
   

 

 บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน)      แบบ 56-1 One Report 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน)      แบบ 56-1 One Report 

2 
 

 
 

สารบญั 
 

 

สารประธานคณะกรรมการบรษิทั ..................................................................................................................... 1 

สารประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ........................................................................................................................... 2 

ขอ้มลูทีส่ าคญัทางการเงนิ ............................................................................................................................... 3 

คณะกรรมการบรษิทั ...................................................................................................................................... 5 

คณะผูบ้รหิาร ................................................................................................................................................ 6 

วสิยัทศัน์, พนัธกจิ และเป้าหมาย ..................................................................................................................... 7 

เสน้ทางสู่ความส าเรจ็ และสรุปความเป็นมา ....................................................................................................... 8 

พนัธมติรทางการคา้ ....................................................................................................................................... 9 

1. โครงสรา้งและการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั ..................................................................................................... 10 
1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ ..........................................................................................10 

1.2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ............................................................................................................12 

1.3. โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ................................................................................................26 

1.4. จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ ...........................................................................................28 

1.5. การออกหลกัทรพัยอ์ื่น ..................................................................................................................28 

1.6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ............................................................................................................32 

2. การบรหิารจดัการความเสีย่ง ............................................................................................................................ 33 
2.1. นโยบายและแผนการบรหิารความเสีย่ง ...........................................................................................33 

2.2. ปัจจยัความเสีย่งต่อการด าเนินธรุกจิของบรษิทั ................................................................................34 

3. การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื .................................................................................................................. 40 
3.1. นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความยัง่ยนื .............................................................................40 

3.2. การจดัการผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ ........................................................44 

3.3. การจดัการดา้นความยัง่ยนืในมติสิิง่แวดลอ้ม ....................................................................................45 

3.4. การจดัการความยัง่ยนืในมติสิงัคม ..................................................................................................46 

4. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ......................... 51 
5. ขอ้มลูทัว่ ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น ....................................................................................................................... 60 

5.1. ขอ้มลูทัว่ไป ................................................................................................................................60 

5.2. ขอ้มลูส าคญัอื่น ...........................................................................................................................61 

5.3. ขอ้พพิาททางกฎหมาย .................................................................................................................61 

5.4. ตลาดรอง ...................................................................................................................................61 

5.5. สถาบนัการเงนิทีต่ดิต่อประจ า (เฉพาะกรณีทีบ่รษิทัออกตราสารหนี้)....................................................61 

 



   

 

 บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน)      แบบ 56-1 One Report 

3 
 

 

 

6. นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ .......................................................................................................................... 62 
6.1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการ .................................................................62 

6.2. จรรยาบรรณธุรกจิ .......................................................................................................................62 

6.3. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของนโยบาย แนวปฏบิตั ิและระบบการก ากบัดแูลกจิการในรอบปีที่
ผ่านมา  ................................................................................................................................................63 

7. โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ และขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร พนักงาน
และอื่น ๆ ................................................................................................................................................................. 64 

7.1. โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ .....................................................................................................64 

7.2. ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการ .........................................................................................................65 

7.3. ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย ..............................................................................................69 

7.4. ขอ้มลูเกีย่วกบัผูบ้รหิาร .................................................................................................................86 

7.5. ขอ้มลูเกีย่วกบัพนักงาน ................................................................................................................92 

7.6. ขอ้มลูส าคญัอื่น ๆ ........................................................................................................................96 

8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกจิการ ................................................................................ 96 
8.1. สรุปผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา .............................................................96 

8.2. รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา.........................................100 

8.3. สรุปผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ .................................................................101 

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั ...................................................................................................... 101 
9.1. การควบคุมภายใน .....................................................................................................................101 

9.2. รายการระหว่างกนั (ถา้ม)ี ...........................................................................................................117 

ส่วนท่ี 3 งบการเงนิ ....................................................................................................................................126 

เอกสารแนบ 1 ..........................................................................................................................................225 

เอกสารแนบ 2 ..........................................................................................................................................245 

เอกสารแนบ 3 ..........................................................................................................................................246 

เอกสารแนบ 4 ..........................................................................................................................................248 

เอกสารแนบ 5 ..........................................................................................................................................256 

เอกสารแนบ 6..... .....................................................................................................................................310 

 

 



   

 

 บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน)      แบบ 56-1 One Report 

1 
 

สารประธานคณะกรรมการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



   

 

 บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน)      แบบ 56-1 One Report 

2 
 

สารประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



   

 

 บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน)      แบบ 56-1 One Report 

3 
 

 

ข้อมูลท่ีส าคญัทางการเงิน 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท)       
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  1,152.41   1,145.55   1,352.18  
ก าไรขัน้ตน้     230.03      240.72      263.21  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร     162.18      174.70      187.10  
ก าไรสุทธสิ าหรบัปี       46.63        46.53        59.84  
      
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)     
สนิทรพัยร์วม     842.11      864.50   1,027.11  
หนี้สนิรวม     281.28      252.35      376.84  
ส่วนของผูถ้อืหุน้     560.83      612.15      650.27  
      
งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)     
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 37.36  73.78  2.26  
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (31.72) (181.54) (70.83) 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชใ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 185.04  (8.15) 45.90  
      
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั     
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)       19.96        21.01        19.47  
 
 

   

อตัราก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ)        4.04         4.04         4.39  
    
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ)       11.38         8.00         9.57  
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)        2.47         2.46         1.66  
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั)       57.36        61.73        67.76  
ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั)       26.36        27.47        25.45  
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)        0.51         0.42         0.59  
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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 
 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “SONIC”) ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารจดัการระบบโล

จิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ( International Logistics Services Provider) ให้บริการทัง้การน าเข้าและ
ส่งออกทัง้ทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพธิกีารกรมศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งขา้มแดน 
(cross border) รวมถงึใหบ้รกิารศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้  

 

1.1.1. การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
                                      

พฒันาการทีส่ าคญัของบรษิทัในช่วงทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 
 

ปี พฒันาการท่ีส าคญั  

2538 - บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (“SONIC”) ก่อตัง้ขึน้ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดย ดร.สนัตสุิข โฆษิ
อาภานันท ์เพื่อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารจดัการระบบโลจสิตกิสก์ารขนส่งทางทะเล 

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

2544 - ร่วมทุนกบัหุน้ส่วนต่างประเทศ ก่อตัง้ บรษิทั จแีอลอ ีลอจสิติคส ์จ ากดั (“GLE”) เพื่อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารจดัการ
ระบบโลจสิตกิสแ์บบเตม็ตู้ (FCL) เป็นหลกั 

2546 
- ก่อตัง้ บรษิทั พซี พอรพ์ จ ากดั (“PEACEPROP”) เพื่อประกอบธุรกจิจดัการอสงัหารมิทรพัย ์ส าหรบัการใหเ้ช่า

อาคารส านักงานแก่บรษิทัในเครอื ก่อตัง้ บรษิทั เอเชยีน อนิเตอร์โลจสิตคิส ์จ ากดั (“ASIAN”) เพื่อประกอบธุรกจิ
ใหบ้รกิารจดัการระบบโลจสิตกิส ์

2551 - เปิดสาขากิง่แกว้ อ าเภอบางพล ี จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อใหบ้รกิารการขนส่งทางบก และศูนยร์วบรวมและกระจาย
สนิคา้บนพืน้ทีก่ว่า 10 ไร ่

2552 
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนระหว่างช่วงปี 2548 ถงึ 2552 จนมจี านวนทนุจดทะเบยีน 70.00 ลา้นบาท 

เปิดพืน้ทีใ่หบ้รกิารเขตปลอดอากร (Free Zone) ชื่อ เขตปลอดอากร กิง่แกว้ LCL ฟรโีซน เพือ่ประกอบพาณิชยกร
ส าหรบัลูกคา้ขนาดเลก็และขนาดกลางเพื่อใชพ้ืน้ทีใ่นการน าเขา้สนิคา้ 

2553 
- เปิดสาขาแหลมฉบงั เพื่อใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสไ์ดอ้ย่างครบวงจร (Total logistic Provider) 
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ปี พฒันาการท่ีส าคญั  

2558 

- ปรบัโครงสรา้งระหว่างกลุ่มบรษิทั โดยวธิกีารควบรวมบรษิทั (Amalgamation) ระหว่าง GLE, PEACEPROP และ 
ASIAN จดัตัง้เป็นบรษิทัโดยใชช้ือ่ว่า บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ากดั (“GRANDLINK”) เพื่อด าเนินธุรกจิการ
จดัการระบบโลจสิตกิส ์โดยเน้นบรกิารแบบไม่เตม็ตู ้(LCL) เป็นหลกั 

- ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิของ กลุ่มสมาชกิ The Cooperative Logistics Network (The COOP) 
- ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิของ กลุ่มสมาชกิ Global Affinity Alliance  
- ไดร้บัใบรบัรอง ISO 9001: 2008 จาก UKAS Management System 

2559 

- เปิดเสน้ทางการใหบ้รกิารขนส่งระหว่างเขตแดนไปยงัประเทศกมัพชูา และประเทศลาว 
- ลงทุนซื้อทีด่นิขยายพืน้ทีศู่นยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ทีก่ิง่แกว้ อกีกว่า 7 ไร่  
- ลงทุนเพิม่รถหวัลาก และหางลาก จ านวน 40 คนั และ 73 หาง เพื่อรองรบัการขนส่งสนิคา้ทางบกและการขนส่ง

สนิคา้ขา้มเขตแดน 
- ระงบัการใหบ้รกิารเขตปลอดอากร กิง่แกว้ LCL ฟรโีซน โดยอยูร่ะหว่างขอ้พพิาทระหว่างกรมศลุกากร 
- ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัฯ มหาชนจ ากดั โดยเปลีย่นชื่อเป็น "บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั 

(มหาชน)"  
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 70 ลา้นบาทเป็น 290 ลา้น 

2560 
- ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัฯ มหาชนจ ากดั โดยเปลีย่นชื่อเป็น "บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั 

(มหาชน)"  

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 70 ลา้นบาทเป็น 290 ลา้น 

2561 
- เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI เมื่อ 19 ตุลาคม 2561  
- ซื้ออาคารพาณิชย ์เพื่อเป็นอาคารส านักงานสาขาแหลมฉบงั 
- เพิม่ส านักงานทีสุ่วรรณภูม ิ

2562 - ลงทุนในทีด่นิ 21 ไร่ โครงการป่ินทองแลนด ์จ.ชลบุร ีเพื่อขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารลูกคา้ในเขต EEC 
- ลงทุนเพิม่รถหวัลาก และหางลาก เป็น 85 คนั และ 200 หาง 

2563 
- ลงทุนรถหวัลากเพิม่เป็น 95 คนั  และหางลาก 236 หาง เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารลูกคา้ในเขต EEC ทีข่ยายฐานมาก

ขึน้ 
- ขยายธุรกจิปล่อยสนิเชื่อรถหวัลากใหก้บัพนัธมติร 
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1.2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

1.2.1. โครงสร้างรายได ้
 โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั และบรษิทัย่อย แยกตามประเภทของการใหบ้รกิาร ดงันี้ 

โครงสร้างรายได ้

งบการเงินรวม 

รอบปี 2561 รอบปี 2562 รอบปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการขนส่ง          

- บรกิารขนส่งทางเรอื 759.25 65.72 744.81 64.74 892.28 65.61 

- บรกิารขนส่งทางบก 301.86 26.12 333.44 28.98 363.53 26.73 

- บรกิารขนส่งทางอากาศ 83.02 7.19 54.11 4.70 85.74 6.30 

- บรกิารอื่นๆ/1 8.28 0.72 13.19 1.15 10.63 0.78 

รวมรายได้จากบริการ 1,152.41 99.75 1,145.55 99.57 1,352.18 99.43 

- รายไดอ้ื่น/2 2.85 0.25 4.94 0.43 7.80       0.57  

รายได้รวม 1,155.26 100 1,150.49 100 1,359.98    100  
 

หมายเหตุ:  /1 บรกิารอื่นๆไดแ้ก่ ค่าบรกิารศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ ค่าบรกิารส าหรบัสนิคา้อนัตราย และอื่นๆ   
/2 รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบีย้รบั-สญัญาเช่าซื้อ รายไดด้อกเบีย้รบัจากบญัชเีงนิฝาก
ธนาคาร ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์และรายไดอ้ื่นๆ 

 

1.2.2. ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และบรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ากดั (“บรษิทั

ย่อย”) เป็นผูใ้หบ้รกิารจดัการระบบโลจสิตกิสร์ะหว่างประเทศ (International Logistics Service Provider) โดยมี
การให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบครบวงจรทัง้เต็มตู้และไม่เต็มตู้ และการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อการ
สนับสนุนการขนส่งสนิค้าจากบรษิัทลูกค้าไปยงั ท่าเรอืและท่าอากาศยานต่างๆ ส าหรบัสนิค้าส่งออกและสนิคา้
น าเขา้ โดยด้านบรกิารขนส่งสนิค้าทางบกนัน้ บรษิัทฯ มรีถหวัลากและหางลากที่ให้บรกิารเป็นของตวัเอง เป็น
จ านวน 95 คนั และ 236 หาง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

ภาพรวมและประโยชน์ในการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ 
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นอกเหนือจากคุณภาพและความรวดเร็วในการจดัส่งสนิค้าไปยงัจุดหมายปลายทาง ความพงึพอใจของ
ลูกคา้ยงัเป็นอกีปัจจยัส าคญัของธุรกจิการจดัการขนส่ง เน่ืองดว้ยหลกัส าคญัในการเตบิโตในธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
ลูกค้าต้องเชื่อมัน่ในคุณภาพของการใหบ้รกิาร ดงันัน้บรษิัทฯ ตระหนักและมุ่งเน้นใหค้วามส าคญัในการส่งเสรมิ
พฒันาคุณภาพการให้บรกิาร โดยกลุ่มบรษิัทฯ ได้จดัตัง้ฝ่ายลูกค้าสมัพนัธ์ (Customer Service) เพื่อที่จะคอยดู
และใหค้ าปรกึษาเมื่อมกีารใช้บรกิาร เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัการตอบสนองและไดร้บัการตดิตามแก้ไขปัญหาของลูกคา้
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามต่อเนื่อง ทัง้นี้การบรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท
ดงันี้  

 

1. ธุรกจิจดัการขนส่งสนิคา้ทางทะเล (Sea Freight) 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Logistics 
Service Provider) ประเภททีไ่ม่มเีรอืเป็นของตวัเอง (NVOOC) เพื่อการบรหิารจดัการการเคลื่อนยา้ยสนิค้า
ทัง้การน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทย และการส่งออกจากระหว่างจุดขนถ่ายสนิคา้ ณ ท่าเรอื
ในประเทศไทยไปยงัทีห่มายต่างประเทศ ทัง้นี้กลุ่มบรษิทัฯ จะใหบ้รกิารในการจดัการขัน้ตอนการส่งออกหรอื
น าเข้าที่ท่าเรือในประเทศไทย ในการจองระวางเรือผ่านสายเรือชัน้น าระดับโลกและตู้คอนเทนเนอร์ 
(container) ที่เหมาะสมกบัลกัษณะและประเภทของสินค้า จดัการบริหารพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ให้สามารถ
บรหิารต้นทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด และน าส่งมอบสนิคา้ลงเรอื รวมไปถงึการด าเนินพธิกีารศุลกากร
และเอกสารประกอบในการส่งมอบสนิคา้ ตลอดจนตดิตามสถานะของสนิคา้จนถงึจุดหมาย โดยกลุ่มบรษิทัฯ 
จะประสานงานกับเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อจัดการการส่งออกหรือน าเข้า ณ ท่าเรือของ
ต่างประเทศ  
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โดยปัจจุบนักลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารของการขนส่งทางทะเลอยู่ 2 ประเภทคอื 
1. การขนส่งแบบเตม็ตู้คอนเทนเนอร์ (Full container load: FCL) หมายถงึ การบรรจุ

สินค้าเต็มตู้คอนเทนเนอร์ส าหรบัลูกค้ารายเดียวในคอนเทนเนอร์หนึ่งๆ ซึ่งเ ป็น

บรกิารทีเ่หมาะกบัลูกคา้ทีต่้องการขนส่งสนิคา้เป็นจ านวนมาก โดยบรษิทัฯ จะร่วม

วางแผนงานการส่งออกกบัลูกคา้เป็นรายปี  บรษิทัฯ จะเป็นผูด้ าเนินการตดิต่อสาย

การเดินเรือ ต่อรองค่าระวางเรือ จองระวางเรือ รวมถึงจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ที่

เหมาะสมกบัสนิคา้ จนส่งมอบสนิคา้ลงเรอื ตลอดจนตดิตามสถานะของสนิคา้ตน้ทาง

จนถงึปลายทาง  

2. การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than container load: LCL) หมายถึง 
การบรรจุสินค้า โดยแบ่งพื้นที่คอนเทนเนอร์แบบปลีก เพื่อรองรบัการให้บริการ
ส าหรบัลูกคา้ทีต่อ้งการขนส่งสนิคา้ปรมิาณน้อย โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นผู้
รวบรวมสนิคา้ (Consolidator) จากลูกคา้หลายรายและน ามาบรรจุวางบนพืน้ทีค่อน
เทนเนอร ์โดยจะมกีารค านวณพืน้ทีใ่นการจดัวางเพื่อประสทิธภิาพใหไ้ดส้งูสุด  
 

2.  การจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air freight) 

กลุ่มบรษิทัฯ จะเป็นผูต้ดิต่อและจองระวางสายการบนิ ตามตารางเวลาและขอ้ก าหนดทีลู่กคา้ตอ้งการซึง่
การขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งทีม่ศีกัยภาพสงู เหมาะกบัการขนส่งระหว่างประเทศทีต่อ้งการความรวดเรว็ใน
ระยะเวลาทีจ่ ากดั แตม่ตีน้ทุนทีส่งูกว่าการขนส่งเรอืสนิคา้ส่วนใหญ่ทีข่นส่ง ทางอากาศจะมปีรมิาณค่อนขา้งน้อย
และมมีลูค่าสงูและตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษโดยค านึงถงึความรวดเรว็  

 

3. ธรุกิจการจดัการขนส่งทางบกภายในประเทศ (Inland Transport) และการจดัการขนส่งสินค้าข้ามแดน 
(Cross-border Transport) 

นอกเหนือจากธุรกจิหลกัทีใ่หบ้รกิารขนส่งทางทะเลและทางอากาศแลว้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมบีรกิารเพื่อรองรบั
ความตอ้งการของบรกิารขนส่งสนิคา้ทางบกเพื่อเป็นการพฒันาธุรกจิและเป็นการต่อยอดความช านาญในธรุกจิการ
ใหบ้รกิารขนส่งแบบครบวงจรและต่อเนื่อง (Multimodal Transport) โดยบรษิทัฯ มบีรกิารขนส่งสนิคา้ทางบกเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการขนส่งสนิค้า ระหว่างจุดถ่าย/รบัสนิค้าของลูกค้าและท่าเรอื/ท่าอากาศ บรษิัทฯ จงึได้
ขยายการบรกิารในส่วนของการด าเนินงานขนส่งภายในประเทศ ดว้ยรถหวัลากและหางลาก รวมถงึรถบรรทุก 6 
ล้อ และ 4 ล้อ เพื่อการให้บรกิารลูกค้าผู้น าเขา้และส่งออกได้อย่างครบวงจร ลดขัน้ตอนการตดิต่อกบัหลายๆ ผู้
ใหบ้รกิาร ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดข้ยายการใหบ้รกิารขนส่งทางบกตามจดุหมายทีลู่กคา้ตอ้งการแกผู่ป้ระกอบการทัว่ไป  
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4.    บริการอ่ืนๆ 
  นอกจากการใหบ้รกิารดงักล่าวขา้งตน้  บรษิทัยงัมกีารใหบ้รกิารศูนยก์ระจายสนิคา้ และบรกิารส าหรบั
สนิคา้อนัตราย  เพื่อเป็นการรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ ในการใหบ้รกิารโลจสิตกิสค์รบวงจร 

4.1 การบรกิารศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ (Distribution Centre) 
เป็นการใหบ้รกิารพกัของระหว่างการขนส่งสนิคา้ ระหว่างการขนส่งจากโรงงานลูกคา้ ก่อนน าเขา้หรอื
ส่งออก ไปยงัท่าเรอืหรอืสนามบนิ  และกระจายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ดา้นอคีอมเมริช์ (e-commerce) 

 4.2 การบรกิารโลจสิตกิสส์ าหรบัสนิคา้อนัตราย (Dangerous Goods) 
เป็นการใหบ้รกิารทัง้ในการบรกิารบรรจุสนิคา้อนัตรายภายใตก้ฎการขนส่งสนิคา้อนัตรายทางอากาศ ( IATA 
Dangerous Goods regulations) ทางเรอื (IMDG code) และทางบก (ADR) การจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
ส าหรบับรรจุสนิคา้อนัตราย และบรษิทัย่อย ยงัมรี่วมมอืกบัทางจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในการอบรม
ความรูเ้กีย่วกบัการบรรจุสนิคา้อนัตราย 

 

1.2.3. การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
กลุยทธก์ารแข่งขนั 

การให้บริการแบบครบวงจร (Total Logistics Service Provider)  

