

หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ 

ในเรื ่องการเข้าทำรายการที่เกี ่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากการ

ดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทฯ  อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมกรรมการของบริษัทฯ ก่อน 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ    

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลัก

ธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่เช่ือถือ

ได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์

ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบ

ธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ หรือ
ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่น 
โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ในช่วง 1 เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณชน และอย่างน้อย 2 วันทำการ ภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 

2. บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ให้สาธารณชนรับทราบโดยทันที
และอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ กำหนด และ
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ผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุก
กลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม 

3. บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด 
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ 

 หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฎิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตาม

สมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่ จ่ายค่าชดเชย หรือ

ดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

งบการเงินของบริษัทฯ  และบริษทัย่อย ได้รับการตรวจสอบ และสอบทานโดยนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 5266 บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2561 และ ปี 2562 จำนวน
รวม 2.79 ล้านบาท และ 2.65 ล้านบาท (ค่าบริการตรวจสอบ และสอบทานทั้งจำนวน) 

 

แนวทางปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หลักปฏิบัติทั้ง 5 ข้อ) 

โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้ประกาศออกมาล่าสุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปน็หลัก

ปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว 

น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้ง

ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการจัดทำและประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักปฏิบตัิ

ดังกล่าวในบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจต่อทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง โดยได้นำหลักปฏิบัติทั้ง 5 ข้อ รวมถึงแนว

ปฏิบัติในแต่ละหลักปฏิบัติมาปรับใช้ให้ตามความเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท หลักปฏิบัติทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ 

หลักปฏิบตัิ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างยั่งยืน 

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลักปฏิบตัิ 2  กำหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบตัิ 3  เสรมิสร้างคณะกรรมการที่มีประสทิธิผล 

(Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบตัิ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลักปฏิบตัิ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผดิชอบ 

(Nurture Innovation and Responsible Business) 
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หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

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

หลักปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการ

บริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 

แนวปฏิบัติ 1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรพัยากรสำคญัเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 1.2 คณะกรรมการต้องกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (Governance outcome) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

อย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติ 1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(Competitiveness and performance with long-term perspective) 

2) ประกอบธุรกิจอย่างมจีริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มสี่วนไดเ้สยี 

(Ethical and responsible business) 

3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate 

citizenship) 

4) สามารถปรับตัวไดภ้ายใต้ปัจจัยการเปลีย่นแปลง (Corporate resilience) 

หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมการมีหน้าท่ีดแูลให้กรรมการทุกคนและผู้บรหิารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผดิชอบระมดัระวัง (duty 

of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

แนวปฏิบัติ 1) บริษัทฯ ต้องปฏิบัตติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบญัญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  

2) คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทฯ มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า การดำเนินงาน

ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่

ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานท่ีสำคัญ (เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มี

ผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกีย่วโยงกัน การไดม้าจำหน่ายไป

ซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เปน็ต้น) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการ

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตลอดจนติดตาม

ดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการต้องจัดทำกฎบัตร หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board 
charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาท
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หน้าที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางขององค์กร 

2) คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการให้แก่ฝ่าย
จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย  

ทั้งนี ้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ พิจารณาแบ่ง

ออกเป็นหลักในการพิจารณา ดังนี้ 

➢ เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ 
ก. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ 
ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ง. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ 
จ. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที ่เป็นเครื ่องจูงใจให้บุ คลากรปฏิบัติงานให้

สอดคล้อง 
➢ เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ 

ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี 
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 
ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบาย 

และ 
แผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และงบการเงินให้มีความน่าเช่ือถือ 

 ➢ เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ 
ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการ

อนุมัติแล้ว (คณะกรรมการจะปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน 
การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น) 

ข. เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
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หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการจะกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อ

ความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า  ผู้มีส่วนได้

เสีย และสังคมโดยรวม 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการควรรับผดิชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่
ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และ
สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมของ
องค์กร (vision and values) หรอืวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรือ
อื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

2) ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการควรกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business 
model) ที่สามารถสร้างคุณคา่ให้ท้ังแก่กิจการ ผู้มีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวมควบคู่กันไป โดย
พิจารณาถึง 

ก. สภาพแวดล้อมและการเปลีย่นแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเหมาะสม 

ข. ความต้องการของลูกค้าและผู้มสี่วนได้เสีย 
ค. ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 

3) ค่านิยมขององค์กรสะท้อนคณุลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดคีวรมีส่วนหน่ึงทีส่ะท้อน
คุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทำ (accountability) 
ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due consideration 
of social and environmental responsibilities) เป็นต้น 

4) คณะกรรมการควรส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสรา้งให้วัตถุประสงค์และเปา้หมายหลักขององค์กร
สะท้อนอยู่ในการตดัสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กร 

หลักปฏิบัติ 2.2 คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน

กลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมี

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาส
และ 
ความเสีย่งท่ียอมรับได้และควรสนบัสนุนให้มีการจัดทำ หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกล
ยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึง
ผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวข้ึน และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร 

2) ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการต้องดูแลให้มีการวเิคราะห์
สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสีย่งต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้มสี่วนไดเ้สียทีเ่กี่ยวข้องตลอด
สาย value chain รวมทั้งปัจจัยตา่งๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยควรมี
กลไกท่ีทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง ได้แก่ 

ก. ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ีส่วนได้
เสียกับกิจการไว้ชัดเจน เพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมลูประเด็นหรือความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด 
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ข. ระบุผูม้ีส่วนได้เสียที่เกีย่วข้องของกิจการ ท้ังภายในและภายนอก ทัง้ที่เป็นตัวบุคคล กลุม่
บุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น 

ค. ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจดัระดับ
ประเด็นดังกล่าวตามความสำคญัและผลกระทบท่ีจะเกดิขึ้นต่อท้ังกิจการและผู้มสี่วนได้
เสีย ท้ังนี้ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคณุค่าร่วมกับผูม้ีส่วนได้เสียมาดำเนินการ
ให้เกิดผล 

3) ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม และนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4) เป้าหมายที่กำหนดจะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของ
กิจการ โดยคณะกรรมการต้องกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากน้ี ยัง
ตระหนักถึงความเสีย่งของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาด
จริยธรรม (unethical conduct) 

5) คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มกีารถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผา่นกลยุทธ์ และแผนงาน
ให้ท่ัวท้ังองค์กร 

6) คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มกีารจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานท่ีเหมาะสม
และตดิตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยอาจจัดให้มผีู้ทำหน้าที่รับผิดชอบ 
ดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด

องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักท่ีกำหนดไว้ 

แนวปฏิบัติ 1)  คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้ง
ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่
จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้
ความชำนาญของกรรมการ (skills matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่
ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนิน
กิจการอยู่ 

2 ) คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม โดยจัดให้มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 

คน และไม่ควรเกิน 12 คน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 ) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่

สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย 

     ก.ส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้   

       อย่างอสิระ  
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     ข.มีจำนวนและคุณสมบัตขิองกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑข์องสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์     

      และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถ 

      ทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

4 ) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม่ีความ

หลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการ 

ถือหุ้น จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในรายงาน

ประจำปี และบน website ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ

และการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

แนวปฏิบัติ 1) ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

2) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการใหญม่ีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการ

กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คน

ใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ควรแยกบุคคลทีด่ำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่

ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ ่

3) ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้ำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างเรื่อง

ดังต่อไปนี ้

ก. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

ข. การดูแลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี

จริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

ค. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จดัการใหญ่และมี

มาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถกูบรรจุเป็นวาระการประชุม 

ง. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ

อภิปรายประเด็นสำคญักันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมใหก้รรมการมีการใช้ดุลย

พินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

จ. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

4) ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธาน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการใหญเ่ป็นบุคคลในครอบครวัเดียวกัน หรือประธาน

กรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่

ความรับผิดชอบด้านการบริหารคณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกดิการถ่วงดุลอำนาจระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา 

ก. องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอสิระมากกว่าก่ึงหนึ่ง หรือ 
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ข. แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

5) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายให้กรรมการอสิระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

นับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งกรรมการอสิระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการ

อิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึงความจำเป็น

ดังกล่าว 

6) เพื่อให้เรื่องสำคญัไดร้ับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทาง

พิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที ่ผ่านมาและ

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

หลักปฏิบัติ 3.3 คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน

เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีกำหนดไว้ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการ
อิสระ 

2) คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้
กรรมการที่มีคณุสมบัติที่จะทำใหค้ณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
รวมทั้งมีการพิจารณาประวตัิของบุคคลดังกลา่ว และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ ก่อนจะ
นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นควรได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับบุคคลทีไ่ดร้ับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

3) คณะกรรมการสรรหาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
ช่ือกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการรายดังกลา่วประกอบด้วย 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา จะจัดให้
มีการเปดิเผยข้อมูลของที่ปรึกษานัน้ไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หลักปฏิบัติ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำ เนินงานตาม

เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทจดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญแ่ละประธานเป็น
กรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน 

2) กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผดิชอบ (accountability and 
responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแตล่ะคน กรรมการที่ไดร้ับ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรไดร้ับ
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ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม ท้ังนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรม 

3) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมตัิโครงสรา้งและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน โดยคณะกรรมการควรพิจารณาคา่ตอบแทนแตล่ะรปูแบบให้มีความเหมาะสม ท้ัง
ค่าตอบแทนในอัตราคงท่ี (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบีย้ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงาน
ของบริษัท(เช่น  โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมลูค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แตไ่ม่ควรอยู่
ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกดิการมุ่งเน้นแตผ่ลประกอบการระยะสั้น 

4) คณะกรรมการบริษัทเปดิเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึง
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ท้ังนี้
จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแตล่ะท่านได้รับจากการเป็น
กรรมการของบริษัทย่อยด้วย 

5) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน จะจัดใหม้ีการเปดิเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็น
อิสระ หรือไมม่ีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

หลักปฏิบัติ 3.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการ โดยพิจารณา

ถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการทีด่ำรงตำแหน่งหลายบริษทั และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิัติหน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเพียงพอ กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนท่ี
กรรมการแตล่ะคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทแต่รวม
แล้วไมเ่กิน 5 บริษัทจดทะเบยีน ท้ังนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะกรรมการ
บริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษทัท่ีกรรมการไปดำรงตำแหน่งมมีากเกินไป  

3) คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปดิเผยให้
เป็นที่รับทราบ 

4) ในกรณีที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในกิจการอื่นท่ีมคีวามขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาส หรือข้อมูลของบริษัทเพ่ือประโยชน์
ของตนคณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม 

5) กรรมการแตล่ะคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทท้ังหมดที่ไดจ้ัดให้มีขึ้นในรอบปี 

หลักปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีกรอบ และกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัท

ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัท

ย่อยและกิจการอื่นท่ีบริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบรษิัทย่อย ซึ่งรวมถึง 
ก. ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผูม้ีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยโดย

ให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็น
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บริษัทขนาดเล็กท่ีเป็น operating arms ของกิจการคณะกรรมการอาจมอบหมายให้
กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้แต่งตัง้ก็ได ้

ข. กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) 
ดูแลให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัตเิป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และใน
กรณีที่บริษัทย่อยมีผูร้่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าท่ี
อย่างดีที่สุดเพือ่ผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและใหส้อดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ 

ค. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการ
ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง 

ง. การเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน การไดม้าหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นท่ีสำคญัการเพิ่มทุนการลด
ทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 

2) หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มสีัดสว่นการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีง
ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไมเ่กินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุน หรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเตมิมีนัยสำคญั
ต่อบริษัท ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจดัทำ shareholders’ agreement 
หรือ ข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมสี่วนร่วมใน
การตัดสินใจในเรื่องสำคัญการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบ
การเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมิน ผลการปฏิบัติ หน้าท่ีประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปด้วย 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป โดยควร
กำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบตัิงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

2) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินท้ังแบบคณะและรายบคุคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธี
ประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ 
(cross evaluation) ร่วมด้วยกไ็ด ้รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอนและผลการประเมินใน
ภาพรวมไว้ในรายงานประจำป ี

3) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และ
เปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำป ี

4) ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนำไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน

ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสม่ำเสมอ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มัน่ใจว่า บุคคลที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะไดร้ับการ
แนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 
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เป้าหมายหลัก วิสยัทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธรุกิจและแนวทางการดำเนิน
ธุรกิจของกิจการ 

2) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง 
3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และ

สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดร้ับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยา่ง
สม่ำเสมอ 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องเปดิเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของ

คณะกรรมการในรายงานประจำป ี

หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย สามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที ่จำเป็นและเหมาะสมต่อการ

สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าเพื่อใหก้รรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได ้

2) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษทั แต่ไม่ควรน้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
ในกรณีที่คณะกรรมการไมไ่ดม้ีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรกำหนดใหฝ้่ายจดัการรายงาน
ผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนทีไ่ม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
กำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ 

3) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มกีลไกให้กรรมการแตล่ะคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอสิระที่จะเสนอ
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

4) เอกสารประกอบการประชุมควรสง่ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวัน
ประชุม 

5) คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนนุให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผูบ้ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิม่เตมิในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และ
เพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง 

6) คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศท่ีจำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการใหญ่ เลขานุการบริษัท 
หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีทีจ่ำเป็น 
คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเหน็อิสระจากท่ีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็น
ค่าใช้จ่ายของบริษัท 

7) คณะกรรมการบริษัทควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่าง
กันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไมม่ี
ฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย 

8) คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดคณุสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทท่ีเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของ
คณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ควรเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน website 
ของบริษัท 
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9) เลขานุการบริษัทควรได้รบัการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและในกรณีที่มีหลักสตูรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