กลุ่มบรษิทัฯ จ าเป็นที่จะต้องตอบสนองทุกความต้องการของลูกคา้ ในช่วงเรื่มต้นกลุ่มบรษิทัฯ เริม่ธุรกจิ
การเป็นตวัแทนผู้รบัจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางเรอื และต่อมากไ็ดเ้ริม่ผลติภณัฑ์การขนส่งทางอากาศ ซึ่ง
การขนส่งระหว่างจุดขนถ่ายสนิคา้ของลูกคา้จนถงึจุดขนถ่ายส่งออก จงึไดร้เิริม่แนวคดิการใหบ้รกิารระบบโลจสิติ
กสอ์ย่างครบวงจร กล่าวคอืใหบ้รกิารตัง้แต่ใหค้ าปรกึษาเรื่องกฎเกณฑแ์ละวธิกีารน าเขา้และส่งออก บรกิารผ่านพธิี
ศุลกากร บรกิารการขนส่งทางบก โดยใหบ้รกิารทัง้รถหวัลาก หางลาก และรถบรรทุก ระยะเวลาต่อมา บรษิทัฯ ได้
เริ่มขยายการให้บริการการขนส่งทางบกข้ามชายแดน (Cross-border transport) สู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ 
นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัมศีูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถใหก้ารบรกิารแก่ลูกคา้ไดอ้ย่าง
ครบวงจร ช่วยประหยดัเวลา และประสทิธภิาพในระบบการจดัการโลจสิตกิสข์องลูกคา้  
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เครือข่ายพนัธมิตรท่ีกวา้งขวาง (Network) 

บรษิทัฯ ยงัไดส้รา้งความสมัพนัธ์ทีด่ตี่อตวัแทนการจดัการการขนส่งในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นพนัธมติร
ในการส่งงานใหก้นัและกนั ปัจจุบนับรษิทัฯ มพีนัธมติรทีเ่ป็นตวัแทนในต่างประเทศทีต่ดิต่อกนัมาอยู่กว่า 622 ราย
ครอบคลุมทุกทวปี โดยพนัธมติรที่ด าเนินธุรกจิดว้ยกนัมายาวนาน กไ็ดแ้นะน าตวัแทนอื่นๆ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ยงัได้
เขา้ร่วมชมรมตวัแทนการขนส่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศไทยกลุ่มบรษิทัฯไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิใน
สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ (TIFFA) นอกจากนัน้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัได้เขา้รวมเป็นสมาชกิของ 
The Cooperative Logistics Network ในปี 2558 ซึ่งเป็นสมาคมระดบันานาชาติครอบคลุมกว่า 124 ประเทศทัว่
โลก และ Global Affinity Alliance โดยจะจดัประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อเป็นการขยายเครอืขายพนัธมติรใน
การด าเนินธุรกจิร่วมกนักบัตวัแทนในประเทศอื่นๆ เพื่อใหบ้รกิารไดค้รอบคลุมไดม้ากยิง่ขึน้ โดยมเีป้าหมายในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรูว้ธิกีารเพื่อเพิม่ศกัยภาพและโอกาสในเชงิธุรกจิเพื่อทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการทีจ่ะขนส่ง
สนิคา้ไปเป้าหมายปลายทางทีเ่ป็นประเทศคู่คา้ 

ตารางสรุปการเขา้ร่วมเป็นภาคสีมาชกิ (Conference) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ช่ือสมาคม 
บริษทัท่ีเป็น

สมาชิก 
ปีท่ีเป็นสมาชิก 

ปีท่ีส้ินสุดการเป็น

สมาชิก 

Thai International Freight 
Forwarders Association: TIFFA 

SONIC 21 เม.ย. 2541 ไม่มกี าหนด 

The Cooperative Logistics 
Network 

SONIC 21 ธ.ค. 2558 ไม่มกี าหนด 

Global Affinity Alliance GLINK 2561 2563 

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

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

 

ความเชีย่วชาญของบุคลากร 

ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเขา้และส่งออกเป็นธุรกจิทีต่อ้งอาศยัความช านาญการในการประสานงานกบัผู้
ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สายเดนิเรอื กรมศุลกากร ฯลฯ และตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกฎระเบยีบต่างๆ ในการน าเขา้และ
ส่งออกของประเทศทีจ่ะน าเขา้และส่งออก ผูป้ระกอบธุรกจิทีไ่ม่มีบุคลากรทีม่คีวามช านาญการในการน าเขา้และ
ส่งออกอย่างเพยีงพอจงึตอ้งอาศยัผูก้ระท าการแทนในการจดัการระบบโลจสิตกิส ์กลุ่มบรษิทัฯ เริม่ด าเนินงานดา้น
การจดัการระบบโลจสิตกิสม์าตัง้แต่ปี 2538 บุคลากรของกลุ่มบรษิทัฯ ไดส้ะสมประสบการณ์และเครอืขา่ยซึง่ส่งผล
ให้การใหบ้รกิารจดัการระบบโลจสิติกส์แก่ลูกคา้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้การจองระวางเรอืหรอืเครื่องบินที่
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สามารถด าเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ การบรหิารพืน้ทีใ่นการบรรจุสนิคา้เพื่อใหก้ารขนส่งมีประสทิธภิาพสูงสุด การ
ลดขอ้ผดิพลาดจากการขนส่งและการด าเนินการตามกฏหมายศุลกากรและกฏหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างถูกต้อง 
รวมทัง้กลุ่มบรษิทัฯ มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบรษิทัฯ สนับสนุนใหบุ้คลากรไดร้บัการอบรมกบั
สถาบนัภายนอกทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองเพื่อการใหบ้รกิารไดแ้บบมอือาชพีอย่างต่อเนื่อง 
 
คุณภาพในการใหบ้รกิาร 

กลุ่มบรษิทัฯ มุ่งเน้นความเป็นเลศิในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ เนื่องจากคุณภาพของการบรกิารเป็นหวัใจ
หลกัของการด าเนินธุรกิจด้านการจดัการระบบโลจิสติกส์ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดตัง้ฝ่ายดูแลลูกค้า (Customer 
Service) เพื่อแยกแผนกการบรกิารออกมาจากส่วนงานปฏบิตักิาร เพื่อใหส้ามารถพฒันา และตดิตามคุณภาพของ
การบรกิารได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ฝ่ายดูแลลูกค้าจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้รบับรกิารทัง้ในระหว่างการ
ขนส่ง ตดิตามสถานะสนิคา้ รบัปัญหาและใหค้ าแนะน าการแกไ้ขปัญหาหลงัการขนส่ง นอกเหนือจากนี้กลุ่มบรษิทัฯ 
มีการให้ลูกค้าประเมนิคุณภาพงานและมกีารตรวจสอบแบบประเมนิจากลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ กลุ่มบริษัทฯ มี
ช่องทางในการรับการติดต่อ หรือข้อร้องเรียน ได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผ่านเบอร์โทรศพัท์ อีเมล
จดหมายหรอืผ่านทางเวบ็ไซตข์องกลุ่มบรษิทัฯ  
 
การรกัษาฐานลูกคา้ปัจจุบนั 

เนื่องดว้ยการแขง่ขนัของธุรกิจจดัการระบบโลจสิตกิสท์ีสู่งขึน้ การรกัษาฐานลูกคา้ในปัจจุบนัจงึเป็นหวัใจ
หลกัในการสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเนื่องใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ และเน่ืองดว้ยกลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิการจดัการระบบโล

จสิตกิสม์ามากกว่า 25 ปี กลุ่มบรษิทัฯ จงึมฐีานลูกคา้ทีก่วา้ง ดงันัน้กลุ่มบรษิัทฯ จงึใหค้วามส าคญักบัการคงไวซ้ึ่ง
กลุ่มลูกคา้ดงักล่าว และมอบหมายใหม้บีุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญของกลุ่มบรษิทัฯ ดูแลกลุ่มลูกคา้อย่างใกล้ชดิ
โดยสร้างความรู้สึกประทบัใจ และความพึงพอใจในบริการอย่างสม ่าเสมอ โดยการคอยให้ค าปรึกษาเพื่อลด
กระบวนการท างานขอลูกคา้ ลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานของลูกคา้ อกีทัง้การเสนอบรกิารใหม่ๆ ของกลุ่มบรษิทั
ฯ อาทิเช่น การขนส่งทางบกทัง้ในประเทศและข้ามชายแดน ศูนย์รวบรวมเพื่อกระจายสินค้า เพื่อสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครบวงจร 
 
มาตรฐานความปลอดภยัในการใหบ้รกิารขนส่ง 

นอกเหนือจากความรวดเร็วในการน าสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางแล้ว กลุ่มบริษัทฯยังได้ให้
ความส าคญักบัความปลอดภยัในการใหบ้รกิารขนส่งเป็นอนัดบัตน้ๆอกีดว้ย ทัง้นี้ยานพาหนะทีก่ลุ่มบรษิทัฯไดค้ดั
สรรมานัน้ จงึเป็นยานพาหนะที่ไดม้าตรฐาน เป็นที่ยอมรบั และมสีมรรถนะในการใชป้ระกอบธุรกจิจดัการขนส่ง
ใหแ้ก่ลูกคา้ของกลุ่มบรษิทั นอกเหนือจากนี้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมนีโยบายในการเลอืกสรรบุคลากรทีม่คีุณภาพมาช่วย
ด าเนินธุรกจิ เนื่องจากธุรกจินี้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชบุ้คลากรทีม่ีประสบการณ์และมคีวามคุน้ชนิกบัประเภทงาน จงึจะ
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สามารถสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกค้าได้ถงึจุดหมายอย่างปลอดภยั และดูแลไม่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ 
และสนิคา้ของลูกคา้และกลุ่มบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ยานพาหนะขนส่งทีก่ลุ่มบรษิทัฯใชทุ้กคนัจะไดร้บัการบ ารุงรกัษาจากศูนย์ซ่อมบ ารุงทีม่คีุณภาพสูง 
จากช่างผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้ีไ่ดก้ารยอมรบัของผูใ้ชย้านพาหนะทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ายานพาหนะทีใ่ช้
ประกอบการทุกคนั ได้รบัการดูแลเพื่อใหต้รงตามมาตรฐานทีก่ฏหมายก าหนด และมกีารตรวจสอบสภาพความ
พรอ้มของพนักงานขบัรถก่อนปฏบิตัหิน้าที ่โดยบรษิทัฯมกีารก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการปฏบิตัขิองพนักงานขบัรถ 
และระเบยีบว่าดว้ยขัน้ตอนการปฏบิตังิาน รวมถงึมกีารท าแบบประเมนิของพนักงานขบัรถ นอกเหนือจากนี้บรษิทั
ฯไดก้ าหนดใหพ้นักงานท าการตรวจสภาพความพรอ้มของยานพาหนะก่อนน ารถออกไปใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ และมี
การควบคุมโดยจดัใหม้กีารสุ่มตรวจสารเสพตดิและแอลกอฮอลพ์พนักงานผูใ้หบ้รกิารขบัรถขนส่งอย่างเป็นประจ า  

 
ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบโลจิสติกส ์ปี 2563 

 

 

ทีม่า www.scbeic.com 

การขนส่งทางทะเลนับว่าเป็นเสน้ทางการขนส่งระหว่างประเทศทีส่ าคญัของโลก โดยขอ้มลูจาก UNCTAD พบว่า
ปรมิาณการส่งสนิคา้ทัว่โลกในปี 2019 มากกว่า 80% ถูกขนส่งทางทะเลผ่านสายการเดนิเรอื (Shipping line) ต่าง 
ๆ ซึง่ในปัจจุบนั รปูแบบการขนส่งทางทะเลส่วนใหญ่เป็นการขนส่งดว้ยตูค้อนเทนเนอร ์เน่ืองจากบรรจุสนิคา้ได้
หลายประเภท อาท ิสนิคา้ทัว่ไป สนิคา้ทีต่อ้งแช่เยน็เพื่อรกัษาอณุหภูม ิและเครื่องจกัร ดงันัน้ ตูค้อนเทนเนอรจ์งึ
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เป็นปัจจยัส าคญัต่อการคา้ระหวา่งประเทศ อย่างไรกด็ ีในช่วงทีผ่่านมาเกดิปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์
(container shortage) ซึง่ส่งผลกระทบต่อการคา้ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยบทความนี้จะกล่าวถงึสาเหตุ
และผลกระทบของปัญหาดงักล่าว มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

วกิฤต COVID-19 ส่งผลใหเ้กดิปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรไ์ดอ้ย่างไร  

 

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีเ่ขม้งวดทัว่โลกในช่วงไตรมาสที ่2 ส่งผลใหก้จิกรรมทาง
เศรษฐกจิต่าง ๆ หยุดชะงกั การคา้ระหว่างประเทศผ่านทางเรอืกไ็ดร้บัผลกระทบเช่นกนั โดยปรมิาณความ
ตอ้งการขนส่งสนิคา้ทีล่ดลงมากท าใหส้ายการเดนิเรอืมกีารยกเลกิการเดนิเรอืและมกีารแล่นเรอืเปล่า (blank 
sailing1) ทีส่งูขึน้มาก (รปูที ่1) ซึง่ Alan Murphy ซอีโีอของ Sea-Intelligence ไดร้ะบวุ่า blank sailing ทีเ่พิม่ขึน้
โดยเฉพาะในชว่งไตรมาสที ่2 จากอุปสงคท์ีห่ดตวัสงู ท าใหตู้ค้อนเทนเนอรใ์นประเทศปลายทางไม่ไดถู้กส่งกลบั
ตามเวลาทีก่ าหนดและตดิคา้งอยู่ในท่าเรอื นอกจากน้ี ความไม่ไดดุ้ลทางการคา้ระหว่างประเทศ (trade 
imbalance) กเ็ป็นอกีปัจจยัหนึ่ง โดยสหรฐัฯ และยุโรปเป็นประเทศทีม่กีารน าเขา้มากกว่าส่งออก (net importer) 
และส าหรบัสายเรอืนัน้การส่งกลบัตูค้อนเทนเนอรเ์ปล่าหรอืสนิคา้น้อยมตีน้ทุนสงูมากในภาวะทีป่ระเทศในเอเชยี 
(ซึง่ส่วนใหญ่เป็น net exporter) กไ็ม่มคีวามตอ้งการส่งออกเช่นกนั ตูค้อนเทนเนอรจ์ านวนมากจงึตกคา้งอยู่ใน
ประเทศปลายทางในชว่งไตรมาสที ่2 ของปี โดยเฉพาะสหรฐัฯ (ขนาด 40’HC, 40’DC และ 20’DC ทีท่่าเรอื
ลอสแอนเจลสิ) และในยุโรป (ขนาด 20’DC ทีท่่าเรอืรอตเตอรด์มั) (รปูที ่2) โดยขอ้มลูของ Alphaliner ณ สิน้เดอืน
พฤษภาคม 2020 ซึง่เป็นชว่งทีม่กีารปิดเมอืงเขม้งวดในหลายประเทศ ระบุว่ามเีรอืขนส่งคอนเทนเนอรท์ีไ่ม่ไดใ้ช้
งาน (idle containership fleet) ถงึ 551 ล า (2.7 ลา้น TEU) หรอืคดิเป็น 11.6% ของกองเรอืทัว่โลก 

 

อย่างไรกด็ ีจากการทีป่ระเทศตา่ง ๆ เริม่ผ่อนคลายมาตรการปิดเมอืง ธุรกจิจงึกลบัมาด าเนินการอกีครัง้ และความ
ตอ้งการสนิคา้ทางการแพทย ์การป้องกนั และสนิคา้จ าเป็นเพิม่สงูขึน้ รวมถงึผูป้ระกอบการในสหรฐัฯ และยุโรปมี
การสัง่ซื้อสนิคา้เพื่อเทศกาลต่าง ๆ ในชว่งปลายปี ท าใหค้วามตอ้งการตูค้อนเทนเนอรป์รบัเพิม่ขึน้มาก แตจ่ากการ
ทีตู่ค้อนเทนเนอรต์กคา้งอยู่ในทา่เรอืประเทศปลายทาง ประกอบกบัการขาดแคลนแรงงานทีเ่พยีงพอทีท่า่เรอื
เน่ืองจากยงัมกีารแพร่ระบาดของ COVID-19 อยู ่จงึท าใหก้ระบวนการภายในท่าเรอืและการส่งต่อภายใน
เทอรม์นิอลมคีวามล่าชา้ ระยะเวลาการขนส่งระหว่างประเทศจงึนานกว่าปกต ิปัจจยัเหล่านี้จงึส่งผลใหตู้ค้อนเทน
เนอรท์ีท่่าเรอืของประเทศจนีและในเอเชยีไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการส่งออกสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้สงู 
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ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรส่์งผลกระทบอย่างไรบา้ง  

ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรส์ าหรบัการขนส่งสนิคา้ทางทะเลนัน้ส่งผลกระทบต่อทัง้ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิในระดบัมหภาคอกีดว้ย โดยม ี2 ผลกระทบหลกั ไดแ้ก ่
 
1. อตัราค่าระวางเรอื (freight) ส าหรบัส่งสนิคา้โดยตูค้อนเทนเนอรส์งูขึน้มาก เนื่องจากค่าระวางเรอืนัน้ถูกก าหนด
จากหลกัอุปสงคแ์ละอุปทาน ในดา้นฝัง่อุปสงคน์ัน้ เป็นผลจากความตอ้งการสนิคา้ทีม่ากขึน้โดยเฉพาะจากสหรฐัฯ 
และยุโรปหลงัจากมาตรการปิดเมอืง และการทีธุ่รกจิต่าง ๆ เริม่กลบัมาด าเนินการไดอ้กีครัง้ อยา่งไรกด็ ีในฝัง่ดา้น
อุปทาน ประเทศทีต่อ้งการส่งออกโดยเฉพาะจนีนัน้มตีูค้อนเทนเนอรไ์ม่เพยีงพอเน่ืองจากปัญหาตูค้อนเทนเนอร์
ตกคา้งในประเทศปลายทาง รวมถงึเกดิความล่าชา้ในการขนส่งเน่ืองจากมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดทีย่งัมอียู ่ 
ท าใหอ้ตัราค่าระวางเรอืส าหรบัการขนส่งผ่านตูค้อนเทนเนอรป์รบัสงูขึน้มากในชว่งไตรมาสที ่3 ของปี 2020 เป็น
ตน้มา (รปูที ่3) โดยจะเหน็ว่าค่าระวางเรอืมแีนวโน้มสงูขึน้ต่อเนื่อง สะทอ้นถงึปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรท์ี่
รุนแรงมากขึน้ อย่างไรกด็ ีอตัราค่าระวางเรอืทีป่รบัขึน้สงูมทีัง้ผูท้ีไ่ดป้ระโยชน์และเสยีประโยชน์ โดยธุรกจิเดนิเรอื
ประจ าเสน้ทางรายใหญ่สามารถท าก าไรอย่างมาก อาท ิMaersk Group (ก าไรสุทธ ิ9 เดอืนแรก 181%YOY), 
CMA CGM (803%YOY),  Hapag-Lloyd (82%YOY) และ Evergreen Marine Corp. (14,400%YOY) นอกจากนี้ 
ราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยข์องไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งทางเรอืคอนเทนเนอรก์ไ็ดร้บัอานิสงสท์างบวกไปดว้ย 
เช่น Regional Container Lines (RCL) เป็นตน้ 
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2. กดดนัการฟ้ืนตวัของการส่งออก เน่ืองจากตูค้อนเทนเนอรเ์ป็นสิง่จ าเป็นในการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ เมื่อ
สายเรอืไม่สามารถจดัหาตูค้อนเทนเนอรเ์ปล่าไดท้นั ท าใหม้กีารจดัส่งสนิคา้ล่าชา้กว่าก าหนด และตอ้งมกีารจองที่
ว่างในตูค้อนเทนเนอรล่์วงหน้าหลายสปัดาห ์รวมถงึมโีอกาสที่สายเรอืจะยกเลกิการจองเนื่องจากทีว่่างในเรอืไม่
เพยีงพออกีดว้ย ปัจจยัเหล่านี้กดดนัการฟ้ืนตวัของภาคส่งออกใหช้า้กว่าทีค่วรจะเป็น นอกจากนี้ อตัราค่าระวาง
เรอืโดยเฉพาะเสน้ทางเอเชยี-อเมรกิาเหนือ และเอเชยี-ยุโรป ทีส่งูเป็นประวตักิารณ์ ท าใหส้ายการเดนิเรอืต่าง ๆ 
เร่งน าตูค้อนเทนเนอรก์ลบัไปยงัเอเชยีโดยไม่รอสนิคา้ส่งกลบัจากประเทศปลายทางโดยเฉพาะประเทศในทีม่กีาร
ส่งออกน้อยหรอืเป็น net importer โดย Agriculture Transportation Coalition (ATC) ของสหรฐัฯ ไดร้ะบุว่าผู้
ส่งออกของสหรฐัฯ โดยเฉพาะสนิคา้เกษตรไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมากจากการทีส่ายเรอืเร่งเอาตูค้อนเทนเนอร์
กลบัเอเชยีใหเ้รว็ทีสุ่ด จากรปูที ่4 จะเหน็ว่าการส่งตูค้อนเทนเนอรเ์ปล่าออกจากท่าเรอืส าคญัของสหรฐัฯ เพิม่
สงูขึน้ในชว่งหลงั ขณะทีป่ระเทศในเอเชยีกไ็ดร้บัผลกระทบเช่นกนัจากตูค้อนเทนเนอรท์ีข่าดแคลนและอตัราค่า
ระวางเรอืทีส่งูขึน้มาก 

 

 

 
 

แนวโน้มของปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรใ์นระยะขา้งหน้าเป็นอย่างไร  
ความตอ้งการตูค้อนเทนเนอรท์ีส่งูขึน้ในปัจจุบนัส่งผลใหป้ระเทศจนีเร่งการผลติตูค้อนเทนเนอรม์ากขึน้ (รปูที ่5) 
ซึง่ล่าสุดในเดอืนตุลาคม 2020 การผลติตูค้อนเทนเนอรใ์นจนีขยายตวัถงึ 111.8%YOY ในขณะทีส่ายการเดนิเรอื
ต่าง ๆ กม็กีารเพิม่ปรมิาณการบรรจุสนิคา้เพื่อรองรบัอุปสงคท์ีส่งูขึน้ โดยเฉพาะในเสน้ทาง East-West (รปูที ่6) 
ดงันัน้ การขาดแคลนคอนเทนเนอรใ์นระยะขา้งหน้าจงึมแีนวโน้มดขีึน้ โดยซอีโีอของ Hapag-Lloyd หนึ่งในสายเรอื
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ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลก ไดค้าดการณ์ไวว้่าปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์จะมอียู่อย่างน้อยจนถงึเทศกาลตรุษจนี
ในปี 2021 (กลางเดอืนกุมภาพนัธ)์ ซึง่ปัญหานี้กส่็งผลต่อการฟ้ืนตวัของภาคการส่งออกไทยเชน่กนั โดยคาดว่าจะ
กดดนัการฟ้ืนตวัของภาคการส่งออกไทยตลอดในไตรมาสที ่4 ปีนี้จนถงึไตรมาสที ่1 ในปี 2021 จากอตัราค่า
ระวางเรอืทีส่งูและการทีส่ายการเดนิเรอืตอ้งใชเ้วลาในการหาตูค้อนเทนเนอรร์องรบัการส่งออกทีน่านกว่าปกต ิ
 

 

 

1Blank sailing คอืการทีเ่รอืขา้มไม่เขา้เทยีบท่าบางท่า (หรอืหลายท่า) เน่ืองจากปัญหาบางประการ เช่น สภาพ
อากาศแปรปรวนท าใหก้ารเดนิเรอืล่าชา้ ความแออดัของท่าเรอื หรอืมอีุปสงคก์ารขนส่งทีน้่อยเกนิไป เป็นตน้ 

 

การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

นอกเหนือจากธุรกิจการให้บริการจัดหาสินค้าทางทะเลและทางอากาศแล้วกลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้
ใหบ้รกิารขนส่งโดยใชร้ถหวัลากและหางลาก รถบรรทุก 6 ล้อ และ รถบรรทุก 4 ล้อ ใหแ้ก่ลูกคา้ทีต่้องการขนส่ง
สนิคา้ทางบกภายในประเทศและขนส่งสนิคา้แบบขา้มเขตแดนไปยงัประเทศกมัพูชา โดยใหบ้รกิารผ่านรถขนส่ง
ของบรษิทัฯ และบรษิทัพนัธมติร บรษิทัฯ ไดท้ าการจดัหารถหวัลากและหางลาก รถบรรทุก 6 ล้อ และ รถบรรทุก 
4 ล้อ ที่ใช้ส าหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางบกและบริการขนส่งข้ามแดน (Cross Border) จากผู้จ ัดจ าหน่าย
รถบรรทุกส าหรบัการประกอบธุรกจิขนส่งสนิคา้ทีม่คีุณภาพสงู โดยผ่านขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบราคาและคุณภาพ
ของรถขนส่งให้ตรงกบัความต้องการใช้งานของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะค านึงถึงบรกิารหลงัการขายที่สามารถ
ให้บริการบ ารุงรกัษารถขนส่งของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานในการขนสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่าง
ปลอดภยั รวมไปถงึการตดิตัง้ระบบการตดิตามต าแหน่ง (GPS) เพื่อการตดิตามขัน้ตอนการขนส่งเพื่อใหข้อ้มูลแก่
ลูกค้าได้อย่างประสิทธภิาพมากขึ้น อีกทัง้บริษัทฯ สามารถน าขอ้มูลความเร็วในการขบัขี ่เส้นทางการเดนิรถ 
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ปรมิาณเชือ้เพลงิ เพื่อน ามาบรหิารการจดัการการเดนิรถใหม้ปีระสทิธภิาพ และประหยดัพลงังานมากขึน้ รถขนส่ง
ทุกคนัของบรษิทัฯ มกีารท าประกนัภยัชัน้ 1 และประกนัภยัสนิคา้ทีร่บัขนส่งซึ่งมลูค่าประกนัจะสูงกว่ามลูค่าความ
เสยีหายของสนิคา้ทีอ่าจเกดิขึน้ ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มรีถหวัลากและหางลากทีใ่หบ้รกิารเป็นของตวัเอง 
เป็นจ านวน 95 คนั และ 236 คนั ตามล าดบั 
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ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

 

สรุปขัน้ตอนการจดัการขนส่งสนิคา้ทางเรอืและทางอากาศ 
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สรุปขัน้ตอนการจดัการขนส่งสนิคา้ดว้ยรถหวัลากและหางลาก 
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1.2.4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
รายละเอยีดของทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ของแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) นี้ 

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั มดีงันี้ 

 

บรษิทั เจเนซสิ โลจสิตคิส ์จ ากดั จดเลกิกจิการในปี 2558 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างช าระบญัช ี

บรษิทั จเีอลเอส อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั จดเลกิกจิการในปี 2561 ปัจจบุนัอยู่ระหว่างช าระบญัช ี
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 ผู้ถือหุ้น 

 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเมื่อ วนัที ่ 9 มนีาคม 2564 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มครอบครวัดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานันท ์   

 ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ 298,037,757 54.19 
 นางสุภาพร สุรพนัธว์รเวช 10,162,857 1.84 
 นายกายสทิธิ ์โฆษอิาภานันท ์ 19,392,857 3.52 
 นายอทิธฤิทธิ ์โฆษอิาภานันท ์ 9,216,857 1.68 
2 กลุ่มครอบครวันายรนัท เลียวเลิศสกลุชยั   

 นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 23,538,857 4.28 
 เดก็ชายเรอ ิฮโิรคาวา 2,857,143 0.51 
3 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 12,457,000 2.26 
4 กลุ่มครอบครวันางสาวเสาวลกัษณ์ นิลแวว   

 นางสุลยั นิลแวว 6,000,200 1.09 
5 กลุ่มครอบครวันายวฒิุชยั สุริยวรวงศ ์   

 นายเกยีรตชิยั สุรยิวรวงศ ์ 3,546,957 0.64 
6 นายปฏภิาณ เปล่งฉว ี 5,714,286 1.04 
7 นายแพทยร์ชัตช์ยุตม ์จรีะพรประภา 4,000,000 0.72 

  8 นางเรณู สุวรรณมงคล 3,869,400 0.70 
  9 นายธเนศ เพช็รก์ุล 3,800,000 0.69 
  10 นายณฐัพล ทรงสายชลชยั 3,791,000 0.68 
  11 นางสาวนิสาลกัษณ์ รชัตะอ านวย 3,516,900 0.64 
  12 นายณฐักติติ ์ ศศวิฒันศริกิุล 3,451,100 0.63 
  13 นางสุวรรณา  เสง็สบืผล 3,389,500 0.62 
  14 นางสุชาดา ภูมธินาวทิย ์ 3,000,000 0.54 
  15 ผูถ้อืหุน้รายอืน่ๆ 130,257,329 23.73 
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รายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนหุ้น 
หุ้นสามญั 
จ านวนหุน้จดทะเบยีนกบัตลท.   550,000,000 หุน้ 
จ านวนหุน้ช าระแลว้    550,000,000 หุน้  สทิธอิอกเสยีง 1 : 1 
จ านวนหุน้ซื้อคนื     - 
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง หกั หุน้ซื้อคนื 
  ณ วนัที ่29 ม.ีค. 2564    550,000,000 หุน้ 
  ณ วนัที ่28 ก.พ. 2564    550,000,000 หุน้ 
หุ้นบุริมสิทธิ 
จ านวนหุน้จดทะเบยีนกบัตลท.   - 
จ านวนหุน้ซื้อคนื     - 
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง หกั หุน้ซื้อคนื 
  ณ วนัที ่29 ม.ีค. 2564    - 
  ณ วนัที ่28 ก.พ. 2564    - 

 

1.4. จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 
บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 290,000,000 บาท เรยีกช าระแลว้ 275,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

จ านวน 580,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และจ านวน 30,000,000 หน่วย จากการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้รหิารพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (ESOP Warrant)  

 

1.5. การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
บรษิทัฯ มมีตจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่22 มถิุนายน 2561 มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้รหิารพนักงานของบรษิทัฯ และบริษทัย่อย (ESOP Warrant) จ านวน 
30,000,000 หน่วย และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 30,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

เพื่อรบัรองการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะเสนอขายใหแ้ก่พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

โดยมสีรุปส าคญั ดงันี้  

 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 79/349,350 ชัน้ที ่12 ถนนสาธปุระดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ี   
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
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โทรศพัท ์02-213-2999 

โทรสาร 02-213-2499 

ชื่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ 

บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  

ทีอ่อกใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
(“SONIC-ESOP 2018”) (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ) 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัเสนอขายต่อ
ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืไม่ได ้ 

ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย  

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย : ไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 19 ตุลาคม 2561 

วนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 18 ตุลาคม 2566 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 5 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ ภายหลงัการ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะไม่ขยายอายขุองใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการ
ใชส้ทิธ ิ

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

วธิกีารจดัสรร : ใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวนไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย บรษิทั
จะจดัสรรโดยตรงใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ณ วนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนยบ์าท)  
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อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้   
เวน้แต่กรณีมกีารปรบัอตัราการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบั
สทิธทิีก่ าหนดในขอ้ 5. ของขอ้ก าหนดสทิธ ิ

ราคาการใชส้ทิธ ิ : 1.95 บาท ต่อหุน้ซึง่เป็นราคาเดยีวกบัราคาเสนอขายหุน้ใหม่
แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคา
การใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ 

เงือ่นไขและระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ

 

 

: เวน้แตใ่นกรณีทีผู่บ้รหิารและพนกังานของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยไม่สามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิได ้ 

 

เมื่อครบก าหนด 2 ปี นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ทัง้นี้ วนัใชส้ทิธคิรัง้แรกจะตรงกบัวนัที ่18 ตุลาคม 2563 ผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธไิดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 10 ของ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรทัง้หมดตามราคาการใชส้ทิธ ิ

 

เมื่อครบก าหนด 3 ปี นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ทัง้นี้ จะตรงกบัวนัที ่19 ตุลาคม 2564 (เน่ืองจากวนัที ่18 
ตุลาคม 2564 เป็นวนัหยุดท าการ) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
สามารถใชส้ทิธไิดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 20 ของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
ทีไ่ดร้บัจดัสรรทัง้หมดตามราคาการใชส้ทิธ ิ

 

เมื่อครบก าหนด 4 ปี นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ทัง้นี้ จะตรงกบัวนัที ่18 ตุลาคม 2565 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
สามารถใชส้ทิธไิดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
ทีไ่ดร้บัจดัสรรทัง้หมดตามราคาการใชส้ทิธ ิ

 

เมื่อครบก าหนด 5 ปี นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิจะ
ตรงกบัวนัที ่18 ตุลาคม 2566 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
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สามารถใชส้ทิธทิัง้หมด ของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ทีไ่ด้รบั
จดัสรรทัง้หมดตามราคาการใชส้ทิธ ิ

 

“วนัก าหนดการใช้สิทธิ” คอื ทกุวนัที ่18 ตุลาคม ของทุกปี 
ยกเวน้ปี 2564 ก าหนดเป็นวนัที ่19 ตุลาคม 2564  (เน่ืองจาก
วนัที ่18 ตุลาคม 2564 เป็นวนัหยุดท าการ) ตามเงือ่นไข
ระยะเวลาการใชส้ทิธขิา้งตน้ ทัง้นี้ วนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้
แรก คอื วนัวนัที ่18 ตุลาคม 2563 ซึง่เป็นวนัทีค่รบก าหนด 2 
ปีนับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ วนัก าหนดการใชส้ทิธิ
ครัง้สุดทา้ย คอื วนัทีใ่บส าคญัแสดงสทิธมิอีายุครบ 5 ปีนบัจาก
วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ซึง่ตรงกบัวนัที ่18 ตุลาคม 
2566 โดยหากวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยไม่ตรงกบัวนั
ท าการ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยดงักล่าวเป็น
วนัท าการถดัไป 

 

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอืจากการใชส้ทิธหิรอืไม่ถูกใชส้ทิธใิน
วนัก าหนดการใชส้ทิธใิดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใชส้ทิธไิด้
ในวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้ต่อๆ ไปไดต้ลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิแต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคญั
แสดงสทิธแิลว้ ใบส าคญัแสดงสทิธใิดๆ ทีไ่มถู่กใชส้ทิธจิะถูก
ยกเลกิและสิน้ผลไป 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธ ิ : บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

79/349,350 ชัน้ที ่1-2 ถนนสาธปุระดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์02-213-2999 

โทรสาร 02-213-2533 
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ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทัจะไม่น าใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ไป 
จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์   

เอม็เอไอ 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

: บรษิทัจะน าหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้เขา้จดทะเบยีนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ 

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ : 1) หุน้สามญัทีอ่อกตามการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธใิน
ครัง้นี้จะมสีทิธแิละสภาพเท่าเทยีมกบัหุน้สามญัของบรษิทั
ทีอ่อกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ  

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

3) ผลกระทบทีม่ตี่อผูถ้อืหุน้เนื่องจากการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้กผู่บ้รหิารและพนักงานของบรษิทั
และบรษิทัย่อยตามการค านวณผลกระทบของผูถ้อืหุน้  

 

1.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  บรษิทัมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิ

เฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษีและเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและทุนส ารองอื่น (ถ้าม)ี อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิ
ปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง การขยายธุรกจิ 
ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกจิในอนาคต สภาวะตลาด 
ความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานและการบรหิารงานของบรษิทั โดยอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีว่่า 
บรษิทัจะตอ้งมเีงนิสดเพยีงพอส าหรบัการด าเนินธุรกจิ และการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผู้
ถอืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 

 

  ทัง้นี้ มตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัจิา่ยเงนิปันผลจะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ เป็น
การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้แลว้รายงานใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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อตัราการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 

เปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผล และก าไรสุทธ ิ(งบเฉพาะกจิการ)  
รายการ ปี 2562 ปี 2563 (เสนอ) 

ก าไรสุทธ ิ(บาท) 44,783,640 45,725,088  

อตัราเงนิปันผลต่อหุน้ 0.050 บาท 0.055 บาท 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล 
เทยีบก าไรสุทธ ิ(%) 61.40 66.15 

 

2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

2.1. นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
ฝ่ายบรหิารของบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) มุ่งเน้นใหบ้รษิทัฯมกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยไดน้ า
กระบวนการบรหิารความเสีย่งตามแนวทางทีก่ าหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Trade 
way Commission (COSO) มาใชท้ัว่ทัง้บรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนตระหนักถงึความรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งปฏบิตัิ
ตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งเพื่อควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ และ บรษิทัฯ สามารถด าเนิน
กจิการไดต้ามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้ 

(1) ทุกฝ่ายมหีน้าทีร่บัผดิชอบ จดัท าตารางการประเมนิความเสีย่ง ก าหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่ง รวมทัง้จดัท า
รายงานทีเ่กีย่วกบัความเสีย่ง ตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีบ่รษิทัฯถอืปฏบิตั ิ 

(2) การบ่งชี ้และควบคมุความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อวตัถุประสงคจ์ะถูกจดัท าอย่างเป็นระบบเพื่อใหค้วามเสีย่งอยู่
ในระดบัทีบ่รษิทัฯยอมรบัได ้

(3) ในการพจิารณาว่าความเสีย่งใดเป็นความเสีย่งทีย่อมรบัได ้เช่นในกรณีทีค่วามเสีย่งนัน้มตีน้ทุนในการจดั
ความเสีย่งสงูมากจนไม่คุม้กบัผลทีจ่ะไดร้บั หรอืไม่คุม้ค่าส าหรบัค่าใชจ้่ายในการสรา้งระบบในการจดัการหรอื
ป้องกนัความเสีย่ง หรอืเป็นความเสีย่งทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษิทัคอืมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอก
ทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั  

(4) เมื่อพนักงานพบเหน็หรอืรบัทราบความเสีย่งทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อบรษิทัฯจะตอ้งรายงานความเสีย่งนัน้ใหผู้้
ทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบทนัทเีพื่อด าเนินการจดัการต่อไป  

(5) การปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่งนี้ตอ้งปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัและต่อเนื่องภายใตก้ารควบคุมดแูล
ของฝ่ายบรหิารของบรษิทั 

(6) ใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้บรษิทัโดยพนักงานทุกระดบัในบรษิทัมส่ีวนร่วม และมกีารจดัการอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ืองใหม้กีารก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นระบบมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้บรษิทั  

(7) ใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งทีม่กีารทบทวนและปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ โดยใหก้าร
บรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกต ิ 
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2.2. ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 
1. ความเส่ียงเก่ียวกบัการด าเนินธรุกิจ 

1.1 ความเสีย่งจากความผนัผวนของค่าระวาง 
ต้นทุนค่าระวางถอืเป็นต้นทุนหลกั ในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัทฯ โดยในระหว่างปี 2561 - ปี 2563  ต้นทุน
ค่าระวางเรอืคดิเป็นสดัส่วนเฉลี่ย รอ้ยละ 55.13 ของต้นทุนการใหบ้รกิารขนส่งทางทะเล ราคาอตัราค่าระวางเรอื
เปลีย่นแปลงตามความผนัผวนของอุปสงค ์และอุปทานในตลาด โดยความผนัผวนของอตัราค่าระวางเรอือาจส่งผล
ต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยหากไม่สามารถปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ตามต้นทุนทีเ่พิม่ขึ้นได้ 
โดยทัว่ไปอุปสงคแ์ละอุปทานการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกจิและการคา้ของ
โลกซึง่ส่งผลต่อค่าระวาง  
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดต้ระหนักถงึปัจจยัความเสีย่งดงักล่าวโดยมกีารบรหิารจดัการราคาค่าระวางใหเ้ป็นราคา
ทีส่ามารถแขง่ขนัไดโ้ดยซึง่จะสอดคลอ้งกบัราคาตลาด นอกจากนี้จะมกีารอพัเดทขอ้มลูราคาอย่างสม ่าเสมอ ขอ้มลู
ราคาดงักล่าวจะใชส้ าหรบัการเสนอลูกคา้ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใชน้โยบายการก าหนดราคาขายโดยเสนอ
ราคาตน้ทุนบวกก าไรขัน้ต ่า ดงันัน้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งจากการผนัผวนของ
ค่าระวางได ้  

                       

1.2 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั 

เนื่องด้วยธุรกิจการให้บริการขนส่งทางบกเพื่อสนับสนุนการน าเข้าและส่งออกของกลุ่มบริษัทฯ มีน ้ามนัเป็น
องคป์ระกอบของตน้ทุนหลกัในการใหบ้รกิาร โดยในปี 2561 – ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนของค่าน ้ามนัคดิเป็น
สดัส่วนเฉลี่ย รอ้ยละ 13.39 ของต้นทุนการใหบ้รกิารจดัการขนส่งสนิคา้ทางบก ดงันัน้การผนัผวนของราคาน ้ามนั
อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของธุรกจิการขนส่งทางบกของกลุ่มบรษิัทฯ อย่างไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้ี
การเฝ้าตดิตามการผนัผวนของราคาน ้ามนัซึง่เป็นตน้ทุนหลกัอย่างใกลช้ดิ เพื่อลดความเสีย่งจากความผนัผวนของ
ราคาเชื้อเพลงิ อย่างไรกด็ ีงานขนส่งทางบกของบรษิทัฯ จะเป็นการเสนอราคารายครัง้ของงานขนส่ง ดงันัน้หาก
ต้นทุนราคาน ้ามนัมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัฯ จะพจิารณาโครงสรา้งต้นทุน อตัราก าไรทีส่ามารถ
ยอมรบัได ้และจะเสนอค่าบรกิารทีป่รบัตามต้นทุนราคาน ้ามนัทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการ
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ของตน้ทุนราคาน ้ามนั 

 

1.3 ความเสีย่งจากการแขง่ขนั 
สภาวะดา้นการตลาดของธุรกจิโลจสิตกิสใ์นช่วง ปี 2563-2564 
การระบาดของไวรสัโคโรนา  (COVID-19) ไปทัว่โลก เริม่ตน้ขึน้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครัง้แรกใน
นครอู่ฮัน่ เมอืงหลวงของมณฑลหเูป่ย ์ประเทศจนี องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศใหก้ารระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉิน
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ทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ เมื่อวนัที ่30 มกราคม 2563  ท าใหแ้ต่ละประเทศในโลกตอ้งมมีาตราการควบคุม
โรคระบาด เช่น Lock Down ท าใหร้ะบบการหมุนเวยีนของตูค้อนเทนเนอรเ์กดิการสะดุด  ปรมิาณตูค้อนเทนเนอร์
เกดิการขาดแคลนในระบบการขนส่งทางทะเล ผูส่้งออก-น าเขา้สนิคา้ไดร้บัผลกระทบอย่างมาก ท าใหค้่าระวางเรอื
ปรบัตวัสงูขึน้จากปกต ิ300-400%  รวมถงึระบบเสน้ทางการเดนิเรอืกไ็ดร้บัผลกระทบดว้ย โดยตอ้งลดจ านวนเทีย่ว
การเดนิเรอืลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ กบัปรมิาณตูค้อนเทนเนอรท์ีล่ดลง  ดว้ยความเชีย่วชาญของ
ผูบ้รหิารบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) สามารถวางแผนรบัมอืสถานะการณ์อนัเลวรา้ยทีเ่กดิขึน้น้ี   
และดว้ยประสบการณ์อนัยาวนานไม่ต ่ากวา่ 25 ปี ทีบ่รษิทัฯ มสีายสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัสายการเดนิเรอืย่าง
มากมาย   ประกอบกบัความมมีาตรฐานการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ในระดบัชัน้น าของประเทศไทย   ท าใหส้ามารถ
บรหิารในเรื่องอุปสงค ์(Demand) และ อุปทาน(Supply) ไดอ้ย่างลงตวั  ก่อใหเ้กดิยอดขาย และผลก าไรสงูขึน้อย่าง
เหน็ไดช้ดัในไตรมาส 3-4 ของปี 2563 และต่อเน่ืองมาในไตรมาส 1 ของปี 2564 อกีดว้ย  ดงันัน้กล่าวไดว้่า  บรษิทั 
โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)  สามารถผ่านวกิฤตนี้ไดอ้ย่างราบรื่นโดยมผีลประกอบการเป็นเครื่องชีว้ดั 

 