Ensure Effective CEO and People Management 

หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบัตเิหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2) คณะกรรมการบริษัทต้องตดิตามดแูลให้กรรมการผู้จัดการใหญดู่แลให้มีผู้บริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม
โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการสรรหาควรรว่มกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เสนอให้เป็นผู้บรหิารระดับสูง 

3) เพื่อให้การดำเนินธรุกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง 
(succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ระดับสูง และให้กรรมการผูจ้ัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับ
การอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

5) คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืน

ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผูบ้ริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและ

จำนวนบริษัทท่ีสามารถไปดำรงตำแหน่งได ้

หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จดัการใหญ่
ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปา้หมาย
หลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง 

ก. การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการ
ดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว เชน่ Employee Stock 
Ownership Plan 

ข. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจา่ยค่าตอบแทน ควรคำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับ
ค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของ
กิจการ 

ค. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลและการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ 
2) คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารควรมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการ

ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี ้
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ก. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผล
งานควรจูงใจให้กรรมการผูจ้ัดการใหญ่บริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์เป้าหมาย
หลัก  
กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสือ่สารให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า 

ข. ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปีหรืออาจมอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการ
อาวุโสควรเป็น 
ผู้สื่อสารผลการพิจารณารวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ 

ค. อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และควรพิจารณาผลประเมินการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปัจจัยอื่นๆ ประกอบดว้ย 

3) คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมตัิโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้
สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว 

4) คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน

สำหรับท้ังองค์กร 

หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การดำเนินงานของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถอืหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ
ข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือ
นโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบรหิารจัดการกิจการ 

2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลทีเ่หมาะสมมาสืบทอดตำแหน่ง 

3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลใหม้กีารเปิดเผยข้อมลูตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุม

กิจการ 

หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์

และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมบริษัทการต้องดูแลให้มกีารบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์
ขององค์กรพนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และไดร้ับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว ้

2) คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มกีารจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอ่ืนเพื่อดูแลให้พนักงาน

มีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ

ในกาบริหารจดัการเงินการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือ

ดูแลให้มีนโยบาย 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Business 
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หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการบริษัทควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป

กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทควรให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒธรรมองค์กรที่ส่งเสริมใหเ้กดินวัตกรรมและ
ดูแลให้ฝา่ยจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ดำเนินงานและการตดิตามผลการดำเนินงาน 

2) คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคณุค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัย

แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธี

คิดมุมมองในการออกแบบและพฒันาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและ

กระบวนการทำงานรวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า 

หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรั บผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้
ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลใหม้กีลไกท่ีทำให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมดิสิทธิของผู้มสี่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุก
ส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยอาจจัดทำ
นโยบายหรือแนวปฏิบัตซิึ่งอย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี ้
 

ก. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลกูจ้าง โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้องและปฏิบตัิต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 
การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีเป็นธรรม การจดัสวัสดิการทีไ่ม่น้อย
กว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า 
รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอ่ืน ๆ 

ข. ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยปฏบิัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องและ
คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมลูลูกค้า การบริการ
หลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการรวมทั้งการโฆษณาประชาสมัพันธ์และการ
ส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระทำอย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความ
เข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผดิของลูกค้า 

ค. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจดัจ้างและเง่ือนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่
เป็นธรรมการช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและ
ให้บริการให้ได้มาตรฐาน ช้ีแจงและดูแลให้คูค่้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตัิต่อแรงงาน
ตนเองอย่างเป็นธรรม รับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 

ง. ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่
สามารถสรา้งเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมีการติดตามและวัดผลความ
คืบหน้าและความสำเรจ็ในระยะยาว 
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จ. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลใหม้ัน่ใจว่าบริษัทจะไม่
สร้างหรือก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้
พลังงาน (สำหรับการผลิตขนส่งหรือในสำนักงาน) การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 
การดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพท่ีได้รับผลกระทบจากการประกอบธรุกิจ 
การปลดปล่อยและจดัการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกจิ การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เป็นต้น 

ฉ. การแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไมส่ร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 

ช. การต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ต่อสาธารณะโดยอาจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทจุริตและคอรร์ัปชัน 

รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอ่ืนๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการตอ่ต้านการทุจรติและ

คอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย 

 

หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการบริษัทควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน 

1) คณะกรรมการบริษัทควรตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้
ทรัพยากรแตล่ะประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน 

2) คณะกรรมการบริษัทควรตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผล
กระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรคำนึงถึง
ผลกระทบและความคุม้ค่าที่จะเกดิขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบและสรา้งคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลใหม้ัน่ใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดแูลการใช้ทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

 

หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร

ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาส

ทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักของกิจการ 

 

แนวปฏิบัติ 1) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนด
แนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว ้
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2) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและ
จัดการความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

3) คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ 

เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน Web Site. บริษัท www.sonic.co.th นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งได้อธิบายแนวปฎิบัติไวร้ายข้อ 
และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 และทบทวน
แนวทางปฎิบัติการปฎิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่  4/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกรรมการอิสระทั้งหมด  3 

ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยครบทุกท่าน มีมติแต่งตั ้งบริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้นาย ไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็น

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายในและเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวเนื่องจาก

มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 19 ปี อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (CPA) ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต : CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) THE 

INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA) – USA.  (รุ ่นที่ 1 ปี 2541 โดยสอบได้ 1 ใน 5 คนแรกของประเทศไทย) 

และสายงานบังคับบัญชา (ตามกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน) ข้อ 1. สำนักตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผู้มีอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน โดยจะมอบหมายใหผู้้อื่น

ควบคุมดูแลแทนมิได้ และข้อ 2.คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั ้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนด

ค่าตอบแทน และความดี ความชอบ ของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน         ตามนโยบาย งบประมาณ และระเบียบของ

บริษัท ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องดังรายละเอียดต่อไปนี้  

• ได้สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

• มีการระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และบรหิารความเสีย่งไว้อย่างเหมาะสม 

• ข้อมูลทางด้านการเงิน การบริหารและการดำเนินงานได้จดัทำขึ้นอยา่งถูกต้อง เช่ือถือได้และทันเวลา 

• การดำเนินธรุกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• มีการจัดหาทรัพยากรและทรัพย์สนิอย่างมีประสิทธิภาพ และการเกบ็รักษามีการควบคุมดูแลอย่างเพยีงพอ 

• การใช้ทรัพยากรและทรัพยส์ินของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่ รวมทั้งมิให้เกิดการทจุริต
หรือคอรัปชั่น 

• ประเมินความถูกต้องเชื่อถือได้และเพียงพอของระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศ รวมถึงความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ใหม้ีการควบคุมภายในที่รดักุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

• สังเกตการณ์ ตรวจสอบ สอบทาน หรือสอบทานงานต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จดัการ ในการหาข้อผดิพลาดในการ
ปฏิบัติงานหรือประเด็นทุจรติต่างๆ 

• แผนงานและโครงการต่างๆ ได้มีการดำเนินการบรรลตุามวตัถุประสงค์ที่วางไว ้

• ได้มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการและกิจกรรมการควบคุม หากความเป็นอสิระถูก
กระทบทั้งโดยข้อเท็จจริงหรือโดยพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของ
ผลกระทบให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
 
ทั้งนี้ รายงานการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการระบุถึงควาเมสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของบริษัท ได้แก่   

1. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเงิน  
2. ทัศนคติของผู้บริหาร  
3. ทรัพยากรบุคคล 
4. การพึ่งพิงบุคลากร  
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5. ความพึงพอใจของลูกค้า 
6. การปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือกระบวนการปฎิบัติที่กำหนดไว้  
7. นโยบายรัฐบาล 
8. คุณภาพของระบบควบคุมภายใน 
9. การถูกประเมินจากหน่วยงานอ่ืน  
10. การยอมรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
11. ความเสี่ยงการค้างชำระของลูกหนี้  
12. ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมาย  
13. การจัดการและความพร้อมของระบบข้อมูลสารสนเทศ  
14. การหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ  
15. การจัดช่องทางการสื่อสารไม่ชัดเจนและเหมาะสม 
 

บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความเหมาะสม และ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารอย่างเหมาะสม เพียงพอ และสม่ำเสมอ 

นอกจากน้ีกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร 

ระบุ ภารกิจ สายงานบังคับบัญชา ขอบเขตการปฎิบัติงาน  หน้าที่และความรับผิดชอบ  อำน าจการตรวจสอบ 

มาตรฐานการปฎิบัติงานวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฎิบัติงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ 

บริษัทฯ จึงเชื่อมันว่า การแต่งตั้งบริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารฯ จะเป็นกลไลที่สำคัญยิ่งในการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร้องที่พบจากการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

ยังเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ 

 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ในปัจจุบันบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม มี

ความเป็นอิสระ และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สำนักงาน กลต) พร้อมกันนี้ได้แสดงการประเมนิ ดังแบบฟอร์ม

ด้านล่างนี้  
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคณุค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง 
       1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

  

1.2  มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและ

รักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่

เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 

       1.2.4  ม ี การส ื ่ อสารข ้อกำหนดและบทลงโทษข ้ างต ้น ให ้ ผ ู ้ บริ หารและพน ักงาน 

ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนด

และบทลงโทษเป็นประจำทุกปี  รวมทั ้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและ

บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
       1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานกำกับดูแลการ

ปฏิบัติ (compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 

       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร  

  

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  

 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม 
และภายในเวลาอันควร  

  

 
1 บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 
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คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ดำเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝา่ยบรหิาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอำนาจ

เฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชัดเจน 

  

2.2  คณะกรรมการกำกับดูแลใหม้ีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

  

2.3  คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้

ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี 

ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรูเ้กี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชนต์่อ

บริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็น

อิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่น

ใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏบิัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6  คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบตัิเรื่องการควบคุมภายใน     

ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสรา้งสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ

ควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการตดิตาม 

  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม

เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีสำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มี

งานตรวจสอบภายในที่ข้ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น   
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คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.2  ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ

อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมลู 

  

3.3  มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหนา้ที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

 

 คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื ่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที ่มีความรู ้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ

ปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการ

เหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ  

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทันเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบท่ี

ปรึกษา (Monitoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5  บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ   

 

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 
คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ

รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จำเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้

รางวัล ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เรื่องการปฏิบัตติาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน

ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 
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คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเนื่อง 

โดยเน้นใหส้ามารถเช่ือมโยงกับความสำเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสรา้งแรงกดดันที่มากเกินไป 

ในการปฏิบัติหนา้ที่ของบุคลากรแต่ละคน  

  

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6.องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไวอ้ย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน

ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมตีัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระ

ผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมลูค่าเหมาะสม  และเปดิเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

  

6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง   

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหน่ึงของวัฒนธรรมขององค์กร 

  

 

7.องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสีย่งทุกประเภทที่อาจเกิดจากท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร 

ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน  

การปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมสี่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง   
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คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.4  บริษัทได้ประเมินความสำคญัของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยง

นั้น (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลีย่งความเสีย่ง (avoidance)  หรือ

การร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 

  

 

8.องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำ

รายงานทางการเงินเท็จ  การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน  การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบ

ควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่

สำคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอยา่งรอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมาย

ที่กำหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการใหส้ิ่งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ว

ด้วยว่า ไมม่ีลักษณะส่งเสริมให้พนกังานกระทำไมเ่หมาะสม  เช่น ไมต่ั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไวสู้ง

เกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกีย่วกับโอกาสในการเกดิทุจรติ และ

มาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจรติ 

  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบตัิที่กำหนดไว้    

 

9.องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ท่ีอาจมผีลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

นั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธรุกิจ ท่ีอาจมผีลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

นั้นอย่างเพียงพอแล้ว 
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9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ท่ีอาจมผีลกระทบตอ่การดำเนินธุรกิจ การควบคมุ

ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง

เพียงพอแล้ว 

  

   

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

 

10.องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสีย่ง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 

สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น 

ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลมุกระบวนการ

ต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การ

จัดซื้อ และการบรหิารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต  อำนาจหน้าที่  และลำดับชั้นการอนุมัติของ

ผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อใหส้ามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการกำหนด

ขนาดวงเงินและอำนาจอนุมตัิของผู้บริหารแตล่ะระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอน

การจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการ

เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบกิใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยไดจ้ัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณี

ต่าง ๆ ดังนี ้

       10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร และ 

ผู้ที่เกีย่วข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน 

การติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ 

 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัท

ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม  การค้ำประกัน  บริษัทไดต้ิดตามให้

มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น 

ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

  

10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 

manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและตดิตาม  
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คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคมุภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ท้ังระดับกลุ่มบริษัท หน่วย

ธุรกิจ สายงาน ฝา่ยงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเดด็ขาด เพื่อ

เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าท่ีอนุมัติ  

(2) หน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  

(3) หน้าท่ีในการดูแลจัดเกบ็ทรัพยส์ิน   

  

 

11.องค์กรเลือกและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนนุการบรรลุวัตถุประสงค์ 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรกำหนดความเกีย่วข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ในกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคมุของโครงสรา้งพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม   

11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคมุด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.4  บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี

ให้มีความเหมาะสม 

  

 

 

12.องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายที่

กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมนีโยบายที่รัดกมุเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตัิที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท 

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื

อนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว   

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไมม่ีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น   
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คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็นสำคญั 

และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบคุคลภายนอก   (at arms’ length basis) 
  

12.4 บริษัทมีกระบวนการตดิตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนด

แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  

(หากบริษัทไมม่ีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไมต่้องตอบข้อนี้) 

  