1.4    ความเสีย่งจากการพึง่พงิบุคลากร 

ธุรกจิการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศต้องใชค้วามรู ้ความช านาญในกฎระเบยีบต่างๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นการ
ส่งออกและน าเขา้สินค้าของประเทศต่างๆ รวมถึงความเขา้ใจในรูปแบบและเงื่อนไขของระบบโลจสิติกส์ และ
ประสบการณ์การท างานของผูบ้รหิารและบุคลากร บรษิทัฯ จ าเป็นต้องอาศยับุคลากรทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ
ในธุรกิจ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จ าเป็นต้องพึ่งพงินายสนัติสุข โฆษิอาภานันท์ ซึ่งปัจจุบนัด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารในการบรหิารงาน และรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกคา้ เน่ืองดว้ยประสบการณ์
ในอุตสาหกรรมโลจสิตคิส ์การเจรจาต่อรอง การจดัการกบัปัญหาต่างๆ การสรา้งความสมัพนัธ์กบัพนัธมติร และ
แนวทางการปฏบิตังิานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งหากขาดนายสนัตสุิข 
โฆษิอาภานันท์ซึ่งอาจส่งผลใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งต่อการขาดแคลนบุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่นการบรหิารงานซึ่งอาจ
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานได ้ 

บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของบุคลากรของบรษิัทฯ เป็นอย่างด ีจงึได้มแีผนพฒันาบุคลากร 
(Succession Plan) เพื่อพฒันา อบรม บุคลากรของบรษิัทฯ เพื่อให้มคีวามสามารถในการบรหิารได้ในอนาคต 
ปัจจุบนับรษิัทฯ มแีผนที่จะพฒันาผู้บรหิารให้สามารถบรหิารงาน และเพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพงิบุคลากร
ดงักล่าว 

1.5   ความเสีย่งจากการพึง่พงิเทคโนโลยใีหม่ 

ในปัจจุบันพบว่ามีเทคโนโลยีต่างๆ มากมายที่เข้ามามีบทบาทในด้านการบริกา รการขนส่ง ทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ฉะนัน้แลว้การเขา้มาของเทคโนโลยเีหล่านัน้พบว่ามผีลกระทบทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการให้บรกิารของบรษิัทฯ ทัง้นี้บรษิัทฯ ได้มมีาตรการในการปรบัเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ให้มคีวาม
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ยดืหยุ่นในดา้นเการใหบ้รกิารแก่ลูกค้า เช่น เปิดเมนูเพื่อใหลู้กค้าสามารถสอบถามราคาออนไลน์ได ้เป็นต้น ซึ่ง
เป็นแพลตฟอรม์ทีอ่ยู่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เอง  

ส าหรบัการพฒันาแอพลเิคชัน่ เพื่อตอบสนองตอ้ความตอ้งการของลูกคา้นัน้ ทางบรษิทัฯ เลง็เหน็ว่าจะมี
ค่าด าเนินการค่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัอตัราความน่าจะเป็นของการที่ลูกคา้จะเขา้มาใชง้าน เน่ืองดว้ยปัจจุบนัลูกคา้
ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารหรอืใชบ้รกิารอยู่นัน้เกอืบรอ้ยละรอ้ยเป็นลูกคา้ทีไ่ดม้าจากพนักงานขายของทางบรษิทัฯ 

ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้อยู่อย่างเสมอ จงึไดม้กีารตดิตาม
ตรวจสอบเกี่ยวกบัเทคโนโลยตี่างๆ ทีส่่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อลดความเสีย่งจากการ
พึง่พงิเทคโนโลยใีหม่ดว้ยเช่นเดยีวกนั 

 

1.6  ความเสีย่งจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในปีทีผ่่านมา ปฏเิสธ
ไม่ไดว้่าการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ COVID-19 ไดส้รา้งความ เสยีหายไปยงัหลายภาคส่วนในวงกวา้ง ทัง้ดา้น
สาธารณสุข สงัคม และเศรษฐกิจใน ด้านธุรกิจ โรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) ของสนิคา้ โดยเฉพาะในส่วนต้นน ้า และปลายน ้าของโซ่อุปทาน ทีไ่ดร้บัผลกระทบ มากกว่าส่วน
อื่น ๆ เมื่อไหร่ก็ตามที่คนลดปรมิาณการเดนิทางไปหาสนิค้า สนิค้าจะต้องเป็นฝ่ายเคลื่อนที่เขา้หาลูกค้าแทน ” 
ผลกระทบต่อโซ่อุปทานสนิคา้ 

การถ่ายโอนหมุนเวยีนของสนิคา้ทัว่โลกไดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโค
โรน่าไวรสัในแบบทีไ่ม่เคยเหน็มาก่อน ในส่วนของการของทางทะเลการลอ็กดาวน์ของประเทศต่างๆ ส่งผลใหก้าร
ส่งออก และน าเขา้มปีรมิาณลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั  และมผีลกระทบท าใหร้ะบบการเดนิเรอืขนส่งสนิคา้โดยตู้คอน
เทนเนอรส์ดุดมกีารลดการจ านวนเทีย่วเรอืลดลงเพราะไม่คุม้กบัตน้ทุนท าใหจ้ านวนเรอืเดนิสมุทรน้อยลง  ดว้ยเหตุ
นี้ท าใหก้ารหมุนเวยีนของตู้คอนเทนเนอรใ์นแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศทางดา้นอเมรกิา  ยุโรป  รวมทัง้จนี 
เกิดการสะดุดอย่างหนักท าให้ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน (shortage container) ส่งผลให้ค่าระวางเรือ(freight 
charge)สูงขึน้จากปกต ิ300-400%   ซึ่งผูส่้งออก และน าเขา้ต้องแบกต้นทุนทีสู่งขึน้นี้อย่างหลกีเลี่ยงไม่ไดเ้พราะ
ตอ้งการใหส้นิคา้คงคลงัไดร้ะบาย และหมุนเวยีนใหม้ากทีสุ่ดเพื่อรกัษาสภาพคล่อง 

 

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากัด (มหาชน) ได้วางมาตราการการควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจาก
ผลกระทบนี้โดยเร่งเขา้ร่วมปรกึษาและวางแผนกบัลูกค้าระดบัใหญ่ๆ ของบรษิัทอย่างใกล้ชดิเพื่อให้ลูกค้าของ
บรษิทัไดพ้บผลกระทบนี้ใหน้้อยทีสุ่ด และสามารถส่งออก-น าเขา้สนิคา้ไดป้รมิาณมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้ และใน
ด้านความสมัพนัธ์กบับรษิทัเดนิเรอื  บรษิัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) เร่งเขา้เจรจาเพื่อหาช่องทาง
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รองรบัจ านวนสนิคา้ของลูกคา้ทีม่ปีรมิาณความตอ้งการส่งออกสงูในสภาวะเช่นน้ี ดว้ยบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท 
จ ากดั (มหาชน) เตบิโตและมปีระสบการณ์ดา้นโลจสิตกิสม์ายาวนาน ท าใหบ้รษิทัสายเดนิเรอืส่วนใหญ่เชื่อถอืและ
รูจ้กับรษิทัเป็นอย่างด ีบรษิทัจงึไดร้บัโควต้าปรมิาณตูค้อนเทนเนอร์และพืน้ทีบ่นเรอื (space) มากระดบัหนึ่ง ชี้วดั
ไดจ้ากยอดรายได ้และผลก าไรของบรษิทัในไตรมาส 4  โดดเด่นพอสมควร  ดงันัน้สามารถกล่าวไดว้่าในวกิฤต
ย่อมมโีอกาส 

 

2   ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

2.1 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากการประกอบธุรกจิบรกิารขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ อาจไดร้บัความเสีย่งจาก
ความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมรีายไดแ้ละตน้ทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ โดยในปี 2561 – 2563 
กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดเ้ป็นสกุลเงนิต่างประเทศคดิเป็นสดัส่วนเฉลีย่ รอ้ยละ 9.25 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร และ
มตี้นทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศคดิเป็นสดัส่วนเฉลี่ย รอ้ยละ 8.27 ของต้นทุนจากการใหบ้รกิาร ดงันัน้ความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของ
กลุ่มบรษิทัฯ โดยรายไดแ้ละต้นทุนทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศนัน้เกดิจากการท าธุรกรรมกบัพนัธมติรต่างประเทศ
โดยจะมกีารลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามธรรมชาต ิ(Natural Hedge) และมกีารใชบ้ญัชเีงนิฝากสกุลเงนิ
ต่างประเทศ นอกจากนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ มกีารตดิตามข่าวสาร และขอ้มูลอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชดิตลอดเวลา 
กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่าสามารถประเมนิสถานการณ์ และหาทางป้องกนัความเสีย่งไดอ้ย่างทนัท่วงท ีทัง้นี้ ในอดตีที่
ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีผลกระทบต่อผลด าเนินงานในอดีตอย่างมีนัยส าคญัจากความผันผวนของอตัรา
แลกเปลีย่น 

 

2.2. ความเสี่ยงจากความเสียหายจากการคดคีวามที่ทาง บรษิัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน)  โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

1. คดหีมายเลขแดงที ่พ 85/2563 ระหว่าง บรษิทั เบรนน์แทก็ อนิกรเีดยีนส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ฝ่าย
โจทก ์บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายจ าเลย และบรษิทัลกัษณา ขนส่ง จ ากดั จ าเลยร่วม ส าหรบั
คดนีี้ทางบรษิทั เบรนน์แทก็ อนิกรเีดยีนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดเ้รยีกรอ้งความเสียหายทีเ่กดิขึน้กบั 
บ.มติชบูชิฯิ ซึง่เป็นลูกคา้รายใหญ่ของบรษิทั เบรนน์แทก็ อนิกรเีดยีนส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในจ านวน
เงนิ 905,480.91 บาท ซึง่ค านวณดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี เป็นดอกเบีย้จ านวน 98,097.71 บาท รวมเงนิตน้
และดอกเบี้ยเป็นจ านวนเงนิ 973,577.71 บาท  ทางศาลชัน้ต้นไดพ้จิารณาตดัสนิให ้บรษิทั โซนิค อนิเตอร์เฟรท 
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จ ากดั (มหาชน) เป็นฝ่ายแพค้ด ีบรษิทัฯ ไดย้ื่นเรื่องต่อศาลอุทธรณ์ เพื่อขอพจิารณาและวนิิจฉัยอกีครัง้ ซึ่งยงัอยู่
ระหว่างรอค าตดัสนิของศาลอุทธรณ์ 

2. คดหีมายเลขแดงที ่พ 766/2563 เป็นคดเีดยีวกนักบั คดหีมายเลขแดงที ่พ 85/2563 โดยบรษิทั นิวแฮมพเ์ชอร์
อนิชวัรนัส ์จ ากดั เป็นฝ่ายโจทย์ ซึ่งเป็นบรษิทัผูร้บัประกนัภยัของบรษิทั เบรนน์แทก็ อนิกรเีดยีนส ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ที่ได้ท าประกนัภยัความเสยีหายไว้กบั บรษิัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชวัรนัส์ จ ากดั โดยได้จ่าย เงนิ
ชดเชยค่าเสยีหายใหก้บั บ.มติชูบชิฯิ เป็นจ านวนเงนิ 3,943,181.61 บาท  เป็นเงนิต้น 3,881,764.65 บาท และ
ดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี เป็นจ านวนเงนิ 61,416.96 บาท ศาลชัน้ต้นไดพ้จิารณาตดัสนิคดใีห ้บรษิทั โซนิค อนิเตอร์
เฟรท จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายจ าเลย และบรษิทั ลกัขณา ขนส่ง จ ากดั จ าเลยร่วม เป็นผูแ้พค้ด ี ทาง บรษิทั โซนิค 
อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) ขอเจรจาต่อรองกบัทางบรษิทั นิวแฮมพเ์ชอร์ อนิชวัรนัส ์จ ากดั เพื่อหาทางยุตคิดี
โดยบรษิทั นิวแฮมพเ์ชอร์ อนิชวัรนัส ์จ ากดั ยอมรบัขอ้เสนอการชดใชค้่าเสยีหายในอตัรา 60% ของวงเงนิจ านวน 
3,943,181.61 บาท จากทางบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) คดนีี้เป็นอนัยุต ิ 

โดย บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) เรยีกเกบ็ค่าเสยีหาย 50% จาก บรษิทั ลกัขณา ขนส่ง จ ากดั ใน
ฐานะจ าเลยร่วมเป็นจ านวนเงนิ 2,365,908.96 บาท  

 

   2.3  ความเส่ียงท่ีอาจกระทบสิทธิของผู้ถือหลกัทรพัย ์

2.3.1 ความเสีย่งจากการมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่อี านาจก าหนดนโยบายการบรหิาร 

ปัจจุบนันายสนัตสุิข โฆษิอาภานันท ์ถอืหุน้ในบรษิทัฯคดิเป็นรอ้ยละ 54.19 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ (ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเมื่อวนัท ี9 มนีาคม 2564) ซึ่งเป็นภายหลงัการเสนอหุน้
สามญัแลว้ เสยีงขา้งมากสามารถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด รวมทัง้สามารถควบคุมนโยบายและ
การบรหิารงานในบรษิทัฯได ้และถงึแมภ้ายหลงัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนต่อประชาชนในครัง้นี้แล้ว (ก่อนใชส้ทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธ)ิ นายสนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ยงัคงมเีสยีงขา้งมาก โดยถอืหุน้ในบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 54.19 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯหลงัเพิ่มทุน นายสนัติสุข โฆษิอาภานันท์ ยงัคงสามารถ
ควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้เกือบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้กรรมการ หรอืการขอมตใินเรื่องอื่นทีต่้องใช้
เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

อย่างไรกต็าม เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯเป็นไปอย่างโปร่งใส และมกีารถ่วงดุลอ านาจดงักล่าว บรษิทัฯจงึ
ไดจ้ดัโครงสรา้งการบรหิารจดัการโดยมบีุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และไดก้ าหนดขอบเขตการด าเนินงาน
การมอบอ านาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตัง้บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมใน
คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน 
เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบถ่วงดุลอ านาจการตดัสนิใจ และพจิารณาอนุมัตริายการต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้
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ถือหุ้น รวมทัง้บรษิัทฯได้ก าหนดมาตรการการท ารายการกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดย
จ ากดัการออกเสยีงของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้บรษิทัฯยงัจดัใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจา้งบรษิทั
ผูช้ านาญการจากภายนอกที่ปฏบิตังิานเป็นอสิระและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมหีน้าทีห่ลกัในการ
ดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบที่ได้ก าหนดไว ้ทัง้นี้ เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นถึง
ความโปร่งใสและถ่วงดุลอ านาจในการบรหิารงานของบรษิทัฯ 

 

2.3.2 ความเสีย่งเรื่องผลกระทบจากราคาหลกัทรพัย์จากการใชส้ทิธติามใบส่าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทัทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทั 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2561 จดัขึน้เมื่อวนัที ่22 มถิุนายน 2561 ไดม้มีตอินุมตัโิครงการออกและ 

เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ) ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่
สามารถโอนเปลี่ยนมอืไดใ้หแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั จ านวน 30,000,000 หน่วย โดยมรีาคาเสนอขาย 
0 บาทต่อหน่วย และใบส าคญัแสดงสทิธมิอีายุ 5 ปี นับแต่วนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ1 หน่วยมสีทิธซิื้อหุน้สามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใชส้ทิธเิท่ากบัราคา IPO หรอืเท่ากบั 1.95  บาทต่อหุน้ 
(เวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ าหนด) ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร 
(EPS Dilution) และมผีลกระทบด้านสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) โดยที่ผูล้งทุนจะมส่ีวนแบ่งก าไรลดลง 
และมสีภาพความเป็นเจา้ของบรษิทัน้อยลง เท่ากับรอ้ยละ 5.17 โดยค านวณจากจ านวนหุน้ทัง้หมดภายหลงัจาก
เสนอขายต่อประชาชนครัง้แรกน้ี และการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่พนักงานของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยทัง้หมดหรอืเท่ากบั 580,000,000 หุน้  

ส าหรบัผลกระทบดา้นราคาหุน้ (Price Dilution) อย่างไรกต็าม ใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่ายใหแ้ก่ผู้บรหิาร
และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยดงักล่าว มกีารก าหนดเงือ่นไขในการใชส้ทิธ ิโดยนับจากวนัทีอ่อกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ2 ปี ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธคิรัง้แรกได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของใบส าคญั
แสดงสทิธทิัง้หมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธแิต่ละคนได้รบัการจดัสรรจากบรษิัทฯ  และในทุกๆ ปี หลงัจากวนั
ก าหนดการใช้สทิธคิรัง้แรก ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธไิด้ไม่เกินร้อยละ 20 ร้อยละ 30 และร้อยละ 
100 ของใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิต่ละคนไดร้ับจดัสรรจากบรษิทั ตามล าดบั ซึ่งการ
ก าหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิดงักล่าวจะช่วยป้องกันการมีหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงแรกที่หุ้นของบริษัทได้รบัการ
อนุญาตให้ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ และหากผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธใิช้สทิธใินการแปลง
สภาพทัง้หมด จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 30,000,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.17 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนในครัง้นี้และการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออก
ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้หมด (กรุณาดูรายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสทิธไิด้ ใน 
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เอกสารแนบ 6 รายละเอยีดโครงการเสนอขายใบส่าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัใหแ้ก่ผูบ้รหิารและ
พนักงานของบรษิทั (ESOP) 

 
 

3. การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืนหวัข้อใหม่ยงัไม่เคยม ี
 

3.1. นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 
บรษิัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดทศิทางการธุรกิจอย่างยัง่ยนืใหม้ปีระเด็นที่ชดัเจน เพื่อการ
ปฏบิตัใิหเ้กดิผล โดยมองประเดน็ต่าง ๆ ทัง้ในแงค่วามเสีย่งและโอกาสก าหนดเป็น “แนวทางกลยุทธ ์สู่การพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื” ครอบคลุมในมติิเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ได้แก่  การมุ่งพฒันานวตักรรมดจิทิลั การพฒันาและดูแล
บุคลากรแบบองคร์วม รวมถงึการสรา้งคุณค่าในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีก่ชุมชนและสงัคม คณะกรรมการบรษิทัตระหนัก
และมวีสิยัทศัน์ว่า แนวทางในการด าเนินธุรกิจของบรษิทัในการที่จะสร้างคุณค่าเพิม่เติบโต และประสบความส า เรจ็
อย่างยัง่ยนื จ าเป็นต้องมกีารใส่ใจดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม การเคารพสทิธมินุษยชนการค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี และ
การพฒันาสงัคม ภายใตห้ลกัจรยิธรรม การก ากบัและดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไวมุ้่งมัน่ด าเนิน
ธุรกจิเพื่อสรา้งคุณค่าอย่างสมดุล ภายใต้หลกับรรษทัภิบาลทีด่สีนับสนุนเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืตามแนวทางของ
องค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศและสร้างคุณค่าแก่สงัคมไทยในทุกภาคส่วนมุ่งสู่การ
เตบิโตร่วมกนัอย่างอย่างยัง่ยนื 

 

 

 

 

INNO SMART ENGAGEMENT 

พนักงานถือเป็นหวัใจส าคญั บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาทกัษะในการท างานทัง้ในแนวกว้างและขยายขดี

ความสามารถ ศกัยภาพของพนักงาน และสรา้งผูน้ าทีด่ทีีน่อกจากจะมคีวามสามารถทางดา้นธุรกจิแลว้ยงัมจีติส านกึทีด่ ี

มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อองคก์รและสงัคม ซึง่บรษิทัไดพ้ฒันาบุคคลากรผ่านทางการอบรมทัง้ภายในและภายนอก

บรษิัท มกีารสร้างบรรยากาศในการท างาน สร้างวฒันธรรมองค์กรใหม้กีารเรยีนรู้ มกีารแลกเปลี่ยนและรบัฟังความ

คดิเหน็ และมกีารท าโครงงานร่วมกนัระหว่างฝ่ายเพื่อใหเ้กดิการท างานร่วมกนัเป็นทมี แต่ละฝ่ายมโีอกาสแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ท าใหน้อกจากจะเกดิการพฒันากระบวนการท างาน พฒันากระบวนการสรา้งสรรค ์และการ

พฒันาสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ แลว้ ยงัท าใหพ้นักงานมคีวามรูส้กึผกูพนัและร่วมเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทั  
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INNO SMART COMPLIANCE 

จากสถานการณ์ปัจจุบนั เป็นส่วนผลกัดนัใหอ้งค์กรมกีารพฒันากระบวนการท างานเขา้สู่ระบบดจิทิลัได้รวดเรว็ยิง่ขึ้น 

เพื่อรองรบัรูปแบบการท างานและการด าเนินชีวิตแบบใหม่ บริษัทจึงได้มีการปรบัรูปแบบการท างานให้พนักงาน

บางส่วนท างานทีบ่า้นและปรบัเปลีย่นรปูแบบการประชุมโดยใชก้ารประชุมผ่านทางออนไลน์เพื่อรกัษาระยะห่างระหวา่ง

พนักงานและจากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้พนักงานขายไม่สามารถเดินทางหาลูกค้าได้ บริษัทจึงได้ปรบัเปลี่ยน

รูปแบบการติดต่อและการน าเสนอกับลูกค้าโดยท าการนัดประชุมแบบเสมอืนจริง (Virtual Meeting) ท าให้สามารถ

รกัษาความสมัพนัธแ์ละตดิต่อประสานงานกลบัลูกคา้ได ้และลูกคา้ยงัคงมคี าสัง่ซื้อมาอย่างต่อเนื่อง 

 

INNO SMART GREEN 

บรษิทัไดด้ าเนินกจิการควบคู่กบัการค านึงถงึสิง่แวดลอ้มมาอย่างต่อเนื่อง ซึง่บรษิทัไดเ้หน็ความส าคญั และ 

ไดน้ าการจดัท านโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม จดักจิกรรมและโครงการใหพ้นักงานตระหนักและใหค้วามส าคญักบั

สิง่แวดลอ้ม พฒันากระบวนการผลติเพื่อลดการเกดิของเสยีและลดมลพษิต่างๆ ไมใ่หเ้ป็นภยัต่อสิง่แวดลอ้ม และชุมชน

ทีอ่ยู่ในบรเิวณโดยรอบการขนส่ง 

 
กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (After process) 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการจดักจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดนโยบายการด าเนิน
กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มในภาพรวม เพื่อการด าเนินธุรกจิภายใตป้รชัญาการด าเนินงานดว้ย
ความโปร่งใสเป็นธรรม และค านึงถงึประโยชน์ของผูเ้กีย่วขอ้งตัง้แต่ตน้น ้ายนัปลายน ้า อย่างยัง่ยนืมุ่งเน้นและให้
ความส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 

1. ระดบัองคก์ร 

พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถในการท างานตลอดจนปลูกจติส านึกในการมส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืสงัคม
สิง่แวดลอ้มต่อตา้นการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ 

2. คู่คา้ และผูร้บัประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

โดยการประกอบกจิการอย่างโปร่งใสมคีุณธรรมตรวจสอบได ้วางแผนและกรอบการท างานทีช่ดัเจน สรา้งความมัน่ใจ
ในความเตบิโตของบรษิทัอย่างยัง่ยนื 

3. ระดบัชุมชน และประเทศชาต ิ
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ใหก้ารส่งเสรมิสนับสนุนดา้นกจิกรรมทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อสงัคม  โดยร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั และ
ภาคเอกชนในการพฒันาสงัคมในระดบัชุมชนโดยเน้นปลูกฝังจติส านึกในการมส่ีวนร่วมใหค้นในชุมชนดแูลซึง่กนัและ
กนั ทัง้ดา้นความปลอดภยักบัในการด าเนินชวีติและชวีะอนามยั ปลูกจติส านึกแห่งสุจรติชน 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มจ านวน 4 โครงการ ซึง่เป็นการพฒันาคุณภาพชวีติ
ของชมุชนในพืน้ทีต่ าบลบางพล ีและบางแกว้ ซึง่เป็นชมุชนภายรอบศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้กิง่แกว้ ทัง้การ
สนับสนุนการใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัในการเดนิทาง การฟ้ืนฟูผูป่้วยในชมุชน และการพฒันาสุขภาพ ปัจจุบนั
บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปหารอืกบัผูน้ าของชมุชน เพื่อรบัทราบปัญหา และร่วมกบัชมุชนในการหาทางปรบัปรุงหรอืแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวต่อไป 

 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ มเีจตจ านงคใ์นการสรา้งค่านิยมใหอ้งคก์รมจีติส านึกในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยใหค้วามส าคญั
ตัง้แต่พนักงานบุคลากรในบรษิทัคู่คา้ ตลอดจนคนในชมุชนและประเทศชาตโิดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ระดบัองคก์ร 

 ดว้ยบรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการขนส่งสนิคา้ จงึปฎเิสธไม่ได้เลยในการมส่ีวนร่วมในการสรา้งมลพษิให้
เกดิขึน้ บรษิทัฯ เลง็เหน็ความส าคญัทีจ่ะพยายามด าเนินการลดมลพษิใหไ้ดอ้ย่างดทีีสุ่ดโดยไดอ้อกนโยบายการ
ปฎบิตังิานดงันี้ 

- ตดิตามและปฎบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
- ให้ความส าคัญกับการดูแลสภาพรถที่ใช้ในการขนส่งโดยใช้รถที่มีมาตรฐานการปล่อยก๊าซไอเสียตาม

มาตรฐาน EURO4 เท่านัน้ จงึไม่มรีถทีม่คีวนัด า 
- ให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในองค์กรในการปลูกจิตส านึกในการรักษา

สิง่แวดล้อมและใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพไม่ว่าจะเป็นการจดักจิกรรมดา้นสิง่แวดล้อมการสัง่พนักงาน
ใหร้่วมในการอบรมสมันาในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 

- ปรบัปรุงบรเิวณภายในและรอบๆ บรษิทัฯ สู่บรษิทัสเีขยีว 
- บรษิทัฯ ไดจ้ดัโครงการโซนิคฯ เซฟเอเนอรจ์ี ่โดยโครงการน้ีพนักงานจะร่วมกนัปิดไฟในช่วงพกัเทีย่ง เพื่อลด

อตัราการใช้พลงังานของบรษิัทฯ ซึ่งผลลพัธ์เป็นที่น่าพงึพอใจเพราะหลงัจากที่ไก้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว
พบว่าการสิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้ามอีตัราทีล่ดลงอย่างเหน็ไดช้ดั 

2. ระดบัคู่คา้ และผูม้ปีระโยชน์ร่วมทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

มนีโยบายทีช่ดัเจนในการต่อตา้นไม่สนับสนุนการกระท าความผดิทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น ไม่รบัขนส่งสนิคา้ทีม่ี
น ้าหนักบรรทุกเกนิทีก่ฎหมายก าหนด ไม่รบัผูป้ระกอบการร่วมทีม่สีภาพรถทีไ่มพ่รอ้มใชง้าน ไม่รบังานคู่คา้ทีด่ าเนิน
ธุรกจิทีม่มีลพษิท าลายสิง่แวดลอ้ม ขดักจิกรรมโดยคู่คา้ลูกคา้ใหม้ส่ีวนร่วมในการพฒันาฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
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3. ระดบัชุมชนและประเทศชาต ิ

ใหก้ารส่งเสรมิและสนับสนุนหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการผลกัดนัโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันาฟ้ืนฟู
สิง่แวดลอ้ม 

 

INNO SMART CONNECTIVITY 

บรษิทัฯ ยงัไดส้รา้งความสมัพนัธท์ีด่ตี่อตวัแทนการจดัการการขนส่งในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นพนัธมติรในการส่งงานให้

กนัและกนั ปัจจุบนับรษิทัฯ มพีนัธมติรทีเ่ป็นตวัแทนในต่างประเทศทีต่ดิต่อกนัมาอยู่กว่า 622 รายครอบคลุมทุกทวปี 

โดยพนัธมติรทีด่ าเนินธุรกจิดว้ยกนัมายาวนาน กไ็ดแ้นะน าตวัแทนอื่นๆ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมชมรมตวัแทนการ

ขนส่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศไทยกลุ่มบรษิัทฯได้เขา้ร่วมเป็นสมาชกิในสมาคมผู้รบัจดัการขนส่ง

สนิค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) นอกจากนัน้กลุ่มบริษัทฯ ยงัได้เขา้รวมเป็นสมาชกิของ The Cooperative Logistics 

Network ในปี 2558 ซึ่งเป็นสมาคมระดบันานาชาตคิรอบคลุมกว่า 124 ประเทศทัว่โลก และ Global Affinity Alliance 

โดยจะจดัประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อเป็นการขยายเครอืขายพนัธมติรในการด าเนินธุรกิจร่วมกนักบัตวัแทนใน

ประเทศอื่นๆ เพื่อให้บรกิารได้ครอบคลุมได้มากยิง่ขึน้ โดยมเีป้าหมายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วธิกีารเพื่อเพิม่

ศกัยภาพและโอกาสในเชงิธุรกจิเพื่อทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการทีจ่ะขนส่งสนิคา้ไปเป้าหมายปลายทางทีเ่ป็นประเทศ

คู่คา้ 

 

INNO SMART SOLUTION 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้เตม็รปูแบบทัง้ในและต่างประเทศครบวงจร เพื่อส่งมอบการเตบิโตทางดา้น

อุตสาหกรรมและนวตักรรมใหมไ่ปสู่ระดบัโลก และจดัการบรหิารคุณค่าทางเวลาและความปลอดภยัดา้นการขนส่ง

สู่อุตสาหกรรมการผลติอย่างถูกตอ้ง 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทีม่คีวามเชีย่วชาญในการออกแบบ Solution การจดัการขนส่งและส่งมอบสนิคา้ทีถู่กตอ้งและ

ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามเขา้ใจในการจดัการในแต่ละอุตสาหกรรมทีแ่ตกต่างและมคีวามเฉพาะตวั

เพื่อสรา้งมลูค่าทางธุรกจิใหแ้ก่อุตสาหกรรมและส่งต่อสนิคา้สู่ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมคีุณภาพ 

- กลุ่มอุตสาหกรรมการผลติและคูค่า้ทัว่โลกทีมุ่่งหวงัการเตบิโตทางธุรกจิและส่งมอบสนิคา้คุณภาพสู่ผูบ้รโิภคโดยมี

การจดัการบรหิารเวลาดว้ยอย่างเหมาะสมเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสุดแก่ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคดว้ยระบบการ

จดัการขนส่งทีส่ามารถบรหิารจดัการดา้นเวลาและความถูกตอ้งโปร่งใสตามก าหมายกากรขนส่งระหว่างประเทศ 
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และมเีทคโนโลยทีีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้นัทว่งทรีวมถงึการออกแบบ Solution ทีน่ าเทคโลโนยเีขา้

มาเกีย่วขอ้งเพื่อใหเ้กดิการบรหิารเวลาในการส่งมอบสนิคา้ไดส้งูสุดและใหอุ้ตสาหกรรมไดส่้งมอบสนิคา้สู่มอื

ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างถูกตอ้งและเกดิคุณค่าทางการขายไดม้ากทีสุ่ด 

 

INNO SMART QUALITY 

บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)  ตรวจทานกรอบการด าเนินงานและนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัความถกูตอ้ง
โปร่งตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกนัเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิัทมกีรอบการ
ด าเนินงานและนโยบายที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการรกัษาความ
ปลอดภยัมัน่คงขอ้มูลออนไลน์ บรษิัทจงึมกีารด าเนินการในเรื่องของการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล โดยการตรวจสอบ
ความพร้อมและปฏิบตัติามพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพของพนักงานและ
บุคคลผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในทุกกลุ่ม 
 

3.2. การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 
 

การวเิคราะหผ์ูม้ส่ีวนไดเ้สยีในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกจิ คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุก
กลุ่ม จงึก าหนดแนวทางในการปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายไวใ้นจรรยาบรรณ
ธุรกจิ ซึง่เผยแพรใ่หพ้นักงานทกุคนไดร้บัทราบตัง้แต่เริม่ท างานกบับรษิทัพรอ้มทัง้ดผููม้ส่ีวนไดเ้สยีตามสทิธทิีม่ตีาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี สรุปไดด้งันี้ 
 

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี สรุปจรรยาบรรณต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ 
ผูถ้อืหุน้ บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิอยา่งเตม็ความสามารถ ซื่อสตัย ์สุจรติ โปร่งใส โดย

ค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส่วนรวม ตลอดจนใหค้วามเป็นธรรมแกผู่ถ้อืหุน้ทุก
ราย เพื่อสรา้งความเจรญิมัน่คง และสรา้งความเจรญิกา้วหน้าแกบ่รษิทัในระยะยาว 
รวมทัง้การใหผ้ลตอบแทนและการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของบรษิทั 

คู่คา้และเจา้หนี้ ปฏบิตัติ่อคู่คา้และเจา้หนี้อย่างเคร่งครดัตามสญัญา หรอืเงือ่นไขทีต่กลงกนั ปฎบิตัติ่อทุก
ฝ่ายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้ 
สองฝ่ายมกีารก าหนดระเบยีบการจดัหาและด าเนินการต่างๆ ทีช่ดัเจน ไม่เรยีกหรอืรบั
ผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ สนับสนุนการจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

คู่แขง่ แขง่ขนัทางการคา้ในกรอบกตกิาทีเ่ป็นธรรมไม่ท าลายชื่อเสยีงหรอืว่ารา้ย ร่วมกนัพฒันา
และผลกัดนัใหต้ลาดเตบิโตและไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัดว้ยวธิทีีไ่ม่ชอบธรรม 
 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั(มหาชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

45 
 

ลูกคา้ ผลติสนิคา้ทีม่คีวามปลอดภยั เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่
ก าหนด ใหข้อ้มลูสนิคา้ทีถู่กตอ้ง ครบถว้น จดัส่งตรงเวลา และ ด านินการแกไ้ขต่อขอ้
เรยีกรอ้งของลูกคา้อย่างรวดเรว็ และยดืหยุ่น เพื่อใหลู้กคา้มคีวามพงึพอใจต่อสนิคา้และ
บรกิารสงูสุด 

พนักงาน* เคารพสทิธมินุษยชน ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพ และความสามารถของพนักงาน
สม ่าเสมอตามความสามารถ และทกัษะของแต่ละคนดว้ยความยตุธิรรมและเท่าเทยีมกนั 
เพื่อใหพ้นักงานเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทันอกจากน้ียงัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ต่างๆเกีย่วกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดภิาพของพนักงานอย่างเคร่งครดั พรอ้มดแูล
เรื่องคุณภาพชวีติของพนักงาน ความปลอดภยั สภาพแวดลอ้ม ความมัน่คงในการ 
ท างาน และสุขภาพทีด่แีกพ่นักงาน 

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้ม บรหิารจดัการของเสยี
และมลภาวะทางอากาศ ดแูลสรา้งสรรคส์งัคม ชมุชน สิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ พรอ้ม
ทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเครง่ครดั 

หมายเหตุ : *พนักงาน หมายถงึ พนักงานประจ า พนักงานรายวนั พนักงานชัว่คราว และพนักงานสญัญาจา้ง
พเิศษ 

 

3.3. การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
 

ดว้ยบรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการขนส่งสนิคา้ จงึปฎเิสธไม่ไดเ้ลยในการมส่ีวนร่วมในการสรา้งมลพษิใหเ้กดิขึน้ 
บรษิทัฯ เลง็เหน็ความส าคญัทีจ่ะพยายามด าเนินการลดมลพษิใหไ้ดอ้ย่างดทีีสุ่ดโดยไดอ้อกนโยบายการปฎบิตังิานดงันี้ 

- ตดิตามและปฎบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
- ใหค้วามส าคญักบัการดแูลสภาพรถทีใ่ชใ้นการขนส่งโดยใชร้ถทีม่มีาตรฐานการปล่อยก๊าซไอเสยีตามมาตรฐาน 

EURO4 เท่านัน้ จงึไมม่รีถทีม่คีวนัด า 
- ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจกบัพนักงานในองคก์รในการปลูกจติส านึกในการรกัษาสิง่แวดล้อม

และใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพไม่ว่าจะเป็นการจดักจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มการสัง่พนักงานใหร้่วมในการ
อบรมสมันาในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดล้อม 

- ปรบัปรุงบรเิวณภายในและรอบๆ บรษิทัฯ สู่บรษิทัสเีขยีว 
- บรษิทัฯ ไดจ้ดัโครงการโซนิคฯ เซฟเอเนอรจ์ี ่โดยโครงการน้ีพนักงานจะร่วมกนัปิดไฟในชว่งพกัเทีย่ง เพื่อลดอตัรา

การใชพ้ลงังานของบรษิทัฯ ซึง่ผลลพัธเ์ป็นทีน่่าพงึพอใจเพราะหลงัจากทีไ่กด้ าเนินการดงักล่าวแลว้พบว่าการ
สิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้ามอีตัราทีล่ดลงอย่างเหน็ไดช้ดั 
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3.4. การจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม 
 

 3.4.1 นโยบายสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่ไปกบัการรบัผดิชอบต่อสงัคมและเพื่อใหก้ารพฒันาธุรกจิ
ของบรษิทัเป็นไปอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการจงึก าหนด นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibility หรอื CSR) เพื่อด าเนินธุรกจิภายใตก้ารก ากบักจิการทีด่แีละยดึหลกัจรยิธรรมควบคู่ไปกบัการใสใ่จ
ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและมสี านกึรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ โดยค านงึถงึผูท้ีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยี เกีย่วขอ้งทัง้
ภายในและภายนอกองคก์ร ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ ชมุชนตลอดจนสงัคมวงกวา้ง ทัง้นี้เพือ่น าไปสู่การ
พฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

กรอบแนวทางการด าเนินการความรบัผดิชอบต่อสงัคม      

ด าเนินธุรกจิภายใตก้ารก ากบักจิการทีด่แีละยดึหลกัจรยิธรรม ควบคู่ไปกบัการใสใ่จดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและ
สงัคม มสี านึกรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ โดยค านึงถงึผูท้ีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยี (Stakeholders) ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้
ภายในและภายนอกองคก์ร ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ ชมุชนตลอดจนสงัคมวงกวา้ง ทัง้นี้เพือ่น าไปสู่การ
พฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื โดยแนวทางของความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ ควรจะครอบคลมุในหวัขอ้
ดงัต่อไปนี้ 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
2. การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
3. การปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
4. ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 
5. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 
       ในปี 2563 ทีผ่่านมาคณะท างานไดน้ าเสนอโครงการและผ่านการพจิารณาจากคณะท างานฯ และน าเสนอ
ใหค้ณะกรรมการ โดยสรุปดงันี้  

โครงการที ่1 บรจิาคเงนิใหก้บัสมาคมธรรมศาสตร ์ในพระบรมราชปูถมัภ์ เมื่อวนัที ่17/01/2020 

โครงการที ่2 บรจิาคเงนิสมทบทุน “งานกา้วสู่ปีที ่17 หนังสอืพมิพร์ายวนัทนัหุน้” เมื่อวนัที ่20/02/2020 

โครงการที ่3 เงนิช่วยเหลอืชมุชนกิง่แกว้ เนื่องจากวกิฤต Covid-19 

โครงการที ่4 สนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการ “โครงการวิง่เปลีย่นชวีติพชิติโควดิ-19” 

โครงการที ่5 บรจิาคเงนิใหก้บัสภากาชาดไทย ปี2020 โครงการ maiA Virtualrun  
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3.4.2 กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (After process) 
 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการจดักจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดนโยบายการ
ด าเนินกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มในภาพรวม เพื่อการด าเนินธุรกจิภายใตป้รชัญาการ
ด าเนินงานดว้ยความโปรง่ใสเป็นธรรม และค านงึถงึประโยชน์ของผูเ้กีย่วขอ้งตัง้แตต่น้น ้ายนัปลายน ้า อย่างยัง่ยนื
มุ่งเน้นและใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมควบคูไ่ปกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 
1. ระดบัองคก์ร 
พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถในการท างานตลอดจนปลูกจติส านึกในการมส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืสงัคม
สิง่แวดลอ้มต่อตา้นการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ 
 
2. คู่คา้ และผูร้บัประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
โดยการประกอบกจิการอย่างโปร่งใสมคีุณธรรมตรวจสอบได ้วางแผนและกรอบการท างานทีช่ดัเจน สรา้งความ
มัน่ใจในความเตบิโตของบรษิทัอย่างยัง่ยนื 
 
3. ระดบัชุมชน และประเทศชาต ิ
ให้การส่งเสรมิสนับสนุนด้านกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสงัคม  โดยร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั และ
ภาคเอกชนในการพฒันาสงัคมในระดบัชุมชนโดยเน้นปลูกฝังจติส านึกในการมส่ีวนร่วมใหค้นในชุมชนดแูลซึ่งกนั
และกนั ทัง้ดา้นความปลอดภยักบัในการด าเนินชวีติและชวีะอนามยั ปลูกจติส านึกแห่งสุจรติชน 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมจ านวน 4 โครงการ ซึง่เป็นการพฒันาคุณภาพ
ชวีติของชุมชนในพืน้ทีต่ าบลบางพล ีและบางแก้ว ซึ่งเป็นชุมชนภายรอบศูนย์รวบรวมและกระจายสนิค้ากิง่แกว้ 
ทัง้การสนับสนุนการใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัในการเดนิทาง การฟ้ืนฟูผูป่้วยในชุมชน และการพฒันาสุขภาพ 
ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปหารอืกบัผูน้ าของชุมชน เพื่อรบัทราบปัญหา และร่วมกบัชุมชนในการหาทางปรบัปรุง
หรอืแกไ้ขปัญหาดงักล่าวต่อไป 
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ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
บรษิทัฯ มเีจตจ านงคใ์นการสรา้งค่านิยมใหอ้งคก์รมจีติส านึกในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยให้
ความส าคญัตัง้แต่พนักงานบุคลากรในบรษิทัคูค่า้ ตลอดจนคนในชุมชนและประเทศชาตโิดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. ระดบัองคก์ร 
 ดว้ยบรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการขนส่งสนิคา้ จงึปฎเิสธไม่ไดเ้ลยในการมส่ีวนร่วมในการสรา้งมลพษิ
ใหเ้กดิขึน้ บรษิทัฯ เลง็เหน็ความส าคญัทีจ่ะพยายามด าเนินการลดมลพษิใหไ้ดอ้ย่างดทีีสุ่ดโดยไดอ้อกนโยบาย
การปฎบิตังิานดงันี้ 
 

- ตดิตามและปฎบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
- ใหค้วามส าคญักบัการดแูลสภาพรถทีใ่ชใ้นการขนส่งโดยใชร้ถทีม่มีาตรฐานการปล่อยก๊าซไอเสยีตาม

มาตรฐาน EURO4 เท่านัน้ จงึไม่มรีถทีม่คีวนัด า 
- ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจกบัพนักงานในองคก์รในการปลูกจติส านึกในการรกัษา

สิง่แวดลอ้มและใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพไม่ว่าจะเป็นการจดักจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มการสัง่
พนักงานใหร้ว่มในการอบรมสมันาในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 

- ปรบัปรุงบรเิวณภายในและรอบๆ บรษิทัฯ สู่บรษิทัสเีขยีว 
- บรษิทัฯ ไดจ้ดัโครงการโซนิคฯ เซฟเอเนอรจ์ี ่โดยโครงการน้ีพนกังานจะร่วมกนัปิดไฟในชว่งพกัเทีย่ง 

เพื่อลดอตัราการใชพ้ลงังานของบรษิทัฯ ซึง่ผลลพัธเ์ป็นทีน่่าพงึพอใจเพราะหลงัจากทีไ่กด้ าเนินการ
ดงักล่าวแลว้พบว่าการสิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้ามอีตัราทีล่ดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั 