12.5  บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย

ผู้บริหารและพนักงาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัท ไดร้ับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรทีม่ี

ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มคีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ   

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13.องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ท่ีมี

คุณภาพและเกีย่วข้องต่องาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล    

13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ ตัวอยา่งข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอยีดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบต่อ

บริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชมุหรือเอกสารประกอบการประชุม

ที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมลว่งหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลา

ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด  

  

13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมรีายละเอยีดตามควร เพื่อใหส้ามารถ

ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะราย เช่น การบันทึก

ข้อซักถามของกรรมการ ความเหน็หรือข้อสังเกตของกรรมการในเรือ่งที่พิจารณา ความเห็นของ

กรรมการรายทีไ่มเ่ห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 
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คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี ้

 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคญั ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่

 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผูส้อบบัญชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีขอ้บกพร่องในการควบคุม

ภายใน บริษัทไดแ้ก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว   

  

 

14.องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการ

สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่

เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคมุภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลทีส่ำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่เสมอ และคณะกรรมการบรษิทั

สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ 

เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร 

รวมทั ้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู ้สอบบัญชี   ผู ้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่าง

คณะกรรมการและผู ้บร ิหารตามที ่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง

คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

  

14.3 บริษัทจัดให้มช่ีองทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถ

แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อยา่ง

ปลอดภัย 

  

 

15.องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผูม้ีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพือ่สนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหนา้ที่หรือหน่วยงาน

นักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนไดเ้สียภายนอกองค์กร

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่วกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้

อย่างปลอดภัย 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16.องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร

และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละ

ส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัตติามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้ โดยการประเมิน

ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมคีวามเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท   

16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ   

16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    

16.6 บริษัทส่งเสริมใหผู้้ตรวจสอบภายในปฏิบัตหิน้าท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing, IIA)  

  

 

17.องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึง

รวมถึงผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คำถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อตดิตามแก้ไข

อย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นแตกต่างจากเปา้หมาย ท่ีกำหนดไว้อย่างมีนัยสำคญั 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์หรือ
สงสัยว่ามเีหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระทำท่ีผดิปกติอื่น 
ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคญั 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริม่
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ดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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คู่มือจรรยาบรรณ 

ส่วนที่ 1 ความหมายและอภิธานศัพท์ 

ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

จริยธรรม คือ พฤติกรรมที่ใช้เป็นข้อปฏิบัติในการประพฤติที่ดีที่ชอบ  โดยมีพื้นฐานมาจากกฎหมาย ศีลธรรม หรือ
จารีตประเพณี วัฒนธรรมของคนในแต่ละสังคม  
 

จรรยาบรรณ คือ หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบัติในการประกอบ

วิชาชีพ ที่บริษัทคาดหวังให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตามเพื่อรักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติของตนเองและบริษัท 

อภิธานศัพท์ 

บริษัท หมายถึง บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

ผู้มีส่วนไดเ้สีย หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ที่มสี่วนไดเ้สีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวโยง ซึ่งอาจเป็น

รายการที่ก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม และอาจ

นำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท 

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร / กรรมการผู้จดัการ / ผู้จัดการ และผู้บรหิาร 4 รายแรก

นับตั้งแต่กรรมการผู้จัดการลงมา 

หลักทรัพย ์ หมายถึง หุ้นสามญั ใบสำคญัแสดงสิทธิ หรอืตราสารอื่นๆ ซึ่งสามารถเปลีย่นมือได้ของบริษัท ที่

มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นในอนาคต 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง ญาตสินิท หมายถึง บุคคลที่มคีวามสัมพันธ์ทางสายโลหิต (คู่สมรส บิดา มารดา หรือ
ผู้รับบุตรบุญธรรม พี่น้อง เป็นบุตร หรือบุตรบญุธรรม รวมทั้งคู่สมรสของพี่น้องและ
บุตร  
ผู้มีอำนาจควบคมุ ได้แก่  

- นิติบุคคลที่บุคคล หรือนิติบุคคล ตัวการหรือตัวแทน ไปถือหุ้นเกินกว่า 25% ของ
จำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีงท้ังหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

- นิติบุคคลที่บุคคล หรือนิติบุคคล ตัวการหรือตัวแทน มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง 
และถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  

- นิติบุคคลที่บุคคล หรือนิติบุคคล ตัวการหรือตัวแทน เป็นกรรมการ  
คู่แข่ง หมายถึง บุคคล หรือบริษัทผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งเสนอผลติภัณฑ์หรือ

บริการที่คล้ายคลึง หรือเหมือนกัน 

คู่ค้า หมายถึง ซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัท 

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่ไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมลูสำคัญที่มผีลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย ์
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ส่วนที่ 2 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจในด้านต่างๆ 

2.1 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-  หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการ
ค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์
ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทที่ส่งผลกระทบ
ต่อความรับผิดชอบและหน้าท่ีต่อบริษัท 

- ห้ามพนักงานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัท  เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่มีการทำธุรกิจใดกับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว 
ครอบครัว หรือในนามของนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานมีอำนาจดำเนินการในนิติบุคคลนั้น พนักงานจะต้องเปิดเผยส่วน
ได้เสียต่อบริษัทก่อนทำธุรกรรม 

-  คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท
และบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต
อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

- กรรมการ ผู้บริหารต้องรายงานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย  

 
2.2 การซ้ือขายหลักทรัพย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 

-  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มี
สาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น จนกระทั่งถึงภายหลังจากท่ีได้มีการ
เปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ช่ัวโมง  

- พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ  พนักงานบริษัท
ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นเสียแต่เป็นข้อบังคับ
โดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติอย่างมีลาย
ลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย  

-  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของ
บริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น  

-  การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่  พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผย
ข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่ เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น 
เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

-  ไม่ให้คำแนะนำ หรือชี้นำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัท  

-  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย งบการเงิน ทั้งรายไตรมาส และรายปี หรือ สารสนเทศท่ีมีผลกระทบตอ่
ราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน และ 2 วันทำการหลังการเปิดเผยงบการเงินและสารสนเทศของบริษัทต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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-  กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงิน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้
จัดทำรายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 2 วันทำการต่อเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ
ต่อไป 

-  กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงิน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เป็นรายไตรมาสต่อ
เลขานุการบริษัท 

 
2.3 การปฏิบัติต่อลูกค้า 

-  ใหบ้ริการต่อลูกค้าภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย  

-  พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่สมเหตุสมผลทัน
ต่อสถานการณ์  

-  ปฏิบัติตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  

-  พึงรักษาความลับของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่
นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 
2.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

-  กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี  
-  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม  

-  ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีคู ่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่าง
สมเหตุสมผล  

 
2.5 การจัดซ้ือ จัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

-  ในกระบวนการการจัดซื้อ จัดหา ต้องมีขั้นตอนท่ีตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

-  พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ มีการให้
ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่ปกปิด ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า  

-   ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้
เป็นหลักฐานเผื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย  

-   ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 

-   ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสญัญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุ
อื่นใดท่ีทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

 
 

2.6 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
-  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ 

-  มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท  
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-  จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางเป้าหมายทาง
ธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นสำคัญ  

- แถลง และชี้แจ้งสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื ่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อ-
คณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม และกลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป 

2.7 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
-  ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้ 

-  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้

เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

2.8 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม 
-  รับผิดชอบและยึดมั่น รวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทมีทำเลที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ 
-  ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ มีทำเลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน  

-  ให้ความสำคัญการป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่ค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ให้อยู่ใน
ระดับค่ามาตรฐานท่ียอมรับได้ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงคู่ค้า  รวมทั้ง
การใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.9 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
-  ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และ

ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด 

-  ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมาย 

- ให้ความสำคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ 

-  บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ
ตำแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
โดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

-   การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้น
ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น 

-  บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการ
ทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงาน
ผู้นั้น 

-  ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
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-  จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่  พนักงานพึงได้รับ
ตามการว่าจ้างท่ีเป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด  

-  มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ  

-  จัดตั้งกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื ่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับ  ตนเองและ
ครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต  

 

2.10 การให้หรือรับของขวัญ 

-  ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับบริษัท  

-  ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลตอ่การตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ  

-  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า  3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับขั้น  

-  การให้หรือรับของขวัญ อาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้  

-  ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้  เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจ
อนุมัติของพนักงานบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจาก
บุคคลอืน่ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต  

 

2.11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

-  บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน  

-  ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี 
หรือละเมิดกฎหมาย  

-   กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้น  พนักงาน
ของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น  

-  บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท เพื่อ
ป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท  

 

2.12 การไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา 

-  ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามหน้าท่ีถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท  
-  บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นท่ีกฎหมายกำหนด 
 

 

2.13 การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท 
-  พนักงานบริษทัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินท้ังที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของบริษัท มิให ้

     เสื่อมเสีย สูญหายและใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้และ
คำแนะนำด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่และไม่นำทรัพย์สินของบริษัท
ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  

-   พนักงานบริษัททุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด  
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-  พนักงานบริษัททุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม  
 

2.14 การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ 

-  พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือ กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อ
จรรยาบรรณ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี  

-  ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล
และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด  

-  ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการ
บริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

-  พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

2.15 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของ 

บริษัทฯ 

- ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของ
สังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชั่น และยกระดับการพัฒนาประเทศ 

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับ
สิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง
จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทจุริต 

หรือการกระทำใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่

อยู่ตามด้านล่างนี ้

ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3.1 การบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัททราบ 

เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททราบถึงแนวปฏิบัติทางด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้พนักงาน

ของบริษัททุกท่านลงนามและให้คำรับรองว่าได้รับรู้เนื้อหาของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มเพื่อยืนยันว่าได้อ่านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทแล้วและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณฉบับนี้ ทั้งนี้พนักงานไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่าน

หรือไม่ได้ลงนามรับรู้ในแบบฟอร์มมาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตาม  

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางในการดำเนินธุรกิจฉบับนี้จะได้รับการปรังปรุงอย่างสม่ำเสมอ  และจะต้องปรับปรุง

เพื ่อให้ทันต่อหลักเกณฑ์ที ่เปลี ่ยนแปลงไป ทั้งนี้ หากมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกจรรยาบรรณข้อใดข้อหนึ่งจะต้องแจ้งต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

3.2 การกระทำใดบ้างท่ีเข้าข่ายผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.  ไม่ปฏิบตัิตามแนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 



  

หน้า 124 

รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

2.  แนะนำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนใหผู้้อื่นไม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณ  

3.  ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝนืหรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจาก

เกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผดิชอบของตน  

4.  ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงทีอ่้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม  

3.3 แนวปฏิบัติกรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องให้ความสำคัญกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ใน

กรณีที ่พบการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ พนักงานบริษัทจะต้องรายงานรายงานการปฏิบัติที ่อาจขั ดต่อ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือถูกบังคับให้กระทำใดๆ ที่เป็น

การขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนและวิธีการรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ หรือถูกกดดัน / บังคับให้กระทำใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมและ

จรรยาบรรณตามแบบฟอร์มที่แนบมานี ้

 

ขั้นตอนที่ 1 

 

 

ส่งข้อร้องเรียนไปยัง e-mail ผู้รับข้อร้องเรียนดังต่อไปนี ้

- ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในทกุระดับ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
Kaiyaporn.p@sonic.co.th 

ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
santisuk@sonic.co.th 
เลขานุการบริษัท  
ranut@glinkthai.com  

 

ขั้นตอนที่ 3 

 

 

จัดเตรียม และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ขั้นตอนที่ 2 
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3.4 การบริหารจัดการเร่ืองรายงานข้อการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

รวบรวมข้อเท็จจริง  

ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องดำเนินการและสรปุผลเบื้องต้นให้แลว้เสรจ็ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับเอกสารรายงาน 

กลั่นกรองข้อมูล  

ผู้รับข้อร้องเรียนจะเสนอเรื่องต่อตัวแทนฝ่ายบริหาร โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา คือ  

1. ตัวแทนจากหน่วยงานระดับผู้จดัการขึ้นไปในสายงานของผู้ร้องเรยีนซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขดัแย้ง 

หรือผลประโยชน์ใดกับผูร้้องเรียน  

2. ตัวแทนจากผู้บริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

3. เลขานุการบริษัท หรือหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน  

มาตรการดำเนินการเพ่ือหยุดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา  จะกำหนดมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ  โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย โดยให้แจ้งผลการ

ดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้บริหารสูงสุด 

3.5 การลงโทษทางวินัย  

บริษัทจะพิจารณากำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ของการกระทำท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณ แต่

ละประเภทโดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่างไปตามความร้ายแรงของการกระทำผิด  

ในกรณีที่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณเพียงเล็กน้อยหรือที่กระทำเป็นครั้งแรก บริษัทจะออกหนังสือตักเตอืน

ก่อนโดยผู้ที่ดำเนินการตามข้อ 3.4 จะสรุปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ เป็น

ผู้อนุมัติ  

หากเป็นการกระทำท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงผู้ฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษรุนแรงซึ่งมีตั้งแต่  

-  การให้พักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน  

-  เลิกจ้างงาน  

-  ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา  

 โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา จะสรุปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/

กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้อนุมตั ิ
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3.6 มาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม

และจรรยาบรรณ 

1.  บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นความลับ  

2.  บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของ

ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

3.  ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม  
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น 

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม 

บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่

เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

“บรรษัทภิบาล” ของบริษัท การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้

อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิ

ควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคล

อื่นใดท่ีทำธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น” 

นอกจากน้ัน บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ดังนี้ 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปช่ันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจรติหรอืคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัตติามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือ
คอร์รัปช่ันโดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้ฝา่ยบรหิารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รปัช่ันไปสื่อสาร
และปฏิบตัิตาม 