 
2. ระดบัคู่คา้ และผูม้ปีระโยชน์ร่วมทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
มนีโยบายทีช่ดัเจนในการต่อตา้นไม่สนับสนุนการกระท าความผดิทางดา้นสิง่แวดล้อม เช่น ไม่รบัขนส่งสนิคา้ทีม่ี
น ้าหนักบรรทุกเกนิทีก่ฎหมายก าหนด ไม่รบัผูป้ระกอบการร่วมทีม่สีภาพรถทีไ่มพ่รอ้มใชง้าน ไม่รบังานคู่คา้ที่
ด าเนินธุรกจิทีม่มีลพษิท าลายสิง่แวดลอ้ม ขดักจิกรรมโดยคูค่า้ลูกคา้ใหม้ส่ีวนร่วมในการพฒันาฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
 
3. ระดบัชุมชนและประเทศชาต ิ
ใหก้ารส่งเสรมิและสนับสนุนหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการผลกัดนัโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันา
ฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
 

 

 

 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั(มหาชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

49 
 

สถติคิวามปลอดภยั ประจ าปี 2563 

จากการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา พบว่ามสีถติคิวามปลอดภยั จ านวน 51,246 ครัง้ คดิเป็น 99.91% และมสีถติิ
ความไม่ปลอดภยั จ านวน 48 ครัง้ คดิเป็น 0.09% ทัง้นี้พบว่าความไม่ปลอดภยัทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงานมี
สถติน้ิอยมากเมื่อเทยีบกบัสถติขิองความปลอดภยัโดยรายละเอยีดเพิม่เตมิดา้นล่างจะแสดงใหเ้หน็ถงึสถติคิวาม
ปลอดภยัทีแ่บง่ตามไตรมาสของการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ดงันี้ 

 จ านวนตู้ 
(เท่ียว) 

จ านวนความปลอดภยั 
(ครัง้) 

จ านวนอบุติัเหตุ 
(ครัง้) 

ปลอดภยั 
(%) 

ไม่ปลอดภยั 
(%) 

Q1 11,649 11,644 5 99.96 0.04 
Q2 11,562 11,554 8 99.93 0.07 
Q3 13,423 13,408 15 99.89 0.11 
Q4 14,660 14,640 20 99.86 0.14 

TOTAL 51,294 51,246 48 99.91 0.09 
 

3.4.3 นโยบายการต่อตา้นการทจุรติหรอืคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัจะด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามส าคญัในการต่อต้านการทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ และยดึมัน่คุณธรรม จรยิธรรม 
บรหิารงานด้วยความโปร่งใส และรบัผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย ทัง้นี้ บรษิัทได้ก าหนดแนวทางในการ
ประพฤตปิฏบิตัทิีเ่หมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงานในจรยิธรรมทางธุรกจิ และจรรยาบรรณ
พนักงาน ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษทัภบิาล” ของบรษิทั การทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ หมายถงึ “การปฏบิตัหิรอืละ
เว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม 
ระเบยีบหรอืนโยบายของบรษิทั เพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรได ้ทัง้นี้ ในรปูแบบต่างๆ เช่น การเรยีก รบั เสนอ 
หรอืใหท้รพัยส์นิ รวมถงึประโยชน์อื่นใดกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลอื่นใดทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั เป็นตน้” 

นอกจากนัน้ บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการต่อตา้นทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไป
ปฏบิตั ิดงันี้ 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะไม่กระท าหรอืสนับสนุนการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ไม่ว่ากรณีใดๆ และ
จะปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่อยา่งเครง่ครดั 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานมหีน้าทีป่ฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการตอ่ตา้น
การทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่โดยคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารน ามาตรการต่อตา้นการ
ทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ไปสื่อสารและปฏบิตัติาม 

• สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีซ่ื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในความเป็นธรรม 
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• จดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองคก์ร เพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามซื่อสตัยสุ์จรติต่อหน้าที ่
และพรอ้มจะน าหลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นหลกัปฏบิตัใินการ
ด าเนินงานดว้ยความเคร่งครดัทัง้องคก์ร 

• บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการบรหิารงานบุคลากรทีส่ะทอ้นถงึความมุ่งมัน่ของบรษิทัต่อมาตรการต่อตา้น
การทุจรติและคอรร์ปัชัน่ตัง้แต่การคดัเลอืก การอบรม การประเมนิผลงาน การใหผ้ลตอบแทน และการ
เลื่อนต าแหน่ง 

• บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในชว่ยใหบ้รษิทับรรลุ
เป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้รวมทัง้ตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
กฎระเบยีบ และช่วยคน้หาขอ้บกพร่องจุดอ่อน รวมถงึใหค้ าแนะน าในการพฒันาระบบการปฏบิตังิานให้
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

• ใหค้วามรว่มมอืกบัภาครฐั ในการก าหนดใหทุ้กหน่วยงานทีเ่ป็นคู่สญัญากบัภาครฐั   เปิดเผยแบบแสดง
บญัชรีายรบั – รายจา่ย ต่อส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) 

• ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั และผูจ้ดัการตรวจสอบภายในเป็นบคุคลทีท่ าหน้าทีใ่หเ้กดิการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี 

 

การเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 

บรษิทัไดล้งนามในค าประกาศเจตนารมณ์เพื่อเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดง
เจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รปัชนั และไม่ยอมรบัใหม้กีารเกดิการทุจรติใดๆ ขึน้จากการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
หรอืจากการปฏบิตังิานในองคก์ร เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 

บรษิัทมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย์ และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ต่อต้านการใหส้นิบนและการคอร์รปัชนัและการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั โดยบรษิทัตระหนักและยดึมัน่ใน
การต่อต้านการคอร์รปัชนัในทุกรูปแบบและไม่มขีอ้ยกเว้น ตลอดจนไม่เขา้ไปมส่ีวนร่วมในการคอร์รปัชนัทัง้
ทางตรงและทางออ้ม กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนในองคก์รจะตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติาม 

 

 

 

 

 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั(มหาชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

51 
 

4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

ผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

งบก าไรขาดทุน 2562 2563 
เพิม่ / (ลด) 

จ านวน รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,145.55  1,352.18  206.63  18.04  

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 904.83  1,088.97  184.14  20.35  

ก าไรขัน้ตน้ 240.72  263.21  22.49  9.34  

รายไดอ้ื่น 4.94  7.80  2.86  57.89  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 174.70  187.10  12.40  7.10  

ตน้ทุนทางการเงนิ 7.24  7.12  (0.12) (1.66) 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบ.ร่วม (0.13) (0.13) 0.00  0.00  

ภาษเีงนิได ้ 15.46  14.92  (0.54) (3.49) 

ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 48.13  61.74  13.61  28.28  

ก าไรเบด็เสรจ็อื่น               -    (0.10) (0.10)         -    

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 48.13  61.64  13.51  28.08  

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม :         

   ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 46.53  59.74  13.21  28.39  

   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1.60  1.90  0.30  18.75  
 

รายได ้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัส าหรบัปี 2562 และปี 2563 มมีูลค่าเท่ากบั 1,145.55 ล้านบาทและ 1,352.18 
ล้านบาทตามล าดบั  โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิัทมรีายได้จากการให้บรกิารเพิม่ขึ้นจากปี 2562 เท่ากบั 206.63 ล้านบาท 
โดยเพิม่ขึน้เป็นอตัรารอ้ยละ 18.04 ซึง่สามารถแบ่งประเภทรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไดด้งันี้ 
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รายไดแ้บ่งตามประเภทการใหบ้รกิาร 

งบการเงนิรวม 

ปี 2562 ปี 2563 เพิม่ / (ลด) 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ 

บรกิารขนสง่ทางเรอื 744.81  892.28  147.47  19.80  
บรกิารขนสง่ทางบก 333.44  363.53  30.09  9.02  
บรกิารขนสง่ทางอากาศ 54.11  85.74  31.63  58.45  
บรกิารอื่นๆ 13.19  10.63  (2.56) (19.41) 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,145.55  1,352.18  206.63  18.04  
 

1. รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งทางเรอื  ส าหรบัปี 2562 และ 2563 มมีูลค่า 744.81 ล้านบาท และ 892.28 ล้าน

บาท ตามล าดบั  โดยในปี 2563 เป็นรายไดก้ลุ่มทีม่สีดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 65.99 จากรายไดก้ารใหบ้รกิาร ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 

2562 จ านวน 147.47 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้เป็นอตัรารอ้ยละ 19.80 ซึง่เป็นผลมาจากการขาดแคลนตูค้อนเทรนเนอร ์และค่า

ระวางเรอืทีป่รบัตวัสูงขีน้  แต่กลุ่มบรษิทัสามารถบรหิารใหส้ามารถรองรบัการใชบ้รกิารที่เพิม่ขึน้ของฐานลูกคา้เดมิและยงัมี

การเพิม่ขึน้ของลูกคา้รายใหม่อกีดว้ย  

2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งทางบก ส าหรบัปี 2562 และ 2563 มมีูลค่า 333.44 ล้านบาท และ 363.53 ล้าน

บาท ตามล าดบั  โดยในปี 2563 เป็นรายไดก้ลุ่มทีม่สีดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 26.88 จากรายไดก้ารใหบ้รกิาร ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 

2562 จ านวน 30.09 ลา้น โดยเพิม่ขึน้เป็นอตัรารอ้ยละ 9.02 เป็นผลมาจากจ านวนเทีย่วของรถขนส่งทีเ่พิม่ขึน้ 

3. รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งทางอากาศ ส าหรบัปี 2562 และ 2563 มมีูลค่า 54.11 ล้านบาท และ 85.74 ล้าน

บาท ตามล าดบั  โดยในปี 2563 มสีดัส่วนรายได้ร้อยละ 6.34 จากรายได้การให้บรกิาร ซึ่งเพิม่ขึ้นจากปี 2562  จ านวน 

31.63 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้เป็นอตัรารอ้ยละ 58.45 ซึง่เป็นผลมาจากค่าระวางทางอากาศทีป่รบัตวัสงูขีน้ และการใชบ้รกิาร

ทีเ่พิม่ขึน้ของลูกคา้ 

4. รายได้จากการให้บรกิารอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าบรกิารศูนย์รวบรวมกระจายสนิค้า รายได้จากบรกิาร

ส าหรบัสนิคา้อนัตราย ส าหรบัปี 2562 และ 2563 มมีลูค่า 13.19 ลา้นบาท และ 10.63 ลา้นบาท ตามล าดบั  โดยในปี 2563 

มสีดัส่วนรอ้ยละ 0.79 จากรายไดก้ารใหบ้รกิาร ทัง้นี้ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปี2562  จ านวน 2.56 ล้านบาท โดยลดลง

เป็นอตัรารอ้ยละ 19.41 จากการลดลงของรายได้ค่าบรกิารศูนย์รวบรวมกระจายสนิค้า ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์

แพร่ระบาดโควดิ 19 ท าใหม้งีานบรกิารลดลง 
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ก าไรขัน้ตน้ 

ก าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2562 และ 2563 มมีูลค่า 240.72 ล้านบาท และ 263.21 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมกี าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้จากปี 2562 จ านวน 22.49 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 9.34 ซึง่สามารถแบ่งประเภทก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารไดด้งันี้ 

ก าไรขัน้ตน้ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2562 ปี 2563 เพิม่ / (ลด) 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ 
-บรกิารขนส่งทางเรอื 182.94 208.66 25.72  14.06  
-บรกิารขนส่งทางบก 32.97 31.53 (1.44) (4.37) 
-บรกิารขนส่งทางอากาศ 15.54 16.16 0.62  3.99  

-บรกิารอื่นๆ 9.27 6.86 (2.41) (26.00) 

ก าไรขัน้ตน้ 240.72  263.21  22.49  9.34  
 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 เพ่ิม / (ลด) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

-บรกิารขนส่งทางเรอื 24.56 23.39 (1.17) 
-บรกิารขนส่งทางบก 9.89 8.67 (1.22) 
-บรกิารขนส่งทางอากาศ 28.72 18.85 (9.87) 

-บรกิารอื่นๆ 70.28 64.53 (5.75) 

อตัราก าไรขัน้ต้น 21.01 19.47 (1.54) 

 

1. ก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอื ส าหรบัปี 2562 และ 2563 มมีลูค่า 182.94 ลา้นบาท และ 

208.66 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯมกี าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารกลุ่มธรุกจิขนส่งทางเรอื เพิม่ขีน้จาก

ปี 2562 จ านวน 25.72 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขีน้ในอตัรารอ้ยละ 14.06  

ส่วนอตัราก าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอื ส าหรบัปี 2562 และ 2563 เป็นรอ้ยละ 24.56 
และ 23.39 ซี่งในปี 2563 อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรบัธุรกิจขนส่งทางเรอืลดลงจากปี 2562 เป็นไปตามภาวะการแข่งขนัของ
ตลาด 
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2. ก าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก ส าหรบัปี 2562 และ 2563 มมีูลค่า 32.97 ล้านบาท และ 

31.53 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯมกี าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกจิขนส่งทางบก ลดลงจากปี 

2562 จ านวน 1.44 ลา้นบาท หรอืลดลงในอตัรารอ้ยละ 4.37 

ส่วนอตัราก าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารกลุ่มธุรกจิขนส่งทางบก ส าหรบัปี 2562 และ 2563  เป็นรอ้ยละ 9.89 
และ 8.67 ซี่งในปี 2563 อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรบัธุรกิจขนส่งทางบก ลดลงจากปี 2562 เป็นไปตามภาวะการแข่งขนัของ
ตลาด และการใชบ้รกิารรถจากผูร้บัจา้งช่วงเพิม่ขึน้ 

 
3. ก าไรขัน้ต้นจากการใหบ้ริการกลุ่มธุรกจิขนส่งทางอากาศ ส าหรบัปี 2562 และ 2563 มมีูลค่า 15.54 ล้านบาท 

และ 16.16 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯมกี าไรขัน้ต้นจากการให้บรกิารกลุ่มธุรกิจขนส่งทางอากาศ 

เพิม่ขึน้จากปี 2562 จ านวน 0.62 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3.99 

ส่วนอตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการกลุ่มธุรกิจขนส่งทางอากาศ ส าหรบัปี 2562 และ 2563 เป็นร้อยละ 
28.72 และ 18.85 ซีง่ในปี 2563 อตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัธุรกจิขนส่งทางอากาศ ลดลงจากปี 2562 ซึง่เป็นไปตามภาวะการ
แขง่ขนัของตลาด 

4. ก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการอื่นๆ ส าหรบัปี 2562 และ 2563 มีมูลค่า 9.27 ล้านบาท และ 6.86 ล้านบาท 

ตามล าดบั โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯมกี าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารอื่นๆ ลดลงจากปี 2562 จ านวน 2.41 ล้านบาท หรอื

ลดลงในอตัรารอ้ยละ 26 

ส่วนอตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารอื่นๆ ส าหรบัปี 2562 และ 2563 เป็นรอ้ยละ 70.28 และ 64.53 ซี่งในปี 
2563 อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรบับริการอื่นๆ มีการปรบัตัวลดลงจากปี 2562 เนื่องมาจากการรบัรู้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่
เพิม่ขึน้จากการปรบัปรุงศูนยก์ระจายสนิคา้ 

รายไดอ้ื่น 

รายไดอ้ื่นประกอบไปด้วยรายไดท้ี่ไม่ไดม้าจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทัไดแ้ก่ รายการก าไร(ขาดทุน)จากการ
จ าหน่ายสนิทรพัย ์ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น รายไดด้อกเบีย้รบั รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงนิ เป็นตน้ โดยรายได้
อื่นส าหรบัส าหรบัปี 2562 และ 2563  เท่ากบั 4.94 ล้านบาท และ 7.80 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิทั มี
รายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้ เป็นจ านวน 2.86 ลา้นบาทจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า มาจากรายไดต้ามสญัญาเช่าการเงนิ และก าไร
จากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์

 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของกลุ่มบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2562 และ 2563 มมีลูค่า 174.70 ลา้นบาท และ 187.10 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร เพิม่ขีน้จากปี 2562 จ านวน 12.40 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขี้นในอัตราร้อยละ 7.10 ทัง้นี้คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรายได้ เท่ากับร้อยละ 15.18 และร้อยละ 13.76 
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ตามล าดบั  ซึง่เป็นการลดลงรอ้ยละ 1.42 จากการเทยีบกบัสดัส่วนรายได ้  โดยค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้มาจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบั
พนักงาน 
 
ตน้ทุนทางการเงนิ 

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 และ 2563 มีมูลค่า 7.24 ล้านบาท และ 7.12 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิ ลดลงจากปี 2562 จ านวน 0.12 ล้านบาท หรอืลดลงในอตัรารอ้ย
ละ 1.66 ถงึแมว้่าทางกลุ่มบรษิทั จ าเป็นจะตอ้งใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนพิม่มากขึน้จากยอดขายทีเ่พิม่มากขึน้กต็าม 
 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบรษิทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม ของกลุ่มบรษิัทฯ ส าหรบัปี 2562 และ 2563 มผีลขาดทุน 
0.13 ล้านบาท ทัง้นี้บรษิทัร่วมดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที ่24 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของกลุ่มบรษิัทฯ ส าหรบัปี 2562 และ 2563 มมีูลค่า 15.46 ล้านบาท และ 14.92 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยในปี 2563  กลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ลดลงจากปี 2562  จ านวน 0.54 ล้านบาท หรอืลดลงในอตัรา
รอ้ยละ 3.49  

 
ก าไรสุทธ ิ

ก าไรเบด็เสรจ็รวมของกลุ่มบรษิทัฯ(ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่) ส าหรบัปี 2562 และ 2563 เท่ากบั 
46.53 และ 59.74 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2562 และ 2563 เท่ากบัร้อยละ 4.04 และร้อยละ 4.39  
เมื่อเทยีบกบัรายไดร้วม  โดยมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เท่ากบั 13.21 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรา
ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 28.39 จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้  
  



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั(มหาชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

56 
 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

สินทรพัย ์

งบการเงินรวม 

รอบปี 2561 รอบปี 2562 รอบปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 451.73 53.64 322.47 37.30 439.11 42.75 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 390.38 46.36 542.03 62.70      588.00  57.25 

สินทรพัยร์วม 842.11 100.00 864.50 100.00     1,027.11  100.00 
 

 กลุ่มบรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
เท่ากบั 842.11 ล้านบาท 864.50 ล้านบาท และ 1,027.11 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 22.39 ล้านบาท และ 162.61 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 2.66 และ 18.81 ตามล าดบั 

 ในปี 2563 สนิทรพัยร์วมของกลุ่มบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ประกอบไปดว้ยรายการดงันี้ 

1. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ.วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 107.66 ล้านบาท ลดลงจากวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 จ านวน 22.67 ลา้นบาท จากการจ่ายเงนิปันผล 27.50 ลา้นบาท เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2563 
 2. ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 317.83 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 จ านวน 133.63 ลา้นบาท เป็นผลมาจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ลูกหนี้การคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็น
ลูกหนี้การคา้คา้งช าระไม่เกนิ 3 เดอืน โดยระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ของกลุ่มบรษิทั  ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 57.36 วนั 61.73 วนั และ 67.76 วนัตามล าดบั ซึง่ถอืว่าเป็นระยะเวลา
ในระดบัปกต ิ

3. สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 22.13 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 จ านวนจ านวน 6.10 ลา้นบาท ในการใหเ้ช่าซื้อรถหวัลากและหางทีเ่พิม่ขึน้ 

4. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ.วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากับ 472.31 ล้านบาท ลดลงจากวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 จ านวน 34.42 ล้านบาท เนื่องจากการจดัประเภทสินทรพัย์บางส่วนไปเป็นสินทรพัย์สิทธิการใช้  ตาม
มาตรฐานรายงานการเงนิฉบบัที ่16 ทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใช ้(รายละเอยีดตามทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ) 

5. สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ ณ.วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 81.68 ล้านบาท เป็นการจดัประเภทสนิทรพัย์ ตาม
มาตรฐานรายงานการเงนิฉบบัที่ 16 ประกอบดว้ย รถหวัลาก และหางลากบางส่วน มูลค่า 75.87 ล้านบาท (ปี 2562 อยู่ใน
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ซึง่เป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ) รวมถงึอาคารและส่วนปรบัปรุง มลูค่า 5.81ลา้นบาท (ปี 2562 เป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน) 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั(มหาชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

57 
 

หน้ีสิน  

หน้ีสิน 

งบการเงินรวม 

รอบปี 2561 รอบปี 2562 รอบปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมุนเวยีน 182.65 64.94 131.04 51.93 264.07 70.07 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 98.63 35.06 121.32 48.07 112.77 29.93 

หน้ีสินรวม 281.28 100.00 252.36 100.00 376.84 100.00 

 

 กลุ่มบรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 
281.28 ล้านบาท 252.36 ล้านบาท และ 376.84 ล้านบาทตามล าดบั โดยหนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 
ธนัวาคม 2563 ลดลงจากปีก่อนหน้า 28.92 ล้านบาทและเพิม่ขึน้ 124.48 ตามล าดบั หรอืลดลงร้อยละ 10.29 และเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 49.33 ตามล าดบั 

ในปี 2563 หนี้สนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ประกอบไปดว้ยรายการดงันี้ 

1. เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 94.60 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 37.32 ล้านบาท

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 65.14 เน่ืองมาจากปรมิาณการเตบิโตของรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ  

2. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 108 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 80.50 ลา้น

บาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 292.73 เน่ืองมาจากการใชเ้งนิเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ในส่วนของตน้ทุนการบรกิารขนส่งทางเรอื  

3. หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 23.65 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 9.04 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 61.50 จากภาษขีายยงัไม่ถงึก าหนดช าระ เนื่องจากกลุ่มบรษิทัเป็นธุรกจิการใหบ้รกิาร 