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสตัย์และยดึมั่นในความเป็นธรรม 
• จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตยส์ุจรติต่อหน้าที่ และพร้อมจะ

นำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปน็หลักปฏิบตัิในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัด
ทั้งองค์กร 

• บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปช่ันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง 

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏบิัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหา
ข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลตามแนว
ทางการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สญัญากับภาครัฐ   เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรบั – 
รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

• กำหนดให้เลขานุการบริษัท และผูจ้ัดการตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่ทำหน้าท่ีให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

การเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
 

บริษัทไดล้งนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์
ต่อต้านการคอร์รัปชัน และไม่ยอมรับให้มีการเกิดการทุจรติใดๆ ขึน้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติงานใน
องค์กร เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
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บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

การให้สินบนและการคอร์รัปชันและการกำกับดูแลกจิการที่ดีของบริษัท โดยบริษัทตระหนักและยดึมั่นในการต่อต้านการคอร์

รัปชันในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันท้ังทางตรงและทางอ้อม กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคนในองค์กรจะตอ้งยึดถือและปฏิบตัิตาม 
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นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อให้การพัฒนาธุรกิจของ

บริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจึงกำหนด นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) 

เพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีสำนึก

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น 

พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ท้ังนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

กรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม      

ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจรยิธรรม ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิง่แวดลอ้มและสังคม มี

สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยแนวทางของความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ควรจะครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปน็ธรรม 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บรโิภค 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม 

 

       ในปี 2562 ที ่ผ ่านมาคณะทำงานได้นำเสนอโครงการและผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานฯ และนำเสนอให้

คณะกรรมการ โดยสรุปดังนี้  

     โครงการที่ 1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (เป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี)  

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการโครงการใกล้ชิดกับแหล่งชุมชนคลองขวดลากข้าว ณ ลานบริษัท โซนิค อนิเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ซอย

กิ่งแก้ว 21 ถนนก่ิงแก้ว หมู่ที่ 15 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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โครงการที่ 2 โครงการจิตอาสา ปลูกป่า 100,000 ต้น ทางบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ

ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ (เอื้ออำนวยสถานที่และความอนุเคราะห์บุคลากรในการดำเนินการจัดหาและแนววิธีการการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับกิจกรรมปลูกป่า) ให้ลูกค้ามีส่วนร่วม ดังนี้  

“เมื่อลูกค้าใช้บริการขนส่ง SONIC Transport 

โดย Booking 1 ตู้ เท่ากับร่วมสมทบทุนต้นกล้า 1 ต้น” 
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โครงการที่ 3 โครงการมอบหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ณ สน.บางพลี บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนหมวกนิรภัย 

(หมวกกันน็อค) ให้กับสถานีตำรวจภูธรบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ เพื่อลด

อุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้กับเพื่อนมนุษย์ 

 

 

 

บทท่ี 25 กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) (รอก่ิง)  

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ 4 ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “เด็กโลจิสติกส์ จิตอาสา” ของนักศึกษา คณะวิศวะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม ณ บ้านนนทภูมิ โดยโครงการนี้ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคที่จำเป็นร่วมมอบให้กับสถานคุ้มครองและ

พัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 78/5 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1, ถนนติวานนท์, ตำบลบางตลาด 

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม (After process) 

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายการดำเนิน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพื่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานด้วยความ

โปร่งใสเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ อย่างยั่งยืนมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อ

ความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

1. ระดับองค์กร 
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานตลอดจนปลูกจติสำนึกในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

สิ่งแวดล้อมต่อต้านการทุจริต คอรปัช่ัน 

2. คู่ค้า และผูรั้บประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยการประกอบกิจการอย่างโปร่งใสมีคุณธรรมตรวจสอบได้ วางแผนและกรอบการทำงานท่ีชัดเจน สร้างความมั่นใจ

ในความเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน 

3. ระดับชุมชน และประเทศชาติ 
ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคม  โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชนในการพัฒนาสังคมในระดับชุมชนโดยเน้นปลูกฝังจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนดูแลซึ่งกัน

และกัน ทั้งด้านความปลอดภัยกับในการดำเนินชีวิตและชีวะอนามัย ปลูกจิตสำนึกแห่งสุจริตชน 

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจำนวน 4 โครงการ ซึ่งเป็นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ตำบลบางพลี และบางแก้ว ซึ่งเป็นชุมชนภายรอบศูนยร์วบรวมและกระจายสินค้ากิ่ง

แก้ว ทั้งการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการเดินทาง การฟื้นฟูผู้ป่วยในชุมชน และการพัฒนา

สุขภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เขา้ไปหารือกับผู้นำของชุมชน เพื่อรับทราบปัญหา และร่วมกับชุมชนในการหาทาง

ปรับปรุงหรือแกไ้ขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีเจตจำนงค์ในการสร้างค่านิยมให้องค์กรมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โ ดยให้

ความสำคัญตั้งแต่พนักงานบุคลากรในบริษัทคู่ค้า ตลอดจนคนในชุมชนและประเทศชาติโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับองค์กร 
 ด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า จึงปฎิเสธไม่ได้เลยในการมีส่วนร่วมในการสร้าง

มลพิษให้เกิดขึ้น บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญที่จะพยายามดำเนินการลดมลพิษให้ได้อย่างดีที่สุดโดยได้ออก

นโยบายการปฎิบัติงานดังนี้ 

- ติดตามและปฎิบัตติามกฎหมายข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
- ให้ความสำคญักับการดูแลสภาพรถที่ใช้ในการขนส่งโดยใช้รถที่มีมาตรฐานการปล่อยก๊าซไอเสียตามมาตรฐาน 

EURO4 เท่าน้ัน จึงไม่มรีถที่มีควันดำ 
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- ให้ความสำคญักับการสร้างความรูค้วามเข้าใจกับพนักงานในองค์กรในการปลูกจติสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมการสั่งพนักงานให้รว่มในการ
อบรมสมันาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

- ปรับปรุงบรเิวณภายในและรอบๆ บริษัทฯ สู่บริษัทสีเขียว 
- บริษัทฯ ได้จัดโครงการโซนิคฯ เซฟเอเนอร์จี่ โดยโครงการนี้พนักงานจะร่วมกันปิดไฟในช่วงพักเที่ยง เพื่อลดอัตรา

การใช้พลังงานของบริษัทฯ ซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจเพราะหลังจากท่ีไดด้ำเนินการดังกลา่วแล้วพบว่าการ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามีอัตราทีล่ดลงอย่างเห็นได้ชัด 
 

2. ระดับคูค่้า และผู้มีประโยชน์ร่วมทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านไม่สนับสนุนการกระทำความผิดทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่รับขนส่ง

สินค้าท่ีมีน้ำหนักบรรทุกเกินท่ีกฎหมายกำหนด ไม่รับผู้ประกอบการร่วมที่มสีภาพรถที่ไม่พร้อมใช้งาน ไม่รบังานคู่

ค้าที่ดำเนินธุรกิจทีม่ีมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมขดักิจกรรมโดยคู่ค้าลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อม 

3. ระดับชุมชนและประเทศชาต ิ

ให้การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลกัดันโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ใน

การพัฒนาฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

สถิติความปลอดภัย ประจำปี 2562 
จากการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา พบว่ามีสถิติความปลอดภัย จำนวน 42,531 ครั้ง คิดเป็น 99.90% และมีสถิติความ

ไม่ปลอดภัย จำนวน 42 ครั้ง คิดเป็น 0.10% ทั้งนี้พบว่าความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานมีสถิติน้อยมากเมื่อเทียบ

กับสถิติของความปลอดภัยโดยรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างจะแสดงให้เห็นถึงสถิติความปลอดภัยที่แบ่งตามไตรมาสของการ

ดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ดังนี ้

 

 จำนวนตู้ 
(เที่ยว) 

จำนวนความปลอดภัย 
(ครั้ง) 

จำนวนอุบัติเหตุ 
(ครั้ง) 

ปลอดภัย 
(%) 

ไม่ปลอดภัย 
(%) 

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 
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ข้อพิพาททางกฏหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางฏหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจำนวน

สูงกว่าร้อยละ 5.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานกุารของบริษัทของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ชื่อ-นามสกลุ : รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ 

ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
อายุ  : 56 ปี 
สัญชาติ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก Manufacturing, Swinburne University of Technology Melbourne Australia 
   : ปริญญาโท Computer Integrated Manufacturing, Swinburne University of  
   Technology Melbourne Australia 
   : ปริญญาโทมหาบณัฑติ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิรฒ (ประสานมิตร) 
   : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิรฒ (บางแสน) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2015 
   หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2014 
   หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 16/2014 
ประสบการณ์การทำงาน   

 2561 – ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย /สถาบันการศึกษา 

   โลจสิติกส ์  

 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บริษัท แอล อาร์ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด /  

    วิจัย พัฒนา ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหา และพิจารณา บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) / 

   ค่าตอบแทน ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง  และให้บริการขนส่งน้ำมัน 

 2559 – 2561  รองอธิการบดีอาวุโสพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย /สถาบันการศึกษา 

   องค์กร  

 2558 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) /โลจสิติกส ์

 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการกำกับดูแลกิจการ  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) / 

   กรรมการบริษัท และกรรมการอสิระ ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง  และให้บริการขนส่งน้ำมัน 

 2555 –2558  คณบดีคณะวิศวกรรม ศาสตร์ และ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย /สถาบันการศึกษา 

   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจสิติกส ์  

 2554 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บริษัท นิวฟรอนเทียร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด / 

    ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

    สถาบันการศึกษา 

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท 
   บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 
สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่มี 
ประวัติการทำงาน   
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การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
(ก) จำนวนกิจการทีด่ำรงตำแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 

 กรรมการบริษัท บริษัท แอล อาร์ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด  
 กรรมการบริษัท บริษัท นิวฟรอนเทยีร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 

(ข) ช่ือบริษัทจดทะเบียน (อ่ืน)   
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 
 กรรมการกำกับดูแลกิจการ   
 กรรมการบริษัท และกรรมการอสิระ  

(ค)  ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ปี (ปี 2558-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558) 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 6/6 
คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ได้กระทำโดยทุจริต 
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ชื่อ-นามสกุล : รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ  : 67 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : พัฒนบริหารศาสตร์มหาบณัฑติ บริหารธรุกิจ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  บัญชีบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 

  : หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 19/2006 

  : หลักสตูร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawii at Manao, USA 

  : ประกาศนียบตัรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำงาน   

 2562 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหาและ บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส ์

   พิจารณคา่ตอบแทน  

 2560 – ปัจจุบัน  รองอธิการบดีแผนและประกัน มหาวิทยาลยัศรีปทุม / การศึกษา 

   คุณภาพ  

 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เพรสซเิด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี้ จำกดั /  

    อุตสาหกรรมผลติช้ินส่วนแอรร์ถยนต์ 

 2558 – ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส ์

 2552 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี้ จำกดั (มหาชน) / 

   กรรมการสรรหาและกำหนด อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก 

   ค่าตอบแทน และประธาน  

   กรรมการบริหารความเสีย่ง  

 2547 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการฝา่ยการเงิน  สโมสรเอธานอลไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย / มูลนิธ ิ

   และเหรัญญิก  

 2545 – ปัจจุบัน  ผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / การศึกษา 

 2542 – 2560  ผู้ช่วยอธิการบดีแผนและประกัน มหาวิทยาลยัศรีปทุม / การศึกษา 

   คุณภาพ  
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สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษัท (ร้อยละ) : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่     :   ไม่มี 

 

ประวัติการทำงาน   

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จำนวนกิจการทีด่ำรงตำแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 

 กรรมการ บริษัท เพรสซเิด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี้ จำกดั  

(ข) ช่ือบริษัทจดทะเบียน (อ่ืน)   

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี้ จำกดั (มหาชน) 

(ค)  ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี

  

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ปี (ปี 2558-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558) 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  

: ไม่ม ี

  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 6/6 

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ได้กระทำโดยทุจริต 
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ชื่อ-นามสกุล : นายกณวรรธน์  อรัญ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

อายุ  : 53 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

 : บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาบรหิารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 

ประสบการณ์การทำงาน   

 2562– ปัจจุบัน       กรรมการ บริษัท สยามนุวตัร จำกัด / เรยีลเอสเตท 

 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เพรสซเิด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี้ จำกดั /  

    อุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนแอรร์ถยนต์ 

 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ล ที คอนซัลท์ จำกดั / ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) /โลจสิติกส ์

   กรรมการสรรหาและ  

   พิจารณาค่าตอบแทน  

 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกดั /ทนายความและที่ปรึกษาธุรกิจ 

 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี้ จำกดั (มหาชน) / 

    อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก 

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

   บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่มี 

 

ประวัติการทำงาน   

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 

 กรรมการ บริษัท เพรสซเิด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี้ จำกดั  

 กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ล ที คอนซัลท์ จำกดั  

 กรรมการ บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกดั  
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

กรรมการ บริษัท สยามนุวตัร จำกัด 

(ข) ช่ือบริษัทจดทะเบียน (อื่น)   

 กรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี้ จำกดั (มหาชน)  

(ค)  ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี

  

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ปี (ปี 2558-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558) 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  

: ไม่ม ี

  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 6/6 

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ได้กระทำโดยทุจริต 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐวัฒน์  ศุขสายชล 

ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ  : 62 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูรวิทยาการ การจดัการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุน่ท่ี 1 

  : หลักสตูร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558 

  : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)77/2552 

  : หลักสตูร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552 

  : หลักสตูร Director Certification Program (DCP) 128/2553 

  : หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 13/2554 

  : หลักสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555 

  : หลักสตูร Role of the Nomination and Governance committee (RNG) 3/2555 

ประสบการณ์การทำงาน   

 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) /  

    โลจสิติกส ์

 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 

 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                        บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 

 2559 - ปัจจุบัน  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 

 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร   บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 

 2544 - ปัจจุบนั  กรรมการบริษัท บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 

 2544 – 2559  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

   บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

    

สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่มี 

 

ประวัติการทำงาน   

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จำนวนกิจการทีด่ำรงตำแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 

 กรรมการบริษัท บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 

(ข) ช่ือบริษัทจดทะเบียน (อ่ืน)   

 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน                        

บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 

 กรรมการบริหาร   บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 

 กรรมการบริษัท บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 

 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 

 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 

(ค)  ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี

  

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 4 เดือน (ปี 2562-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562) 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมใน

กิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น

คู่สัญญา 

  

: ไม่ม ี

  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 1/6 

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ได้กระทำโดยทุจริต 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ชื่อ-นามสกุล : ดร. สันติสุข โฆษิอาภานันท์  

ประเภทกรรมการ : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

อายุ  :  56  ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาโลจสิติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 : ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 : ปริญญาตรสีาขาบริหารธรุกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131 /2016 

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) 

   : หลักสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                               

   : หลักสตูร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 17 สถาบันพระปกเกล้า 

   : Chief Transformation Officer (CTO Course) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ 

    สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)  

   : หลักสตูร วิทยาการการจดัการสำหรับผู้บริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4  คณะรัฐประศาสนศาสตร ์

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA) 

ประสบการณ์การทำงาน   

 2560-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอส เค อินเตอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ซื้อขายให้เช่า  

    อสังหาริมทรัพย ์

 2558-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด /โลจิสติกส ์

 2556-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เดอะ ดไีซน์ อินเตอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธรุกิจ 

    พัฒนาและขายอสังหาริมทรัพย ์

 2538-ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) /โลจสิติกส ์

   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

    บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษัท (ร้อยละ) : 54.19 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่มี 

 

ประวัติการทำงาน   

javascript:showCompanyProfile('0105558158599','1')
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จำนวนกิจการทีด่ำรงตำแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 

 กรรมการ  บริษัท เอส เค อินเตอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  

  กรรมการ  บริษัท แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด 

 กรรมการ  บริษัท เดอะ ดไีซน์ อินเตอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  

(ข) ช่ือบริษัทจดทะเบียน (อ่ืน)   

 -ไม่มี-   

(ค)  ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี

  

  

   

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 24 ปี ( ปี 2538 - ปัจจุบัน ) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2538) 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  

: ไม่ม ี

  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 6/6 

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ได้กระทำโดยทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

หน้า 145 

รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 

อายุ  : 61 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปวช. สายอาชีพ กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2017 

  : Executive Micro MBA in Action 4.0 2018 Chulalongkorn University’ & Certificate  

   of Dangerous Goods Regulation – Awareness 2019 

ประสบการณ์การทำงาน   

 2542 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) /โลจสิติกส ์

 2538 – 2542  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซเล็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด / โลจสิติกส์ 

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ 

   บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

    

สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่มี 

 

ประวัติการทำงาน   

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จำนวนกิจการทีด่ำรงตำแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 

 -ไม่มี-  

(ข) ช่ือบริษัทจดทะเบียน (อ่ืน)   

 -ไม่มี-   

(ค)  ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี

  

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 20 ปี (ปี 2542-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560) 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมใน

กิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น

คู่สัญญา 

  

: ไม่ม ี

  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 6/6 

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ได้กระทำโดยทุจริต 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ชื่อ-นามสกุล : นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย 

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 

อายุ  : 46 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131 /2016 

  : Customs Specialist No.1490 

  : Executive Micro MBA in Action 4.0 

  : หลักสตูรการเงินสำหรับผูบ้ริหารทีไ่ม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 3 

  : หลักสตูรการจัดการซัพพลายเชนระดับปฏิบตัิการ 

  : ได้รับการับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์  

   คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 4 

   หลักสตูรเศรษฐกิจดจิิทัลสำหรับผูบ้ริหาร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่น 11 

ประสบการณ์การทำงาน   

 2559 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด 

 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) /โลจสิติกส ์

 2555 – 2558  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีแอลอี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด / ขนส่งสินค้า 

    ระหว่างประเทศ 

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ 

   บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษัท (ร้อยละ) : 4.36 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่มี 

 

ประวัติการทำงาน   

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จำนวนกิจการทีด่ำรงตำแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 

 -ไม่มี-   

(ข) ช่ือบริษัทจดทะเบียน (อ่ืน)   

 -ไม่มี-   
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

(ค)  ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี

  

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 3 ปี (ปี 2559-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559) 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  

: ไม่ม ี

  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : 6/6 

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ได้กระทำโดยทุจริต 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ นิลแวว  

ประเภทกรรมการ : ผู้บริหาร 

อายุ  : 47 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ประวัติการศกึษา : ปริญญาโท หลักสูตร CEO MBA สาขาวิชา Logistics มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 : ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -ไม่มี- 

ประสบการณ์การทำงาน   

 2558 - ปัจจุบัน  รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) /โลจสิติกส ์

 2553 - 2558  ผู้จัดการทั่วไปด้านการตลาด บริษัท เจเนซสิ โลจสิตคิส์ จำกดั / โลจิสติกส ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้จัดการทั่วไป 

  บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่มี 

 

ประวัติการทำงาน   

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จำนวนกิจการทีด่ำรงตำแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน  

 -ไม่มี-   

(ข) ช่ือบริษัทจดทะเบียน (อ่ืน)   

 -ไม่มี-   

(ค)  ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี

  

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ปี (2558-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558) 

  

: ไม่ม ี
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมใน

กิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น

คู่สัญญา   

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ไม่ม ี

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ได้กระทำโดยทุจริต 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิภาณ  เปล่งฉวี 

ประเภทกรรมการ : ผู้บริหาร 

อายุ  : 39 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเทคโนโลยีและ 

 : การสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -ไม่มี- 

ประสบการณ์การทำงาน   

 2560 – ปัจจุบัน  รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน)  / โลจิสติกส ์

 2559 - 2560  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) /โลจสิติกส ์

 2553 – 2558  ผู้จัดการสาขา บริษัท เจเนซสิ โลจสิตคิส์ จำกดั / โลจิสติกส ์

 2549 - 2558  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เจเนซสิ โลจสิตคิส์ จำกดั / โลจิสติกส ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้จัดการทั่วไป 

   บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษัท (ร้อยละ) : 1.04 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่มี 

 

ประวัติการทำงาน   

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จำนวนกิจการทีด่ำรงตำแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 

 -ไม่มี-   

(ข) ช่ือบริษัทจดทะเบียน (อ่ืน)   

 -ไม่มี-   

(ค)  ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี

  

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี (2560-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)  



  

หน้า 152 

รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 

  

: ไม่ม ี

  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ไม่ม ี

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ได้กระทำโดยทุจริต 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัตร  ประทุมศรี 

ประเภทกรรมการ : ผู้บริหาร 

อายุ  : 41 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 : ปริญญาโท บริหารการจดัการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 : ปริญญาตรสีาขาเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่ม ี

ประสบการณ์การทำงาน   

 2552 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน)  / โลจิสติกส ์

 2552 – 2561  ผู้จัดการขนส่ง บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน)  / โลจิสติกส ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 

สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่มี 

 

ประวัติการทำงาน   

การดำรงตำแหน่งเปน็กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จำนวนกิจการทีด่ำรงตำแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 

 -ไม่มี-   

(ข) ช่ือบริษัทจดทะเบียน (อ่ืน)   

 -ไม่มี-   

(ค)  ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี

  

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 10 ปี (2552-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558) 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 

  

: ไม่ม ี
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ไม่ม ี

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ได้กระทำโดยทุจริต 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ พิฤทธิ์บูรณะ  

ประเภทกรรมการ : ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝา่ยการเงิน 

อายุ  : 42 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาสารสนเทศทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร CFO’s Orientation Course for New IPOs ศูนย์ส่งเสรมิการพัฒนาความรู ้

  ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   : หลักสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 9/2562 

   : หลักสตูร “นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงาน 

    ของบริษัทจดทะเบียน”ปี 2562 

   : หลักสตูร “Automation & RPA(Robot Process Automation) for Accounting” 

   ปี 2562 

   : หลักสตูร “การทบทวนการกำกบัดูแลของงบการเงินรายไตรมาส”ป ี2562 

ประสบการณ์การทำงาน   

 2560 – ปัจจุบัน  ประธานเจา้หน้าบรหิารฝ่ายการเงิน บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) / 

    โลจสิติกส ์

 2559 – 2560  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) / 

    โลจสิติกส ์

 2556 - 2559  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท พระราม3 ฮอนด้า คาร์ส จำกัด / 

    ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายรถยนต ์

 2553 - 2556  ERP และ Accounting Integrator บริษัท อัลมาคอม (ประเทศไทย) จำกัด /  

    ให้บริการคำปรึกษา และติดตั้งระบบเทคโนโลย ี

    สารสนเทศทางธุรกิจ 

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานเจา้หน้าบรหิารฝ่ายการเงิน 

   บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่มี 
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ประวัติการทำงาน   

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จำนวนกิจการทีด่ำรงตำแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 

 -ไม่มี-   

(ข) ช่ือบริษัทจดทะเบียน (อ่ืน)   

 -ไม่มี-   

(ค)  ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี

  

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี (2560-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560) 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

  

: ไม่ม ี

  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ไม่ม ี

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ได้กระทำโดยทุจริต 
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ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนี หอมสุวรรณ 

ประเภทกรรมการ : สมุห์บญัช ี

อายุ  :  45 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา  

 : การบริหารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร 65 ประเด็นสำคัญรายได้ ค่าใช้จ่าย แนวปฎิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบญัช ี

 : หลักสตูร ปัญหาภาษีครบวงจรสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลและอากาศยาน 

 : หลักสตูร มาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ีสำคัญ ที่ใช้ในปี 2562  

 : หลักสตูร เจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน 

ประสบการณ์การทำงาน   

 2561 – ปัจจุบัน  สมุห์บญัช ี บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส ์

 2552 – 2560  หัวหน้าฝ่ายการเงิน บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : สมุห์บญัช ี

   บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จำกัด (มหาชน) 

สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มีการถือหุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่มี 

 

ประวัติการทำงาน   

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จำนวนกิจการทีด่ำรงตำแหน่งบรษิัทไม่จดทะเบียน 

 -ไม่มี-   

(ข) ช่ือบริษัทจดทะเบียน (อ่ืน)   

 -ไม่มี-   

(ค)  ระบุช่ือประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
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จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี (2561-ปัจจุบัน) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561) 

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ใดๆท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 

  

: ไม่ม ี

  

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ไม่ม ี

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ได้กระทำโดยทุจริต 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าที ่และความ

รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับชอบต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่ง

งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการพิจารณาเลือกนโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและ ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณท่ีสมเหตุสมผลใน

การจัดทำมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งคำอธิบาย

และ การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ    

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั ่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอ ตลอดจนป้องกันเหตุไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมี

นัยสำคัญ และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเพ่ือ

ทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิผลในระดับที่น่า

พอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่องบการเงินบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  รัตนวงษ์) 
 ประธานกรรมการ 
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ข้อมูลทางการเงินทีส่ำคัญ 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

สินทรัพย ์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        55.56  9.58%       246.24  29.24%       130.33  15.08% 

เงินลงทุนระยะสั้น          1.04  0.18%          1.15  0.14%             -    0.00% 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน-สุทธิ       158.93  27.41%       203.28  24.14%       184.21  21.31% 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา             -    0.00%             -    0.00%          3.35  0.39% 

ส่วนของลูกหนี้สญัญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหน่ึงป ี

            -    0.00%             -    0.00%          1.85  0.21% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          0.92  0.16%          1.06  0.13%          2.74  0.32% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       216.45  37.33%       451.73  53.65%       322.48  37.31% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

ลูกหนี้สญัญาเช่าการเงิน             -    0.00%             -    0.00%        14.19  1.64% 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจำกัดในการใช้          0.10  0.02%             -    0.00%             -    0.00% 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม          3.32  0.57%          3.28  0.39%          3.15  0.36% 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ          0.15  0.03%          0.15  0.02%          0.15  0.02% 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์- สทุธิ       344.04  59.34%       369.62  43.89%       506.72  58.61% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ          0.86  0.15%          0.74  0.09%          0.63  0.07% 

สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อตัดบญัชี-สทุธิ          2.86  0.49%          1.65  0.20%          1.02  0.12% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        12.03  2.07%        14.94  1.76%        16.16  1.87% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       363.36  62.67%       390.38  46.35%       542.02  62.69% 

รวมสินทรัพย์       579.81  100.00%       842.11  100.00%       864.50  100.00% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ             

หนี้สินหมุนเวียน             

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน        87.60  15.11%        60.00  7.12%        27.50  3.18% 

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น        54.32  9.37%        78.91  9.37%        57.28  6.63% 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป ี        16.15  2.78%        16.37  1.94%        16.65  1.93% 
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ี
ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี        12.99  2.24%        10.77  1.28%        14.37  1.66% 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย          2.59  0.45%          0.36  0.04%          0.60  0.07% 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น        10.78  1.86%        16.24  1.93%        14.64  1.69% 

รวมหนี้สินหมนุเวียน       184.43  31.81%       182.65  21.68%       131.04  15.16% 

หนี้สินไม่หมนุเวียน             

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        41.86  7.22%        31.17  3.70%        69.14  8.00% 

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน        77.62  13.39%        59.22  7.03%        42.70  4.94% 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน          5.28  0.90%          5.85  0.69%          7.84  0.91% 

หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี-สุทธิ             -    0.00%          0.06  0.01%          0.59  0.07% 

หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น          3.45  0.60%          2.33  0.28%          1.04  0.12% 

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน       128.21  22.11%        98.63  11.71%       121.31  14.04% 

รวมหนี้สิน       312.64  53.92%       281.28  33.39%       252.35  29.20% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

ส่วนของเจ้าของ             

ทุนเรือนหุ้น             

ทุนจดทะเบียน             

หุ้นสามญัจำนวน 580,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท       290.00          290.00          290.00    
ทุนที่ออกและชำระแล้วหุ้นสามญัจำนวน 
550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2560 : 
400,000,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 
บาท       200.00  34.49%       275.00  32.66%       275.00  31.81% 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น             -    0.00%       208.14  24.72%       208.14  24.08% 

สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์             -    0.00%          1.02  0.12%          6.07  0.70% 

กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย          7.17  1.24%          8.84  1.05%        11.08  1.28% 

กำไรสะสม ยังไมไ่ดจ้ัดสรร          3.92  0.68%        10.83  1.29%        62.53  7.23% 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ        52.31  9.02%        52.31  6.21%        43.69  5.05% 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบรษิัทใหญ่       263.40  45.43%       556.14  66.05%       606.51  70.15% 

ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอำนาจควบคุม          3.77  0.65%          4.69  0.56%          5.64  0.65% 

รวมส่วนของเจ้าของ       267.17  46.08%       560.83  66.61%       612.15  70.80% 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ       579.81  100.00%       842.11  100.00%       864.50  100.00% 
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งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จรวม 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ล้านบาท  % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้บริการ    964.30  100.00%   1,152.41  100.00%   1,145.55  100.00% 

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

กำไรขั้นต้น    203.31  21.08%     230.03  19.96%     240.72  21.01% 

รายได้อื่น       2.43  0.25%         2.85  0.25%         4.94  0.43% 

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

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

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

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม      (4.43) (0.46%)         0.86  0.07%        (0.13) (0.01%) 

กำไรก่อนภาษีเงินได้      60.58  6.28%       60.30  5.23%       63.59  5.55% 

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

กำไรสุทธิสำหรับปี      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 % 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง             

การวัดมลูค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน - สุทธิจากภาษีเงินได ้          -    0.00%         0.73  0.06%            -    0.00% 
รวมรายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหมไ่ปยัง
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง          -    0.00%         0.73  0.06%            -    0.00% 

กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษ ี          -    0.00%         0.73  0.06%            -    0.00% 

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี      47.92  4.97%       49.13  4.26%       48.13  4.20% 

การแบ่งปันกำไร:             

ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ ่      45.83  4.75%       46.63  4.05%       46.53  4.06% 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอำนาจควบคุม       2.09  0.22%         1.77  0.15%         1.60  0.14% 

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี      47.92  4.97%       48.40  4.20%       48.13  4.20% 

การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม:             

ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ ่      45.83  4.75%       47.32  4.11%       46.53  4.06% 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอำนาจควบคุม       2.09  0.22%         1.81  0.15%         1.60  0.14% 

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี      47.92  4.97%       49.13  4.26%       48.13  4.20% 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)       0.29            0.11            0.08    
 

 

 

หมายเหตุ : /1 กำไรต่อหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิต่อจำนวนถั่วเฉลีย่ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญระหว่าวงวด 
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งบกระแสเงินสดรวม 
 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดำเนินงาน       

กำไรก่อนภาษเีงินได ้ 60.58 60.30 63.59 

รายการปรับปรุง:       

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 26.21 19.72 22.52 

หนี้สงสัยจะสญูและหนี้สญู 2.20 1.14 0.83 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 0.89 - 

ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม 4.43 (0.86) 0.13 

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ - - 0.40 

กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ ์ (1.47) (1.60) (1.38) 

ขาดทุนจากการตดัจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 

0.36 0.09 0.08 

ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ - 1.02 5.05 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 0.91 1.48 1.99 

ขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.20 0.02 0.13 

การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบญัชี 0.02 0.02 0.06 

ดอกเบี้ยจ่าย 8.13 11.23 7.18 

ดอกเบี้ยรับ (0.11) (0.63) (2.26) 

การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน :       

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (25.16) (46.99) 11.06 

   สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - - (3.35) 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 0.06 (0.13) (1.68) 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.13 0.50 0.35 

   เจ้าหนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น 1.45 14.33 (7.34) 

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (0.36) 5.46 (2.00) 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (1.49) (1.12) (1.26) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน 76.09 64.87 94.10 

   จ่ายดอกเบี้ย (8.09) (11.24) (7.22) 

   รับดอกเบี้ย 0.16 0.18 2.52 

   จ่ายภาษีเงินได ้ (11.82) (16.45) (15.62) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดำเนินงาน 56.34 37.36 73.78 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน       

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจำกดัในการใช้ลดลง - 0.10 - 

เงินสดรับ(จา่ย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 7.16 (0.11) 1.15 

เงินสดจ่ายซื้อท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (14.49) (38.04) (168.40) 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ ์ 1.88 4.38 1.75 

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนีส้ัญญาเช่าการเงิน - - (17.00) 

เงินสดรับจากลูกหนีส้ัญญาเช่าการเงิน - - 0.96 

เงินปันผลรับ - 1.95 - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (5.45) (31.72) (181.54) 

        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน       
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 82.60 (27.60) (32.50) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6.00 - 52.95 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (14.21) (12.93) (11.45) 
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (14.49) (18.17) (16.24) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 130.00 292.50 - 
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ - (9.13) (0.24) 
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (210.01) (38.75) - 
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคมุ (5.67) (0.88) (0.67) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (25.78) 185.04 (8.15) 
        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 25.11 190.68 (115.91) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 30.45 55.56 246.24 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 55.56 246.24 130.33 
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

 

รายการ   
งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.17 2.47 2.46 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.17 2.47 2.44 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.3 1.35 0.99 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 6.53 6.36 5.91 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 55.89 57.36 61.73 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 13.88 13.85 13.29 

ระยะเวลาชำระหนี ้ วัน 26.29 26.36 27.47 

Cash cycle วัน 29.6 31 34.26 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร  (Profitability ratio) 

อัตรากำไรขั้นต้น % 21.08% 19.96% 21.01% 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % 7.11% 6.19% 6.16% 

อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจำหนา่ย % 9.85% 7.92% 8.15% 

อัตรากำไรอื่น % 0.25% 0.25% 0.43% 

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร % 81.97% 52.22% 104.15% 

อัตรากำไรสุทธิ % 4.74% 4.04% 4.04% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 16.34% 11.38% 8.00% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  (Efficiency ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 12.21% 10.06% 8.30% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 21.56% 19.09% 16.13% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.72 1.63 1.35 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio) 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 1.19 0.51 0.42 

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 9.46 5.38 13.33 

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน - Cash basis เท่า 0.24 0.63 0.41 

อัตราการจ่ายเงินปันผล/1 % 194.66% 75.20% 61.41% 

หมายเหตุ : /1 อัตราการจ่ายเงินปนัผล คำนวณจากเงินปันผลจ่ายตอ่กำไรสุทธิในรอบบญัชีเดียวกันของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อัตราการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม และผลการดำเนินงานปี 2560 ก่อนเข้าจด   
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 หน่วย : ล้านบาท 

 สำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกำไรขาดทุน 2561 2562 
เพิ่ม / (ลด) 

จำนวน ร้อยละ 

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

ต้นทุนจากการให้บริการ 922.38  904.83  (17.55) (1.94) 

กำไรขั้นต้น 230.03  240.72  10.69  4.65  

รายได้อื่น 2.85  4.94  2.09  73.33  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 162.18  174.70  12.52  7.72  

ต้นทุนทางการเงิน 11.26  7.24  (4.02) (35.70) 

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วม 0.86  (0.13) (0.99) (115.12) 

ภาษีเงินได ้ 11.90  15.46  3.56  29.92  

กำไรสุทธิสำหรับป ี 48.40  48.13  (0.27) (0.56) 

กำไรเบด็เสร็จอื่น 0.73                -    (0.73) (100.00) 

กำไรเบด็เสร็จรวมสำหรับป ี 49.13  48.13  (1.00) (2.04) 

การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสรจ็รวม :         

   ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ ่ 47.32  46.53  (0.79) (1.67) 

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอีำนาจควบคุม 1.81  1.60  (0.21) (11.60) 

 
รายได ้

รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 1,152.41 ล้านบาท และ 1,145.55 

ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลงจากปี 2561 จำนวน 6.86 ล้านบาท หรือลดลง

ในอัตราร้อยละ 0.60 ซึ่งสามารถแบ่งประเภทรายได้จากการให้บริการได้ดังนี้ 
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รายได้แบ่งตามประเภทการให้บรกิาร 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิม / (ลด) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

บริการขนส่งทางเรือ 759.25  744.81  (14.44) (1.90) 

บริการขนส่งทางบก 301.86  333.44  31.58  10.46  

บริการขนส่งทางอากาศ 83.02  54.11  (28.91) (34.82) 

บริการอื่นๆ 8.28  13.19  4.91  59.30  

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

 

1. รายได้จากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 759.25 ล้านบาท และ 

744.81 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ลดลงจากปี 2561 

จำนวน 14.44 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 1.90 ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกและนำเข้าของประเทศไทยในปี 

2562 ที่หดตัวลง2 และการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

2. รายได้จากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 301.86 ล้านบาท และ 

333.44 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก เพิ่มขี้นจากปี 2561 

จำนวน 31.58 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ีนในอัตราร้อยละ 10.46 เป็นผลมาจากจำนวนเที่ยวของรถขนส่งท่ีเพิ่มขึ้น และลงทุนเพิ่มรถ

ขนส่ง(สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) เพื่อรองรับปริมาณการใช้บริการที่เพ่ิมขี้น  

3. รายได้จากการให้บริการขนส่งทางอากาศ สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 83.02 ล้านบาท และ 54.11 ล้าน

บาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางอากาศ ลดลงจากปี 2561 จำนวน 

28.91 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 34.82 ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกและนำเข้าของประเทศไทยในปี 2562 ที่

หดตัวลง และการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

4. รายได้จากการให้บริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าบริการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ค่าบริการสำหรับสินค้า

อันตราย และอื่นๆ  สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 8.28 ล้านบาท และ 13.19 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 กลุ่ม

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการกอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 4.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 59.30 โดยส่วน

ใหญ่เพิ่มจากรายได้ค่าบริการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า จากการลงทุนตาม IPO เพื่อรองรับความต้องการการใช้บริการ

ของลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้น   

 

 

 

 
2 ที่มา : รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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กำไรขั้นต้น 

กำไรขั้นต้นจากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 230.03 ล้านบาท และ 240.72 

ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 10.69 ล้านบาท 

หรือเพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 4.65 ซึ่งสามารถแบ่งประเภทกำไรขั้นต้นจากการให้บริการได้ดังนี้ 

กำไรขั้นต้น 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิม / (ลด) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

-บริการขนส่งทางเรือ 172.94 182.94 10.00  5.78  

-บริการขนส่งทางบก 35.72 32.97 (2.75) (7.70) 

-บริการขนส่งทางอากาศ 13.45 15.54 2.09  15.54  

-บริการอื่นๆ/1 7.92 9.27 1.35  17.05  

กำไรขั้นต้น 230.03 240.72 10.69 4.65 

 

อัตรากำไรขั้นต้น 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิม / (ลด) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

-บริการขนส่งทางเรือ 22.78 24.56 1.78  

-บริการขนส่งทางบก 11.83 9.89 (1.94) 

-บริการขนส่งทางอากาศ 16.20 28.72 12.52  

-บริการอื่นๆ/1 95.77 70.28 (25.49) 

อัตรากำไรขั้นต้น 19.96 21.01 1.05 

 

1. กำไรขั้นต้นจากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 172.94 ล้านบาท และ 

182.94 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ เพิ่มขี้นจากปี 

2561 จำนวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขี้นในอัตราร้อยละ 5.78 

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ สำหรับปี 2561 และ 2562 เป็นร้อยละ 22.78
และ 24.56 ซี่งในปี 2562 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องมาจากทางกลุ่มบริษัทฯมีการ
บริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพได้ดีขี้น 

 
2. กำไรขั้นต้นจากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 35.72 ล้านบาท และ 

32.97 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก ลดลงจากปี 

2561 จำนวน 2.75 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 7.70 



  

หน้า 171 

รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก สำหรับปี 2561 และ 2562  เป็นร้อยละ 11.83 
และ 9.89 ซี่งในปี 2562 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางบก ลดลงจากปี 2561 เนื่องมาจากทางกลุ่มบริษัทฯอยู่
ระหว่างการเพิ่มจำนวนรถเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มมากขี้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการรถจากผู้
รับจ้างช่วงเพิ่มขึ้น   

 
3. กำไรขั้นต้นจากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางอากาศ สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 13.45 ล้านบาท 

และ 15.54 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนสง่ทางอากาศ เพิ่มขึ้น

จากปี 2561 จำนวน 2.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15.54 

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางอากาศ สำหรับปี 2561 และ 2562 เป็นร้อยละ 
16.20 และ 28.72 ซี่งในปี 2562 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางอากาศ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องมาจากในปี 2562 
ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์การให้บริการขนส่งทางอากาศ 

 
4. กำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่นๆ สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 7.92 ล้านบาท และ 9.27 ล้านบาท 

ตามลำดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่นๆ เพิ่มขี้นจากปี 2561 จำนวน 1.35 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขี้นในอัตราร้อยละ 17.05 

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่นๆ สำหรับปี 2561 และ 2562 เป็นร้อยละ 95.65และ 70.28 ซี่งในปี 
2562 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับบริการอื่นๆ มีการปรับตัวลดลงจากปี 2561 เนื่องมาจากการรับรู้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น
จากการปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้า 
รายได้อื่น 

รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ผลต่างของส่วนแบ่งกำไรจากการเลิกบริษัทย่อย รายได้ดอกเบี้ยรับจาก
บัญชีเงินฝากธนาคาร กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น สำหรับปี 2561 และ 
2562 มีมูลค่า 2.85 ล้านบาท และ 4.94 ล้านบาท ตามลำดับ  

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 162.18 ล้านบาท และ 174.70 
ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขี้นจากปี 2561 จำนวน 12.52 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขี้นในอัตราร้อยละ 7.72 ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุที่บริษัทตั้งสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์(ESOP- warrants) 
การปรับค่าใช้จ่ายพนักงานประจำปี   รวมถึงการตั้งสำรองจ่ายค่าชดเชยสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
 
ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 11.26 ล้านบาท และ 7.24 ล้านบาท 
ตามลำดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน ลดลงจากปี 2561 จำนวน 4.02 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 
35.70 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถลดการใช้เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร  และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีลดลง 
 

 



  

หน้า 172 

รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และ 2562 มีผลกำไร 0.86 
ล้านบาท และขาดทุน 0.13 ล้านบาท ตามลำดับ ท้ังนี้บริษัทร่วมดังกล่าวอยู่ระหว่างการชำระบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี  2561 และ 2562 มีมูลค่า 11.90 ล้านบาท และ 15.46 ล้านบาท 
ตามลำดับ โดยในปี 2562  กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2561  จำนวน 3.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 29.92  

 
กำไรสุทธิ 

กำไรเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัทฯ(ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่) สำหรับปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 
47.32 และ 46.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2561 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 4.04 เมื่อเทียบกับรายได้
รวม 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย ์

งบการเงินรวม 

รอบปี 2560 รอบปี 2561 รอบปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 216.45 37.33 451.73 53.65 322.48 37.31 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 363.36 62.67 390.38 46.35 542.02 62.69 

สินทรัพย์รวม 579.81 100.00 842.11 100.00 864.50 100.00 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 579.81 
ล้านบาท 842.11 ล้านบาท และ 864.50 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 
ธันวาคม 2562  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 262.30 ล้านบาท และ 22.39 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.24 และ 
2.66 ตามลำดับ 

 ในปี 2562 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคญั ประกอบไปด้วยรายการดังนี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจำนวน 115.91 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 47.07 มาจากการนำเงินสด
รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก(IPO) ไปทยอยลงทุนในสินทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ IPO 

2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนสุทธิ ลดลงจำนวน 19.07 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 9.38 เป็นผลมาจากรายไดท้ีล่ดลง 
ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของกลุ่มบริษัท  
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 55.89 วัน 57.36 วัน และ 61.73 
วันตามลำดับ ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาในระดับปกติ 

3. ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน จำนวน 16.04 ล้านบาท ในการให้เช่าซื้อรถหัวลากและหาง 

4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้นจำนวน 137.10 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.09 จากการลงทุนในซื้อ
ที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการโลจิสติกส์ โครงการปิ่นทอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซื้อรถขนส่งสำหรับธุรกิจขนส่งทางบกและพัฒนา
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO 
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หนี้สิน  

หนี้สิน 

งบการเงินรวม 

รอบปี 2560 รอบปี 2561 รอบปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สินหมุนเวียน 184.43 58.99 182.65 64.94 131.04 51.93 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน 128.21 41.01 98.63 35.06 121.31 48.07 

หนี้สินรวม 312.64 100.00 281.28 100.00 252.35 100.00 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 312.64 
ล้านบาท 281.28 ล้านบาท และ 252.36 ล้านบาทตามลำดับ โดยหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 
2561 ลดลงจากปีก่อนหน้า 31.36 ล้านบาทและ 28.93 ตามลำดับ หรือลดลงร้อยละ 10.03 และ 10.29 ตามลำดับ 

ในปี 2562 หนี้สินรวมของกลุ่มบรษิัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประกอบไปด้วยรายการดังนี ้

1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลงจำนวน 21.63 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 27.41 เนื่องมาจากต้นทุนการให้บริการ
ที่ลดลง 

2. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงจำนวน 32.50 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 54.17 เนื่องมาจากการกลุ่ม
บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก(IPO) (วัตถุประสงค์การใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียน)   

3. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 41.57 ล้านบาทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 99.12 จากการที่กลุ่มบริษทั
กู้เงินส่วนเพ่ิมจากเงิน IPO มาลงทุนในซื้อท่ีดินเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการโลจิสติกส์ โครงการปิ่นทอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

ส่วนของเจ้าของ 

 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เท่ากับ 267.17 ล้านบาท 560.83 ล้านบาทและ 612.15 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนของเจ้าของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
เพิ่มขี้นจากปีก่อนหน้า 293.66 ล้านบาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขี้นจากปีก่อนหน้า 51.32 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 109.92 และ 9.15 ตามลำดับ 
 ในปี 2562 ส่วนของเจ้าของของกลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ การเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงาน
สำหรับปี และการเพิ่มขึ้นของเงินสำรองการจ่ายโดยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์   
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การวิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคล่อง 

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ เป็นดังตารางต่อไปนี้ 

รายการกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนนิงาน 56.34  37.36  73.78  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5.45) (31.72) (181.54) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ใปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (25.78) 185.04  (8.15) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 25.11  190.68  (115.91) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี/งวด 30.45  55.56  246.24  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด 55.56  246.24  130.33  

 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดำเนินงาน 

 ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562  กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 56.34 ล้านบาท 
37.36 ล้านบาท และ 73.78 ล้านบาทตามลำดับ 

 ทั้งนี้ในปี 2562 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มีปัจจัยหลักมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื ่นเพิ่มขึ้น 58.05 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงในเงินทุน
หมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 21.67 ล้านบาท จากต้นทุนการให้บริการที่ลดลงของกลุ่มบริษัทฯ 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 5.45 ล้านบาท  
31.72 ล้านบาท และ 181.54 ล้านบาทตามลำดับ 

ทั้งนี้ในปี 2562 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จากการลงทุนเพิ่มในโครงการปิ่นทอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโดย
แบ่งออกเป็นที่ดิน 77.45 ล้านบาท งานระหว่างก่อสร้าง 30.26 ล้านบาท  รวมทั้งลงทุนเพิ่มในยานพาหนะ 40.37 ล้านบาท  
และลงทุนในลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน 16.99 ล้านบาท 
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

ใน ปี 2560 ปี 2561และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 
(25.78) ล้านบาท 185.04 ล้านบาทและ (8.15) ล้านบาทตามลำดับ 

ทั้งนี้ในปี 2562 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไป มีปัจจัยหลักมาจาก ทางกลุ่มบริษัท ได้ชำระคืนเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 32.50 ล้านบาท  รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 52.95 ล้านบาท และจ่ายคืนเงิน
กู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 27.69 ล้านบาท 
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รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1. ลักษณะความสัมพันธ ์

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ ์

บริษัท จีแอลเอส อินเตอร์เฟท จำกัด 
(“GLS”)  

- บริษัทร่วมของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 38.99 และมีกรรมการชุดเดยีวกบั
บริษัทฯ   

- ประกอบธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
-  ปัจจุบันได้หยุดประกอบธุรกิจแลว้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทไดม้ีมติกำหนดให้เลิก

ดำเนินการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
บริษัท พีเค กู้ด ไทรส์ จำกัด 
 

- เป็นบริษัทท่ีนายนายปฏิภาณ เปลง่ฉวีผู้ซึ่งเป็นผู้บรหิารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ 
- ประกอบธุรกิจ จำหน่ายยางรถยนต์ กะทะล้อ และอุปกรณ์ของยานยนต์ทุก

ประเภท 
บริษัท เพรสซเิด้นท์ ออโตโมบิล 
อินดัสทรสี์ จำกัด  

- เป็นบริษัทท่ี นาง กัลยาภรณ์ ปานมะเริง และนายกณวรรธน์ อรัญ ผูซ้ึ่งเป็น
กรรมการ 
อิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการอยู่ 

- ประกอบธุรกิจ ผลิตอะไหล่รถยนตป์ระเภทแอร์รถยนต์ 
นายสันตสิุข โฆษิอาภานันท ์ - เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ/่ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มี

อำนาจ ลงนาม ผู้ถือหุ้นในสดัส่วน 55.10% 
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปารค์ 
จำกัด (มหาชน) 

- เป็นบริษัทท่ี นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ผู้ซึ่งเป็นกรรมการอสิระของบริษัทฯ เป็น
กรรมการอยู ่

- ประกอบธุรกิจ  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อกำไรให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
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2. รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด(มหาชน) กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ 
ลักษณะธุรกจิ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

บจก. จีแอลเอส อินเตอร์เฟรท “GLS” 
- บริษัทร่วมของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 38.99 และมีกรรมการชุด
เดียวกับบริษัทฯ   

- ประกอบธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ  

- ปัจจุบันไดห้ยุดประกอบธุรกิจแล้ว โดย
ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มมีติกำหนดให้เลิก
ดำเนินการ ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ค่าบริการ  
Sonic ได้ให้บริการให้แก่ GLS 
 
 
 
 
 
 
ต้นทุนค่าบริการ  
Sonic  ได้รับบริการจาก GLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  0.00 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                      0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด              0.59   
ลดลงระหว่างงวด              (0.59) 
ยอดปลายงวด                    0.00 
 

                                          
0.00 

เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด            91.60   
ลดลงระหว่างงวด             (91.60) 
ยอดปลายงวด                    0.00 

 
 
 
 

 

                                    0.00 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด              0.00
ลดลงระหว่างงวด              (0.00)         
ยอดปลายงวด                    0.00 
 

                                          
0.00 

เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด              0.00   
ลดลงระหว่างงวด              (0.00) 
ยอดปลายงวด                    0.00   

 
 
 
 
 

บริษัทฯ ให้บริการจดัการขนส่งประเภท Sea 
Freight ให้แก ่ GLS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือท่ี
กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการหยดุดำเนินการ โดย 
GLS มีผู้ถือหุ้นโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งทำ
หน้าท่ีในการติดต่อประสานงานเพือ่ให้บริการ
ในเครือข่ายของบริษัทผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งมี
การคิดค่าบริการระหว่างกัน ถือเปน็รายได้ และ
ต้นทุน ในการประกอบกิจการ อันได้แก่ค่า
ระวางในการขนส่ง และค่าบริการในการทำพิธี
การขนส่ง โดยทางบริษัทมีนโยบายการคิดราคา
และเงื่อนไขการค้าเดียวกันกับที่คดิกับลูกค้า
รายอื่น 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นรายการให้บริการ โดยเป็นไปตาม
ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ 
 
จึงมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น
ธรรมและสมเหตุสมผล 



  

หน้า 243 

รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ 
ลักษณะธุรกจิ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

บจก. จีแอลเอส อินเตอร์เฟรท “GLS” 
- บริษัทร่วมของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 38.99 และมีกรรมการชุด
เดียวกับบริษัทฯ   

- ประกอบธรุกิจตัวแทนขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ  

- ปัจจุบันไดห้ยุดประกอบธุรกิจแล้ว โดย
ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มมีติกำหนดให้เลิก
ดำเนินการ ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ค่าบริการอื่น  
Sonic ได้ให้บริการอื่น ให้แก่ GLS 
 
 
 
 
 
ต้นทุนค่าบริการอื่น  
Sonic ได ้ร ับบร ิการค่าน้ำประปา ,ค่า
ไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์จาก GLS 
 
 
 
 
ต้นทุนซื้อทรัพย์สิน  
Sonic ได้ซื้อทรัพย์สินจาก GLS 
 
 
 

0.55 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด              0.59   
ลดลงระหว่างงวด              (0.59) 
ยอดปลายงวด                    0.00 

                                         
25.15 

เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด            91.60   
ลดลงระหว่างงวด             (91.60) 
ยอดปลายงวด                    0.00 
 

175.12 
เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด            91.60   
ลดลงระหว่างงวด             (91.60) 
ยอดปลายงวด                    0.00 

0.00 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด              0.00
ลดลงระหว่างงวด              (0.00)         
ยอดปลายงวด                    0.00 

                                          
0.00 

เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด              0.00   
ลดลงระหว่างงวด              (0.00) 
ยอดปลายงวด                    0.00 
 

0.00 
เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด              0.00   
ลดลงระหว่างงวด              (0.00) 
ยอดปลายงวด                    0.00 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ 
ลักษณะธุรกจิ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

นายสันติสขุ  โฆษิอาภานันท์  
ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการบริหาร/ กรรมการผูม้ีอำนาจ ลง
นาม ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 55.10% 
 

ค้ำประกันสัญญาเงินกู้และเงินเบิกเกิน
บัญชีทุกสญัญา 
ณ วันที่ 24/12/2561 ทางธนาคารปลด
ภาระค้ำประกันในนามบุคคลของนาย
สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ที ่ค้ำประกัน
ส่วนตัวให้กับบริษัท 
 

-                           - 
 

 

บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื ่อกับเจ้าหนี ้สถาบัน
การเงินเพื ่อใช้ในการขยายและดำเนินธุรกิจ 
โดยมี นายสันติสุข โฆษิอาภานันท์ ค้ำประกัน
ในนามส่วนตัวให้กับบริษัท ซึ ่งการค้ำประกัน
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื ่อนไขที่สถาบันการเงิน
เร ียกร ้อง โดยทางค ุณส ันต ิส ุขไม ่ ได ้ รับ
ค่าตอบแทนแต่อย่างใดจากการค้ำประกัน 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ภายใต้เง่ือนไขการค้า 
 
จึงเห็นควรพิจารณารับรองรายการดังกล่าว 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ 
ลักษณะธุรกจิ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

นายสันติสขุ  โฆษิอาภานันท์  
ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการบริหาร/ กรรมการผูม้ีอำนาจ ลง
นาม ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 55.10% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค้ำประกันสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ
ให้แก่บริษัท  
ณ วันที่ 24/12/2561 ทางธนาคารปลด
ภาระค้ำประกันในนามบุคคลของนาย
สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ที ่ค้ำประกัน
ส่วนตัวให้กับบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