ส่วนของเจ้าของ 

 กลุ่มบรษิทัฯ มส่ีวนของเจา้ของ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
เท่ากบั 560.83 ล้านบาท 612.15 ล้านบาทและ 650.27 ล้านบาท ตามล าดบั โดยส่วนของเจ้าของ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 เพิม่ขี้นจากปีก่อนหน้า 51.32 ล้านบาท และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขี้นจากปีก่อนหน้า 38.13 ล้านบาท หรอื 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.15 และ 6.23 ตามล าดบั 
 ในปี 2563 ส่วนของเจ้าของของกลุ่มบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือ การเพิ่มขึ้นจากก าไรจากการ
ด าเนินงานส าหรบัปี และการเพิม่ขึน้ของเงนิส ารองการจ่ายโดยการใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  
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การวิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคล่อง 

กระแสเงนิสดของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นดงัตารางต่อไปนี้ 

 

รายการกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 37.36  73.78  2.26  

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (31.72) (181.54) (70.83) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชใ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 185.04  (8.15) 45.90  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 190.68  (115.91) (22.67) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี/งวด 55.56  246.24  130.33  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด 246.24  130.33  107.66  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 37.36 ลา้นบาท 
73.78 ลา้นบาท และ 2.26 ลา้นบาทตามล าดบั 

 ทัง้นี้ในปี 2563 กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงานลดลงจากปี 2562 มปัีจจยัหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ มกีาร
เปลี่ยนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 134.88 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงในเงนิทุน
หมุนเวยีนของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ 37.85 ลา้นบาท จากการเพิม่ขึน้ของรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 31.72 ล้านบาท  
181.54 ลา้นบาท และ 70.83 ลา้นบาทตามล าดบั 

ทัง้นี้ในปี 2563 กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน จากการลงทุนเพิม่ต่อเน่ืองในโครงการป่ินทอง อ.ศรรีาชา จ.
ชลบุรจี านวน 10.89 ลา้นบาท  รวมทัง้ลงทุนเพิม่ในยานพาหนะ 49.54 ลา้นบาท  และลงทุนในลูกหนี้สญัญาเช่าทางการเงนิ 
8.96 ลา้นบาท 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ใน ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 
185.04 ลา้นบาท (8.15) ลา้นบาทและ 45.90 ลา้นบาทตามล าดบั 

 

ทัง้นี้ในปี 2563 กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิใชไ้ป มปัีจจยัหลกัมาจาก ทางกลุ่มบรษิทั ไดกู้ย้มืเพิม่จาก
ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 80.50 ล้านบาท  รบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25.14 ล้านบาท 
และจ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวและหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 31.36 ล้านบาท รวมทัง้จ่ายเงนิปันผลจ านวน 28.38 ล้าน
บาท 

 

สภาพคล่องทางการเงิน 

 ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมสีภาพคล่องทางการเงนิทีเ่หมาะสมเพยีงพอต่อการด าเนินงาน เหน็ไดจ้ากอตัราส่วนสภาพ
คล่องตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1.66 เท่า ลดลงจากปี 2562 ทีม่อีตัราส่วนสภาพคล่อง 2.46 
เท่า เป็นผลมาจากการเพิม่ขึ้นของลูกหนี้การค้า และการเพิม่ขึ้นของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ดงัที่กล่าวไว้
ขา้งตน้ 

 

โครงสร้างเงินทุน 

กลุ่มบริษัทมีเสถึยรภาพทางการเงนิที่มัน่คง ณ.วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 อตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
เท่ากบั 0.59 เท่า เพิม่ขึน้จากในปี 2562 ทีม่อีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.42 เท่า เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของ
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพื่อใชเ้งนิเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ในส่วนของตน้ทุนการบรกิารขนส่งทางเรอื  

 

ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 

 ขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่ง สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ปัจจยัความ
เสีย่งในรายงานประจ าปี 2563 แบบ 56-1 One Report หน้า 37 
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5. ข้อมูลทัว่ ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

5.1. ข้อมูลทัว่ไป 
ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั 

 
ชื่อบรษิทั    : บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่            : 79/349,350 ชัน้ 1,2 ถนนสาธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120 
ทีต่ัง้ส านักงานสาขา           : (1) สาขากิง่แกว้ 
  84 หมูท่ี ่15 ซอยกิง่แกว้ 21 ถนนกิง่แกว้ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมุทรปราการ 
  (2) สาขากิง่แกว้2 
  84/1 หมู่ที ่15 ถนนกิง่แกว้ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

10540 
  (3) สาขาชลบุร ี
  106/45-46 หมู่ที ่9 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี20230 
                                              (4) สาขาสุวรรณภูม ิทีต่ัง้ 999 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด อ.บางพล ี
                                              จ.สมทุรปราการ 10540     
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : บรกิารจดัการระบบโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร 
เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0107560000427 
โทรศพัท ์  : 02 – 213 – 2999 
โทรสาร   : 02 – 213 - 2533 
เวป็ไซดบ์รษิทั  : www.sonic.co.th 
ทุนจดทะเบยีน  : 290,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้  : 275,000,000 บาท 
 
รายละเอยีดนิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ทางตรงตัง้แต่รอ้ยละ 10.00 ขึน้ไปของจ านวนทีช่ าระแลว้ 
ชื่อบรษิทั   : บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ากดั 
ทีต่ัง้   : 79/345-350 ถนนสาธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา  

กรุงเทพมหานคร  10120 
ลกัษณะธุรกจิ  : บรกิารจดัการระบบโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร 
เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105558158599 
โทรศพัท ์  : 02 – 213 – 2666 
โทรสาร   : 02 – 213 - 2566 
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ทุนจดทะเบยีน  : 31,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้  : 31,000,000 บาท 
 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์
บรษิทั   : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

  ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่            : 93 ชัน้ 14 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, ถนนรชัดาภเิษก  
แขวงดนิแดง เขตดนิแดนง กรงุเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์  : 02 – 009 -9999 
 
ผูส้อบบญัช ี
บรษิทั   : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส ์เอบเีอเอส จ ากดั 
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่           : 179/74-80 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนสาทรใต ้จงัหวดั    

กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์  : 02 – 844 -1000 
 

5.2. ข้อมูลส าคญัอ่ืน 
-ไม่ม ี– 

 

5.3. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายซึง่อาจมผีลกระทบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัฯ  ทีม่ี
จ านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5.00 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 
 

5.4. ตลาดรอง  
-ไม่ม-ี 

5.5. สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจ า (เฉพาะกรณีท่ีบริษทัออกตราสารหน้ี) 
ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ไมม่กีารออกตราสารหนี้ 
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ส่วนท่ี 2 
การก ากบัดแูลกิจการ 

 
6. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

6.1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ 

การก ากบัดแูลกิจการ 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) โดยเชื่อ
ว่า การก ากบัดแูลกจิการทีด่แีสดงถงึการมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึง่ช่วยสรา้ง
ความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ถอืหุน้ ผู้ลงทุน ผู้มส่ีวนได้เสยี และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย อนัจะน าไปสู่การเพิม่
มูลค่าและการเตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาวอย่างยัง่ยนื บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสรมิใหม้ี
ระบบการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีโดยมุ่งหวงัใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ พฒันาระดบัการก ากบั
ดูแลกิจการและปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีให้สอดคล้องกบัแนวทางทีเ่ป็นมาตรฐานสากล โดยน า
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ซีึ่งก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มาก าหนดเป็นหลกัการก ากับดแูล
กิจการที่ดขีองบรษิัทฯ และก าหนดให้มกีารติดตามเพื่อปรบัปรุงหลกัการดงักล่าวให้สอดคล้องกบัแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบั
สภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยมแีนวปฏบิตัซิึง่ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัต่อไปนี้ 

หมวดที ่1   สทิธขิองผูถ้อืหุน้  
หมวดที ่2   การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
หมวดที ่3   บทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  
หมวดที ่4   การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส  
หมวดที ่5   ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
        ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 ของแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (56-1 One Report) นี้ 

 

6.2. จรรยาบรรณธรุกิจ 
คณะกรรมการบรษิทัไดจดัท า จรรยาบรรณธุรกจิ ซึง่ใช ้บงัคบักบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั 
ตลอดจน บุคคลอื่นๆ ทีก่ระท าการในนามของบรษิทั และมกีารปรบัปรุงแก ้ไขเรื่อยมา โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ 
เช่น การมส่ีวนไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การซื้อขายหลกัทรพัย์ และการใชข้อ้มลูภายใน การ
ปฏบิตัติ่อลูกคา้ การปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ทางการคา้ การจดัซื้อ จดัหาและการปฏบิตัติ่อคู่คา้ การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุ้น 
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การปฏบิตัติ่อเจา้หนี้ ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ชมุชนและสงัคมโดยรวม การเคารพสทิธมินุษยชนและการ
ปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ฯลฯ ทัง้นี้ ตามหลกัมาตรฐานสากล บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพร่จรรยาบรรณ
ธุรกจิทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.sonic.co.th เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ
บรษิทัในการเขา้ถงึและใชใ้น การอา้งองิ นอกจากนี้ บรษิทัได ้จดัให ้มกีารเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการและหลกัในการปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง 

 
 

6.3. การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดแูลกิจการในรอบ
ปีท่ีผ่านมา  

 

บรษิทัไดม้กีารทบทวนนโยบาย แนวปฏบิตั ิและระบบการก ากบัดแูลกจิการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่ มประสทิธภิาพการ
ก ากบัดแูลและยกระดบั มาตรฐานการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัซงึสอดคล่องกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 โดยในปี 2563 บรษิทัไดม้กีารทบทวนและแก ้ไขกฎบตัรคณะกรรมการทุกปี 
เพื่อเสนอรบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
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7. โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ และข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร 
พนักงานและอ่ืน ๆ 

7.1. โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการ 
 

      โครงสร้างการจดัการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
 
 
 
 
 
 

               2561
  
                                 (     )  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์
ในระดบัต าแหน่งผูบ้รหิารจากองค์กรต่างๆ จงึสามารถน าประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถมาพฒันาและ
ก าหนดนโยบายทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบรษิัทจะมบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมของ
องค์กร ตลอดจนมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบตดิตามผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการและ
ประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ 

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมตัิวิสยัทัศ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจของบรษิัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่ส าคญัให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องต่อการ
ด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเช่น นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ นโยบายการต่อตา้นทุจรติ 
เป็นตน้ 

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการไดต้ิดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร โดยก าหนดใหม้กีาร
รายงานผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบรษิทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงนิและ
แผนงานต่างๆเพื่อใหเ้ป็นไปตามกลยุทธท์ีว่างไว ้

ปัจจุบนับรษิทัฯ มกีรรมการทัง้สิ้นจ านวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 4 ท่าน 
และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 4 ท่าน ซึง่รวมกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน โครงสรา้งกรรมการ
ดงักล่าวจะท าใหเ้กดิการถ่วงดุลในการออกเสยีงเพื่อพจิารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทั
ยงัไดแ้ต่งตัง้อนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ดงันี้ 

 

คณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี านวนทัง้สิน้ 8 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. รศ. ดร.วนัชยั รตันวงษ ์ ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 
2. รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
  สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
3. นายกณวรรธน์ อรญั กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการสรรหาและพจิารณา 
  ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
4. นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
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5. ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการ /   
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นายรนทั เลยีวเลศิสกุลชยั กรรมการ / เลขานุการบรษิทั 
7. นายวฒุชิยั สุรยิวรวงศ ์ กรรมการ 
8. นายภานุวตัร ประทุมศร ี กรรมการ 
โดยมนีายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 

 
กรรมการซ่ึงมอี านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั คอื  ดร.สนัตสุิข  โฆษอิาภานันท ์และ นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 
หรอืนายวุฒชิยั  สุรยิวรวงศ ์พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทั  

 

  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั  

1) มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ โดยยดึหลกั “ขอ้พงึปฏิบตัิที่ดสี าหรบักรรมการ

บรษิทัจดทะเบยีน” ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

2) จดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่(4) เดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั 

3) จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิัท ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อ

พจิารณาและอนุมตั ิ

4) ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ และงบประมาณ

ของบรษิทั ตลอดจนควบคุมก ากบัดแูลการบรหิารและการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย  อย่างไรกต็าม ในเรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตอินุมตัจิาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบรษิัท

ทัง้หมด หรือบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น หรอืการซื้อ หรอืรบัโอนกิจการของบรษิทัอื่นมาเป็น

ของบรษิทั การแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นต้น คณะกรรมการบรษิทัต้องไดร้บัมติ

อนุมตักิ่อนการด าเนินการ 

5) ตดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้

พจิารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 
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6) ก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาท ิการท ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินที่ส าคญั กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของ

บรษิทั 

7) พิจารณาก าหนดโครงสร้างการจัดการและมีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธาน

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

(CEO) รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการชุดย่อยอื่น และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  (CEO) ตาม

ความเหมาะสม 

8) จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และรบัผดิชอบการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ 

เพื่อแสดงถงึฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

9) มอี านาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ

อ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร และภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควร  ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรอื

แก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร  ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอ านาจทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตักิารเขา้ท ารายการระหว่างบรษิัทกบั

ตนเองหรอืบุคคลที่อาจมส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบั

บรษิัท หรอืบรษิัท ย่อย ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นการอนุมตัิ

รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

10) แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อรบัผดิชอบด าเนินการในดา้นต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของ

บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท เช่น จ าท าทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบรษิทั  หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เป็นตน้ 

 

องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการบรษิทัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2) คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ านวนอย่างน้อยหา้ (5) คน  และกรรมการบรษิทั

ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร  
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3) คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสาม  (1/3) ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสาม (3) คน 

4) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการหนึ่ง (1) คนเป็นประธานคณะกรรมการบรษิทั 

วาระการด ารงต าแหน่งและการแต่งตัง้กรรมการบริษทั  

1) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูท้ าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึง่มคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบตัรนี้ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะน าเสนอชื่อบุ คคล
ดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป 

2) ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิทั แต่ในกรณีทีเ่ป็นการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่ง
กรรมการทีว่่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบตัรนี้เพื่อน าเสนอชื่ อบุคคล
ดงักล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทได้ เว้นแต่
วาระของกรรมการดงักล่าวเหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน ทัง้นี้ บุคคลซึ่งเขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการ
ในกรณีดงักล่าวใหอ้ยู่ในต าแหน่งเพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการบรษิทัซึง่พน้จากต าแหน่ง 

3)  ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดย
จ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกให้
กลบัเขา้มารบัต าแหน่งได ้ทัง้นี้ กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจด
ทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบรษิทัอาจพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรษิทัตามกฎบตัรนี้ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัได้

ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่
วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทั 
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7.3. ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย 
 

บริษทั มีคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัรปู 

  

 

 

 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2563 มจี านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2. นายกณวรรธน์ อรญั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
โดยมนีายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
โดยม ีรศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิโดย
มรีายละเอยีดประวตักิารศกึษาและประสบการณ์การท างานโดยสรุปดงันี้ 
ประวตักิารศกึษา 
- พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- บญัชบีณัฑติ การบญัช ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
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ประวตักิารท างาน 
 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจิ
สตกิส ์

2560 – ปัจจุบนั รองอธกิารบดแีผนและประกนั
คุณภาพ 

มหาวทิยาลยัศรปีทมุ / การศกึษา 

2559 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ากดั / 
อุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนแอรร์ถยนต ์

2552 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) / 
อุตสาหกรรมหลอมเหลก็ 
 
 

2547 – ปัจจุบนั คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ และ
เหรญัญกิ 

สโมสรเอธานอลไบโอดเีซลแห่งประเทศไทย / มลูนิธ ิ

2545 – ปัจจุบนั ผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา / การศกึษา 
2542 – 2560 ผูช้่วยอธกิารบดดีา้นแผนและประกนั

คุณภาพ 
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ / การศกึษา 

2562– ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจิ
สตกิส ์

 พจิารณค่าตอบแทน  
 
และมนีายรนัท  เลยีวเลศิสกุลชยัท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อง ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของ

บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ 

3. ไม่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจา้ง/ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า/ผู้
มอี านาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิติ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้/ถอืหุน้รายใหญ่ 
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4. สามารถปฏบิตัหิน้าที ่แสดงความเหน็ และรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทัไดโ้ดยอสิระ โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทั หรอืผูม้อี านาจควบคมุ รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

5. สามารถอุทศิเวลา และความคดิเหน็อย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
6. ควรไดร้บัการอบรม และเสรมิสรา้งความรูอ้ย่างต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ ในเรื่องทีเ่กีย่วข้องต่อการ

ด าเนินงานของกรรมการตรวจสอบ ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ และควรไดเ้พิม่พนู
ความรูเ้กีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ประสทิธผิลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

7. ประธานกรรมการตรวจสอบ ควรเป็นผูม้คีวามสามารถเป็นผูน้ า และน าการประชุมใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางทีถู่กตอ้ง วางแผนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ และใหค้วามมัน่ใจในความมปีระสทิธผิลโดยรวม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (1)  จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบว่าดว้ยการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (2)  เนื้อหาในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบควรมคีวามชดัเจนและระบุถึงความหมาย ค า

จ ากดัความรวมถงึการปฏบิตัหิน้าทีใ่นดา้นต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (3)  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการ

ด าเนินงานของบรษิทั และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้   
2. รายงานทางการเงนิ 
 สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการจดัท า และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบรษิทัใหม้ี

ความถูกต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ เชื่อถือได ้และทนัเวลา โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัช ีและ
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิ ทัง้รายไตรมาส และประจ าปี 

3. รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 (1) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

 (2) พจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรอืรายการที่เกี่ยวขอ้ง 
หรอืรายการ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้ง และครบถว้น 

4. การควบคุมภายใน 
 (1) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิล 
 (2) พจิารณาผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผู้สอบบญัช ีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบรหิารปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ รวมทัง้
ตดิตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะนัน้ 

5. การตรวจสอบภายใน 
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 (1) สอบทานให้บรษิัทมหีน่วยงานตรวจสอบภายในที่มคีวามเป็นอิสระ และมรีะบบการตรวจสอบ
ภายในทีม่ปีระสทิธผิล 

 (2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 (3) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดคีวามชอบ โยกยา้ย ถอดถอน หรอืเลกิจา้ง 
รวมทัง้ในการก าหนด และประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าหน่วยงานนี้ท าหน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระ 

 (4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่
เกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจดัการทางการเงนิ 

 (5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ขอ้สงัเกตงบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบรหิารเป็นผูอ้นุมตั ิ

 (6) พจิารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี
ของบริษัทรวมถึงที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสมัพนัธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่
ซ ้าซอ้น 

6. การสอบบญัช ี
 (1) พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีเพื่อใหไ้ดผู้ส้อบบญัชทีีม่คีวาม

เป็นอิสระ โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงานตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจสอบบญัชนีัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหต้รวจสอบบญัชขีอง
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทัง้นี้  
คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเหน็ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

 (2) สอบทานขอบเขต และวธิกีารตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบญัช ีรวมทัง้พจิารณาเหตุผลในการ
เปลีย่นแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมกีารเปลีย่นแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลงั) 

 (3) เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทาน หรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็ว่าจ าเป็น และเป็นเรื่องส าคญั
ระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อยได ้

 (4) สอบทานรายงานของผูส้อบบญัชทีีจ่ดัท า เสนอใหฝ่้ายบรหิารปรบัปรุงแก้ไข และตดิตามผลการ
ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะนัน้ 

 (5) พจิารณาความเพยีงพอ และความมปีระสทิธภิาพในการประสานงานระหว่างผูส้อบบญัช ีและ
ผูต้รวจสอบภายใน 

 (6) รบัทราบผลการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชโีดยไม่ชกัชา้ในขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัพฤตกิารณ์อนัควร
สงสัยว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบรษิัท ได้กระท าความผดิตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 
310, 311, 312 หรอืมาตรา 313 ของ พ.ร.บ. และด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ รวมทัง้
ต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นใหแ้ก่ ส านักงาน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชทีราบ ภายใน 30 
วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

7. การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 (1) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัธุรกจิของบรษิทั 

8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ

ทราบ และพจิารณาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
 (2) จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่

ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และใหล้งนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั 

 (3) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการ หรอืการ
กระท าดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของ
บรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข
ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร รายการ หรอืการกระท าดงักล่าว  

  (3.1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  (3.2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
  (3.3) การฝ่าฝืนพ.ร.บ. ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของ

บรษิทั 
 (4) หากคณะกรรมการบรษิัท หรอืผู้บรหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขรายการ หรอืการ

กระท าทีเ่ขา้ลกัษณะตามขอ้ (3.1), (3.2) และ (3.3) ขา้งต้น ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามขอ้ (3.1), 
(3.2) และ (3.3) ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย์ 

9. การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 (1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการพฒันาการก ากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งต่อเนื่อง รวมทัง้ใหแ้นวทาง 

และ ขอ้เสนอแนะทีจ่ าเป็นเพื่อการพฒันา 
 (2) ใหค้วามส าคญัโดยส่งเสรมิใหบ้รษิทัก าหนดเรื่องการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีไวเ้ป็นวาระประจ าของ

การประชุม คณะกรรมการบรษิทั และการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทั 
 (3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รบัส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 

89/14 แห่ง พ.ร.บ. จากเลขานุการบรษิทั ภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 
10. การบรหิารความเสีย่ง 
 (1)  สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสมมี

ประสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล 
 (2) ร่วมกบัคณะท างานบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายบรหิารในการพจิารณา และใหค้วามเหน็ใน

รายงานผล และรายงานความคบืหน้าการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
11. การต่อตา้นการทจุรติ 
 สอบทานการด าเนินกิจการของบรษิัทตามมาตรการต่อต้านการทุจรติ หรอืการคอร์รปัชัน่ รวมทัง้

รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่า การ
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ปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตาม
ระเบยีบปฏบิตั ิและมาตรฐานทางจรยิธรรมทีด่ ีหากพบ หรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการ หรอืการกระท า
ใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
รวมถึงการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการตรวจสอบจ ะรายงานกรณีดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควร 