บริษัทฯ ได้มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการให้บริการ
ธุรกิจการขนส่งทางรถ โดยได้มีการทำสัญญา
เช่าซื้อยานพาหนะกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
โดยจำเป็นที่จะต้องมีกรรมการเป็นผู้ค้ำประกัน
สัญญาดังกล่าว 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ภายใต้เง่ือนไขการค้า 
 
จึงเห็นควรพิจารณารับรองรายการดังกล่าว 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ 
ลักษณะธุรกจิ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

บริษัท พีเค กู้ด ไทร์ส จำกัด 
- เป็นบริษัทท่ีนายนายปฏิภาณ เปล่งฉวีผู้

ซ ึ ่ งเป ็นผ ู ้บร ิหารของบร ิษ ัทฯ เป็น
กรรมการ 

ประกอบธุรกิจ จำหน่ายยางรถยนต์ กะทะ
ล้อ และอุปกรณ์ของยานยนต์ทุกประเภท 
 

รายได้ค่าบริการ  
Sonic ได้ให้บริการให้แก่ บริษัท พีเค กู้ด 
ไทร์ส จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
ต้นทุนค่าอะไหล ่
Sonic ซื้อยางจากบริษัท พีเค กู้ด ไทร์ส 
จำกัด 
 
 
 
 

41.92 
                                       
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                      0.00
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด            58.76 
ลดลงระหว่างงวด             (11.30)      
ยอดปลายงวด                  47.46 
                            

 
 

               1,544.90                                                               
เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด        1,544.90
ลดลงระหว่างงวด       (1,1544.90)  
ยอดปลายงวด                    0.00 
 

            7.32 
                                       
ลูกหนีก้ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                     47.46
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด             7.84 
ลดลงระหว่างงวด             (55.30)      
ยอดปลายงวด                    0.00 
                            

 
 
                               2.775.70                                    
เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด        2,775.70
ลดลงระหว่างงวด        (2,747.70)  
ยอดปลายงวด                  28.00 
 

บริษัทฯ ให้บริการจัดการขนส่งประเภท Sea 
Freight  และ Transport ให้แก่ บจ.พีเค กู้ด 
ไทร์ส ซึ ่งประกอบธุรกิจ จำหน่ายยางรถยนต์ 
กะทะล้อ และอุปกรณ์ของยานยนต์ทุกประเภท 
โดย บริษัท พีเค กู้ด ไทร์ส จำกัด มีผู้ถือหุ้นโดย
นายปฎิญาณ เปล่งฉวี ผู ้ซึ ่งเป็นผู้บริหารของ
บริษัทฯเป็นกรรมการ  ซึ่งมีการคิดค่าบริการ
ระหว่างกัน ถือเป็นรายได้ และต้นทุน ในการ
ประกอบกิจการ อันได้แก่ค่าบริการในการทำ
พิธ ีการ ค่าการขนส ่ง โดยทางบร ิษ ัทฯ มี
นโยบายการค ิดราคาและเง ื ่อนไขการค้า
เ ดี ย ว ก ั น ก ั บ ท ี ่ ค ิ ด ก ั บ ล ู ก ค ้ า ร า ย อื่ น  
นอกเหนือจากนี้บริษัทฯได้มีการซื้ออะไหล่ยาง
รถยนต์สำหรับธุรกิจขนส่งทางบกจากบริษัท 
พีเค กู้ด ไทร์ส จำกัด อีกด้วย 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากการให้บริการกับบริษัท พีเค กู้ด ไทรส์ 
จำกัด  เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ 
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น 
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รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ 
ลักษณะธุรกจิ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

จึงเห็นควรพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว 

บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสท
รีส์ จำกัด 
- เป็นบริษัทท่ีนางกัลยาภรณ์ ปานมะเรงิ 

และ นายกณวรรธน์ อรญั ผูซ้ึ่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็น
กรรมการอยู ่

- ประกอบธุรกิจ ผลิตอะไหล่รถยนต์
ประเภทแอร์รถยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายได้ค่าบริการ  
Sonic ได้ให้บริการให้แก่ บริษัท เพรสซิ
เด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 762.86 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด           845.24 
ลดลงระหว่างงวด           (479.44)         
ยอดปลายงวด                 365.80 
 

345.90 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                    365.80 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด           519.64 
ลดลงระหว่างงวด           (839.07)         
ยอดปลายงวด                  46.38 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 

บริษัทฯ ให้บริการจัดการขนส่งประเภท Sea 
Freight  ให้แก ่บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบลิ 
อินดัสทรีส์ จำกัด ผู้ ให้บริการประกอบธุรกิจ 
ผลิตอะไหล่รถยนต์ โดย บริษัท เพรสซิเด้นท์ 
ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด มีนาง กัลยาภรณ์ 
ปานมะเริง เป็นกรรมการร่วม  ซึ ่งมีการคิด
ค่าบริการระหว่างกัน ถือเป็นรายได้ และต้นทุน 
ในการประกอบกิจการ อันได้แก่ค่าระวางใน
การขนส่ง และค่าบริการในการทำพิธีการขนส่ง 
โดยทางบร ิษ ัทม ีนโยบายการคิดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากการให้บริการกับบริษัท เพรสซเิด้นท์ 
ออโตโมบลิ อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าปกติ เช่นเดียวกับลกูค้ารายอื่น 
 
จึงเห็นควรพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว 
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ 
ลักษณะธุรกจิ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 
จำกัด (มหาชน) 
- เป็นบริษัทท่ี นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ผู้

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็น
กรรมการอยู ่

- ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพือ่กำไร
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

ต้นทุนค่าบริการอื่น 
Sonic  ไดร้ับบริการสาธารณูปโภค
ส่วนกลางจาก บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรี
ยล ปาร์ค จำกดั (มหาชน) 
 
 
 
 

0.00 
เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                      0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด             0.00
ลดลงระหว่างงวด             (0.00)  
ยอดปลายงวด                   0.00 

                                  43.16 
เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด            46.18
ลดลงระหว่างงวด            (23.09)  
ยอดปลายงวด                  23.09 

 
 
 

บริษัทฯ ไดร้ับบริการสาธารณูปโภคส่วนกลาง
จาก บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด 
(มหาชน) ผู้ ให้บริการ ประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกำไรให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
โดย บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด 
(มหาชน) มีนายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล เป็น
กรรมการอยู่ร่วม   
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากการให้บริการกับบริษัท ปิ่นทอง อินดัส
เตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าปกติ เช่นเดียวกับลกูค้ารายอื่น 
 
จึงเห็นควรพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว 
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3. รายการระหว่างกันระหว่างบรษิัท แกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562  

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ 
ลักษณะธุรกจิ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

บจก. จีแอลเอส อินเตอร์เฟรท “GLS” 
- บริษัทร่วมของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 38.99 และมีกรรมการชุดเดียวกับ
บริษัทฯ   

- ประกอบธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ  

- ปัจจุบันไดห้ยุดประกอบธุรกิจแล้ว โดยผู้
ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติกำหนดใหเ้ลิก
ดำเนินการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
 

รายได้ค่าบริการ  
Grandlink ได้ให้บริการให้แก่ GLS 
 
 
 
 
 
ต้นทุนค่าบริการ  
Grandlink ได้รับบริการจาก GLS 

 

                                   0.00 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                    107.30 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด              0.00 
ลดลงระหว่างงวด           (107.30)         
ยอดปลายงวด                    0.00 
 

0.00 
เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                      59.30 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด             77.46 
ลดลงระหว่างงวด           (136.76)     
ยอดปลายงวด                  00.00 
 

0.00 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิม่ขึ้นระหว่างงวด              0.00 
ลดลงระหว่างงวด              (0.00)         
ยอดปลายงวด                    0.00 
                                 

0.00 
เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด              0.00 
ลดลงระหว่างงวด              (0.00)     
ยอดปลายงวด                    0.00                                    
                                                          
 
 

บริษัทฯ ให้บริการจัดการขนส่งประเภท Sea 
Freight ให้แก ่ GLS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่
กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการหยดุดำเนินการ 
โดย GLS มผีู้ถือหุ้นโดยบริษัทต่างประเทศซึ่ง
ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานเพื่อให้
บริการในเครือข่ายของบริษัทผู้ถือหุ้น
ต่างประเทศ ซึ่งมีการคิดค่าบริการระหว่างกัน 
ถือเป็นรายได้ และต้นทุน ในการประกอบ
กิจการ อันได้แก่ค่าระวางในการขนส่ง และ
ค่าบริการในการทำพิธีการขนส่ง โดยทาง
บริษัทมีนโยบายการคดิราคาและเง่ือนไข
การค้าเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นรายการได้ทรัพยส์ินโดยเป็นไป
ตามราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าปกติ 
 
จึงมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น
ธรรมและสมเหตุผล 
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ 
ลักษณะธุรกจิ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

บจก. จีแอลเอส อินเตอร์เฟรท “GLS” 
- บริษัทร่วมของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 38.99 และมีกรรมการชุดเดียวกับ
บริษัทฯ   

- ประกอบธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ  

- ปัจจุบันไดห้ยุดประกอบธุรกิจแล้ว โดยผู้
ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติกำหนดใหเ้ลิก
ดำเนินการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ค่าเช่าสำนักงาน 
Grandlink  ได้บริการสำนักงาน ให้แก่ 
GLS 
 
รายได้ค่าบริการอื่น 
Grandlink  ได้บริการทำความสะอาด 
และงานพิมพ์ เอกสาร,ค ่าธรรมเน ียม
ธนาคาร ให้แก่ GLS 
ต้นทุนค่าบริการอื่น 
Grandlink  ร ั บบร ิ กา รค ่ า ไฟฟ ้ า ,ค่ า
โทรศัพท์ จาก GLS 
 
 
 
 
ต้นทุนซื้อทรัพย์สิน 
Grandlink  ได้ซื้อทรัพย์สินจาก GLS 
 
 
 
 

                         0.00 
 
 

                                        
0.00 

 
 
 

72.39 
เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                      59.30 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด            77.46  
ลดลงระหว่างงวด           (136.76) 
ยอดปลายงวด                    0.00 
 

220.30 
เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                      59.30 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด             77.46   
ลดลงระหว่างงวด           (136.76) 
ยอดปลายงวด                    0.00 

                                     0.00 
 
 

                                        
0.00 

 
 
 

0.00 
เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                      0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด             0.00  
ลดลงระหว่างงวด              (0.00) 
ยอดปลายงวด                    0.00 
 

0.00 
เจ้าหนี้การคา้ – กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ยอดต้นงวด                       0.00 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด              0.00  
ลดลงระหว่างงวด              (0.00) 
ยอดปลายงวด                    0.00 

เนื่องจาก GLS ไมม่ีอาคารสำนกังานท่ีเป็น
กรรมสิทธ์ิของตัวเอง จึงเช่าพื้นที่สำนักงาน
จาก Grandlink เพื่อใช้เป็นสำนักงานของ 
GLS  ระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 
ถึง 9 เมษายน 2560 โดยมีการจา่ยค่าเช่าใน
อัตรา 48,772.50 บาทต่อเดือน หรือ 95.63 
บาทต่อตารางเมตร และค่าบริการจัดหาและ
จัดทำสิ่งอำนายความสะดวกในการใช้สอย
พื้นที่เช่าอาคารในอัตรา 73,154.97 บาทต่อ
เดือน หรือ 143.44 บาทต่อตารางเมตร และ 
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 มีการลดขนาดพื้นท่ี
เช่าลงเหลือร้อยละ 50 ของพื้นที่เดิม และมี
อัตราค่าเช่าต่อเดือน 24,386.25 บาท 
และค่าเช่าท่ีบริษัทคิดเป็นอัตราปกติทั่วไปท่ี
อาคารสำนักงานในบรเิวณใกล้เคียงให้เช่า  
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นรายการได้ทรัพยส์ินโดยเป็นไป
ตามราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าปกติ 
 

จึงมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น
ธรรมและสมเหตุผล 



  

หน้า 251 

รายงานประจำปี 2562 : บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกดั (มหาชน) 

  
 

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ 
ลักษณะธุรกจิ 

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

นายสันติสขุ  โฆษิอาภานันท์  
ผู้ถือหุ้น/ กรรมการบริษัท /กรรมการผู้มี
อำนาจ ลงนาม  
 
 
 

ค้ำประกันสัญญาเงินกู้และเงินเบิกเกิน
บัญชีทุกสญัญา 
ณ วันที ่ 24/12/2561 ทางธนาคารปลด
ภาระค้ำประกันในนามบุคคลของนายสันติ
สุข โฆษิอาภานันท์ ที ่ค้ำประกันส่วนตัว
ให้กับบริษัท 
 
 

- 
 
 
 
 

 

                            - 
 

บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื ่อกับเจ้าหนี ้สถาบัน
การเงินเพื่อใช้ในการขยายและดำเนินธุรกิจ 
โดยมี นายสันติสุข โฆษิอาภานันท์ ค้ำประกัน
ในนามส่วนตัวให้กับบริษัท ซึ่งการค้ำประกัน
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน
เร ียกร้อง โดยทางค ุณส ันต ิส ุขไม ่ได ้รั บ
ค่าตอบแทนแต่อย่างใดจากการค้ำประกัน 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกต ิ เพื่อ
สนับสนุนธุรกจิปกติ ภายใต้เงื่อนไขการค้า 
 
จึงเห็นควรพิจารณารับรองรายการดังกล่าว 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

บริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุน

หมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ 

และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เห็นสมควร 

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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แผนท่ีตั้งบริษัท 

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด )มหาชน (  

เลขท่ี 79/349, 350 ช้ันท่ี 1, 2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท ์02 213 2999 โทรสาร 02 213 2499 
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