12. ความรบัผดิชอบอื่นๆ 
 (1) ปฏิบตัิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัตามหน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ในขณะทีค่วามรบัผดิชอบในกจิกรรม
ทุกประการของบรษิทัต่อบุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ 

 (2) มหีน้าทีต่ามทีต่ลาดหลกัทรพัย ์ประกาศก าหนดเพิม่เตมิ 
 (3) ก ากบัดแูลใหม้กีระบวนการรบัแจง้เบาะแส ในกรณีทีพ่นักงาน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ มขีอ้

สงสยั หรือพบเห็นการกระท าอนัควรสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อให้ความมัน่ใจแก่ผู้แจง้เบาะแสว่า 
บรษิทัมกีระบวนการสอบสวนทีเ่ป็นอสิระ และมกีารด าเนินการในการตดิตามทีเ่หมาะสม 

 (4) ควบคุมดแูล กรณีการสอบสวนพเิศษตามความจ าเป็น 
 
องคป์ระกอบ 
1) กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ  
2) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
3) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้มคีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ 
4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มคีวามรู้ และประสบการณ์ด้านบญัช ีหรอืการเงนิ 

เพยีงพอจะท าหน้าทีส่อบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้
5) กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบสามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบใน

บรษิทัฯ จดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง 
6) คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ

ตรวจสอบ   
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วาระการด ารงต าแหน่งและการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ  

1. กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้เป็นไปตามการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

2. กรรมการตรวจสอบทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กีแต่ไม่ได้
รบัการต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ

3. กรรมการตรวจสอบทีป่ระสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจง้และยื่นหนังสอืลาออกใหบ้รษิทัทราบ
ล่วงหน้าพอสมควร พรอ้มระบุเหตุผลของการลาออกดว้ย และใหบ้รษิทัแจง้การลาอ อก พรอ้มส่งส าเนา
หนังสอืลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบ รวมทัง้จดัส่งขอ้มลูต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ 

4. กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบรษิทั แตง่ตัง้บคุคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อใหม้จี านวน
กรรมการตรวจสอบครบถว้นโดยไมช่กัชา้  โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนัน้ จะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

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

6. หากจ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า 3 คน ควรเร่งด าเนินการแต่งตัง้กรรมการรายใหมท่นัทหีรอื
อย่างชา้ภายใน 3 เดอืน นับแต่วนัทีก่รรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารด ารงสถานะของบรษิทัจดทะเบยี
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
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คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น  
ซึง่ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. รศ.กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ     ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / 

    กรรมการอสิระ 
2. นายกณวรรธน์ อรญั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน /  

กรรมการอสิระ 
3. ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน /  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
โดยมนีายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยัท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพจิารณา

ค่าตอบแทน 
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
โดยมขีอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

1. การสรรหา 

1.1 ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิัท และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณา
ความเหมาะสม ทัง้ในเรื่องของจ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการทีเ่หมาะสมกบั 
ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

1.2 พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทั และกรรมการ
ชุดย่อย ทีค่รบวาระ และ/หรอื มตี าแหน่งว่างลง และ/หรอื แต่งตัง้เพิม่ 

1.3 ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

1.4 ทบทวนและสรุปผลการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบรหิารทีเ่หมาะสม
ส าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประจ าทุกปีและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ 
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 2. การพิจารณาค่าตอบแทน 

2.1 จดัท าหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อย เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นแลว้แต่กรณี 

2.2 พจิารณาค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทั
และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และ
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ เพื่อเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัิ 

2.3 รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ าชีแ้จง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการ
บรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2.4 รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  (56-1) และ
รายงานประจ าปี ของบรษิทัฯ 

2.5 ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายโดย
ฝ่ายบรหิาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรอืน าเสนอขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งต่อ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

องคป์ระกอบ 
1) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท  และ

ประกอบด้วยกรรมการหรอืผู้บรหิารอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมกีรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนทัง้หมด  

2) กรรมการอสิระ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
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คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 มจี านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 
 

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

   2. นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั     กรรมการบรหิาร  
3. นายวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์     กรรมการบรหิาร 
โดยมนีายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร   

1. ควบคุมดูแลการบริหารจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต ระมัดระวงั และรักษา
ผลประโยชน์ของบรษิทั โดยจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

2. มหีน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองเรื่องดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นในการประกอบกจิการ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อการอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจ าปีของบรษิทั 
2.2 งบประมาณประจ าปีของบรษิทั 
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการด าเนินการใหฝ่้ายจดัการ

น าไปถอืปฏบิตัใินการปฏบิตังิาน 
2.4 โครงสร้างอตัราค่าจา้ง สวสัดกิารของพนักงาน เพื่อตอบแทนการท างานใหก้บัพนักงาน

อย่างเหมาะสม 
3. ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
4. มอี านาจในการอนุมตักิารเปิดบญัชเีงนิฝาก และบรหิารบญัชเีงนิฝาก กบัธนาคารทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศโดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัการบรหิารเงนิในภาพรวม 
5. มอี านาจหน้าทีก่ระท าเกีย่วกบัเรือ่งดงัต่อไปนี้ภายในขอบเขตทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นเรื่องๆ ตาม

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

5.1 ควบคุมและก าหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายใน
ขอบเขตทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

5.2 มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย
และผลประโยชน์ของบรษิทั และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองคก์ร 

 

 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั(มหาชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

79 
 

องคป์ระกอบ 
1) คณะกรรมการบรหิารประกอบไปดว้ยกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  จ านวนไม่น้อย

กว่าสอง (2) คน  

2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการบริหารหนึ่ง (1) คนให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะ

กรรมการบรหิาร 

3) คณะกรรมการบรหิารสามารถแต่งตัง้พนักงานของบรษิทัฯ  จ านวนหนึ่ง (1)คน ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารเกี่ยวกบัการนัดหมายการ

ประชุม การจดัเตรยีมวาระการประชุม การน าส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทกึรายงาน

การประชุม 

 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 
คณะท างานบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 มจี านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

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

3. นายไมตร ี รตันวรวภิา คณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
โดยมนีายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งและการวางกรอบการบรหิารความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  

2. ก าหนดแผนการจดัการความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางปฏบิตัใินส่วนงานต่างๆ ตามความรบัผดิชอบ 

3. ก าหนดวงเงนิหรอืประเภทของกจิการตามความเสีย่งเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัเิป็น
เกณฑใ์นการปฏบิตังิาน ในสถานการณ์ตามความเสีย่งแต่ละประเภท 

4. ก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่ามาตราการดงักล่าวมกีารสื่อสารอย่างทัว่ถงึ และพนักงานไดป้ฏบิตัติาม
มาตรการเหล่านัน้ 

5. จดัใหม้กีารประเมนิและวเิคราะหค์วามเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าการส ารวจความเสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกจิ 

6. สนับสนุนและพฒันาการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร 
7. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ซึง่ครอบคลุมถงึการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่ าคญัของบรษิทั 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั(มหาชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

80 
 

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

คน ใหค้ณะท างานบรหิารความเสีย่งแต่งตัง้สมาชกิ 1 ท่าน ด ารงต าแหน่งประธานคณะท างานบรหิาร
ความเสีย่ง 

3) ประธานคณะท างานบรหิารความเสีย่งคดัเลอืกบุคคล 1 คน ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะท างานบรหิาร
ความเสีย่ง 

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

5) นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ ใหส้มาชกิคณะท างานบรหิารความเสีย่งพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
เสยีชวีติ ลาออก ขาดคุณสมบตั ิหรอืพน้จากการเป็นกรรมการบรษิทั หรอืพนักงานของบรษิทัฯ  (แลว้แต่
กรณี) 

6) ในกรณีทีต่ าแหน่งในคณะท างานบรหิารความเสีย่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้
คณะท างานบร7ิหารความเสีย่งแต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่มคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดขา้งตน้มาด ารง
ต าแหน่งแทนโดยมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทีเ่หลอือยู่ของสมาชกิทีพ่น้
จากการด ารงต าแหน่งได ้ 

 
คณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 
คณะท างานก ากบัดแูลกจิการ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 มจี านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

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

2. นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั คณะท างานก ากบัดแูลกจิการ 

3. นายปฏภิาณ  เปล่งฉว ี คณะท างานก ากบัดแูลกจิการ 
โดยมนีายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะท างานก ากบัดแูลกจิการ 
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 

1. พจิารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรม

ทางธุรกจิตามระบบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ตี่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และฝ่ายจดัการ เพื่ อก าหนด

เป็นระเบยีบปฏิบตัิขององค์กร ทัง้นี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบตัิขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็น

แนวทางทีถู่กตอ้ง 

2. ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแล

กิจการที่ดแีละจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทสู่

มาตรฐานสากล 
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3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

องคป์ระกอบ 
1) คณะท างานก ากบัดแูลกจิการจะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั และประกอบดว้ย สมาชกิ

ก ากบัดแูลกจิการ อย่างน้อยสาม (3) คน  

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

ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีได้ 

3) กรณีทีต่ าแหน่งสมาชกิก ากบัดูแลกจิการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระตามขอ้ 2.2 

ไดแ้ก่ การพน้สภาพการเป็นกรรมการ หรอืพนักงานบรษิทัฯ  หรอืการลาออก หรอืการถูกถอดถอนโดย

คณะกรรมการบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นสมาชกิคณะท างาน

ก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะท างานก ากับดูแลกิจการมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้

ก าหนดไว้ในกฎบตัรนี้ โดยบุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้เป็น สมาชกิก ากบัดูแลกิจการแทนสมาชกิซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งไป จะอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของสมาชกิก ากบัดูแลกิจการซึ่งตนเขา้มา

แทน 

 
คณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 มจี านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นางสาวเสาวลกัษณ์  นิลแวว ประธานคณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. นายภานุวตัร   ประทุมศร ี คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

3. นางสาวนฤมล รตันวรวภิา คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
โดยมนีายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะท างานรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
1. ก ากบัดูแลใหค้ าปรกึษา ประเมนิผล และทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมเพื่อพฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัสู่มาตรฐานสากล 

2. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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การสรรหากรรมการ และผูบ้ริหาร 

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั 

การคดัเลอืกบุคคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ จะพจิารณาคดั เลอืกตามเกณฑ์
คุณสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ยงัพจิารณาคดัเลอืกกรรมการจากผูท้รงคุณวุฒทิี่
มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในการให้
ค าแนะน า ขอ้คดิเหน็ในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผูท้ีม่ปีระสบการณ์ตรง มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์กวา้งไกล มี
คุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส และมคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็น
อสิระ จากนัน้จงึน ารายชื่อเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้ 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูท้ าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิ

ครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั  โดยจะน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อ

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป 

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

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

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบรษิทัอาจพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรษิทัตามกฎบตัรนี้ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
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4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า

สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทัฯ  โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัที่
ใบลาออกไปถงึบรษิทัฯ  

การแต่งตัง้คณะกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะร่วมกนัพจิารณาเบือ้งตน้
ถึงคุณสมบตัิของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะ
ต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยพจิารณา
จากผูท้รงคุณวุฒ ิประสบการณ์การท างาน โดยจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยการแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด และตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระจะตอ้งสอดคล้องกบั
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ที ่ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ดงันี้ 

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า 

หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณี

ทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของส่วนงานราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  

3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น

บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
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4) ไม่ม ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ  ในลกัษณะที่อาจจะเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี

อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท า

เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสินทรพัย์หรือ

บรกิาร หรอืการใหห้รอืการรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้าประกนั การให้

สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สิน  รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้บรษิัทฯ  หรอื

คู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสาม (3) ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิอง

บรษิทัฯ  หรอืตัง้แต่ยีส่บิ (20) ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้

ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม  แต่ในการพจิารณาภาระหนี้

ดงักล่าวใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึ่ง (1) ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับุคคล

เดยีวกนั 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านัก

งานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ สงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสอง (2) ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรือที่

ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสอง (2) ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้ ี

อ านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุ้นทีม่ี
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สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ อื่นซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่

มนีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูท้ าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึง่มคีุณสมบตัิ

ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นกฎบตัรเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยจะน าเสนอชื่อบุคคล
ดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป 

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

ไม่ไดร้บัการต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ
4) กรรมการตรวจสอบทีป่ระสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระควรแจง้และยื่นหนังสอืลาออกใหบ้รษิทัฯ ทราบ

ล่วงหน้าพอสมควร พรอ้มระบุเหตุผลของการลาออกดว้ย และใหบ้รษิทัฯ แจง้การลาออก พรอ้มส่ง
ส าเนาหนังสอืลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบ รวมทัง้จดัส่งขอ้มลูต่อส านักงาน ก.ล.ต  

5) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อใหม้จี านวน
กรรมการตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่ชกัชา้  โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนั ้น จะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

6) กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(ก) พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิทั 
(ข) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
(ค) ขาดคุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ 
(ง) ตาย 
(จ) ลาออก 
(ฉ) ถูกถอดถอน 
(ช) ต้องโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถึงที่สุด หรอืค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมายใหจ้ าคุก เว้นแต่ในความผดิที่

กระท าดว้ยประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 
(ซ) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(ฌ) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
7) หากจ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า 3 คน ควรเร่งด าเนินการแต่งตัง้กรรมการรายใหม่ทนัทหีรอื

อย่างชา้ภายใน 3 เดอืน นับแต่วนัทีก่รรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกบัเกณฑก์ารด ารงสถานะของบรษิทัจดทะเบยี
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 
 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั(มหาชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

86 
 

7.4. ข้อมูลเก่ียวกบัผู้บริหาร 
 

ผู้บริหาร 
คณะผูบ้รหิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นายวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป 
3. นางสาวเสาวลกัษณ์  นิลแวว ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป 
4. นายปฏภิาณ  เปล่งฉว ี ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป 
5. นายภานุวตัร   ประทุมศร ี ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป 
6. นางสาวกนกวรรณ  พฤิทธิบ์ูรณะ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ 
7. นางสาวรชัน ี หอมสุวรรณ สมุหบ์ญัช ี

 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
1. เป็นผู้บรหิารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปและ

การด าเนินงานปกตขิองบรษิทั 
2. ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร 
3. มอี านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลกิจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้ าเหน็จรางวลั ปรบัขึน้

เงนิเดอืน ค่าตอบแทน เงนิโบนัส ของพนักงานทัง้หมดของบรษิทั ตัง้แต่ต าแหน่งรองประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารลงไป 

4. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าใชจ้่ายการด าเนินงานปกต ิในวงเงนิทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัแิละ
มอบหมายไว ้

5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของบริษัทฯ ในวงเงินที่
คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัแิละมอบหมายไว ้

6. ส่งเสรมิพฒันาความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ
บรษิทั เพื่อเพิม่ศกัยภาพขององคก์ร 

7. มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติและจ าเป็นแก่การ
บรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

7.1 มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

นโยบายของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรกัษาระเบียบวินัยการ

ท างานภายในองคก์ร 

7.2 มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่

เกีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
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7.3 อนุมตัิการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน ภายใต้ขอบเขต

อ านาจทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดไว ้

7.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ

กรรมการบรหิารเป็นคราวๆ ไป 

7.5 อ านาจอนุมตัิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมตัแิละ

การสัง่การในระดบัต่างๆ (Level of Authorization) ของบรษิทั  

อนึ่งการอนุมตัิเพื่อด าเนินการตลอดจนการมอบหมายการใดๆ ที่เป็นอ านาจของประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารใหต้วัแทนหรอืผูร้บัมอบหมายด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้ง
ไม่มลีกัษณะเป็นการด าเนินการเพื่อท าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตวัแทน หรอืผูร้บัมอบหมายจาก
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสามารถด าเนินการอนุมตักิารเขา้ท ารายการกบัตนเองหรอืบุคคลทีอ่าจมี
ส่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อย ซึ่งการอนุมตัิ
ด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และต้องมีการสอบทานรายการดังกล่าวโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบงัคับของบริษัทและตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ /หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 
เลขานุการบริษทั (ประวตั ิปรากฏหวัขอ้ “รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม 
และเลขานุการบรษิทั) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2563 ไดม้ี
มตแิต่งตัง้นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั โดยมขีอบเขต หน้าที ่ความ
รบัผดิชอบดงันี้  

1) ใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง 

ๆ ของบรษิทัและตดิตามใหม้กีารปฎบิตัติามอย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอรวมถงึรายงานการ

เปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญัแก่กรรมการบรษิทั 

2) แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ใหผู้บ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งและ

ตดิตามการปฎบิตัติามมตแิละนโยบาย  

3) จดัประชมุผูถ้อืหุน้ และประชุมกรรมการบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ

บรษิทัและขอ้พงึปฎบิตัติ่าง ๆ  

4) บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ การประชุมคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการ

บรหิาร รวมถงึความเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาบรษิทั หรอืสรุปประเดน็ปัญหา

ทีเ่กีย่วกบัองคก์รของกรรมการทีม่ใิช่ผูบ้รหิารเพื่อน าเสนอแก่ผูถ้อืหุน้ต่อไป ทัง้ตดิตามใหม้ี

การปฎบิตัติามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
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5) ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานก ากบั 

เป็นไปตามกฎหมายระเบยีบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัฯ  

6) ตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ และดแูลผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสมใหไ้ดร้บัทราบสทิธติ่าง ๆ ของผูถ้อื

หุน้และขา่วสารของบรษิทัฯ  

7) จดัเกบ็รกัษาเอกสารส าคญั เช่น ทะเบยีนกรรมการบรษิทั หนังสอืนัดประชุม รายงานประชุม

กรรมการบรษิทัและรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ รวมถงึหนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และ

รายงานประชมุผูถ้อืหุน้ 

8) ดแูลใหห้น่วยงานเลขานุการบรษิทัเป็นศูนยก์ลางของขอ้มลูองคก์ร (Corporate Record) 

อาท ิหนังสอืจดทะเบยีนนิตบิุคคล บรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และใบอนุญาต

ประกอบธุรกจิต่าง ๆ  

9) ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

10) เลขานุการบรษิทั ตอ้งไดร้บัการพฒันาความรู ้ และไดร้บัการอบรมอย่างต่อเนื่อง และ

เพยีงพอ 

11) หน้าทีอ่ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
การก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงิน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการก าหนดอ านาจอนุมตัิวงเงนิส าหรบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยมกีารก าหนด
อ านาจอนุมตัสิ าหรบัการด าเนินงานต่างๆ ทีส่ าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 

เร่ืองท่ีเสนออนุมติั 

ผู้อนุมติั 

หมายเหตุ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

ผู้จดัการทัว่ไป 
ผู้จดัการแผนก 
/หวัหน้าแผนก 

1. นโยบายและแผน 
1.1 การก าหนดนโยบาย อนุมตั ิ      
1.2 การอนุมตัแิผนธุรกจิและการแกไ้ข
ปรบัปรุง 

 อนุมตั ิ     

1.3 การอนุมตัแิผนงบประมาณประจ าปีและ
แกไ้ขปรบัปรุง 

อนุมตั ิ      

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

(พเิศษ) 
2. การเงิน การบญัชี 
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เร่ืองท่ีเสนออนุมติั 

ผู้อนุมติั 

หมายเหตุ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

ผู้จดัการทัว่ไป 
ผู้จดัการแผนก 
/หวัหน้าแผนก 

2.1 การยมืเงนิทดรองจ่ายส าหรบั Job งาน  > 2  ลา้นบาท 
และ < 5 ลา้นบาท 

> 100,000 บาท 
และ <  2 ลา้น

บาท 

< 100,000 บาท < 100,000 บาท 
(สาขากิง่แกว้) 

สาขากิง่แกว้ 
อนุมตัโิดย
ผูจ้ดัการแผนก 

2.2 การยมืเงนิทดรองจ่ายงานทัว่ไป   > 50,000 บาท 

และ < 100,000 

บาท 

< 50,000 บาท   

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

บาท 

< 25 ลา้นบาท    

2.4 หนังสอืรบัรองรายงานทางการเงนิของ
บรษิทั 

กรรมการผูม้อี านาจตามหนังสอืรบัรองบรษิทั น าเสนอ CFO 

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

> 20 ล้านบาท   < 20 ลา้นบาท < 50,000 บาท 
 

  

4.2 การท าสญัญา/การลงนามในสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงเพือ่การจดัจา้ง ประมลูงาน 

> 20 ล้านบาท   < 20 ลา้นบาท < 50,000 บาท 
 

  

4.3 การจดัซื้อ จดัหาสนิทรพัยถ์าวร เพื่อใช้
ในธุรกจิของบรษิทั 

> 20 ล้านบาท   < 20 ลา้นบาท < 50,000 บาท 
 

  

5. การตลาด 
5.1 การอนุมตัแิผนการตลาดประจ าปีและ
การแกไ้ขปรบัปรุง 

 อนุมตั ิ
 

    

6. ธรุการ และเรื่องทัว่ไป 
6.1 การโยกยา้ยสนิทรพัยถ์าวร    อนุมตั ิ   
6.2 การขายทรพัยส์นิ >20 ลา้นบาท   < 20 ลา้นบาท    
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ค่าตอบแทน   

1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2563 ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทนในรปูแบบของเบีย้ประชุม 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

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

  

 โดยในปีบญัชีปี  2562 และปี 2563  มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม และเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนดงันี้ 

 

ช่ือ - สกลุ 
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

รศ. ดร. วนัชยั รตันวงษ ์ 6/6 4/4     
รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ 6/6 4/4 4/4 4/4 2/2 2/2 
มล.พชัรภากร   เทวกุล 4/6 - 2/4 - - - 
นายกณวรรธน์ อรญั 6/6 4/4 4/4 4/4 2/2 2/2 
นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล 1/6 4/4 - 4/4   
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ 6/6 4/4   2/2 2/2 
นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 6/6 4/4     
นายวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ 6/6 4/4     
นายภานุวตัร        ประทุมศร ี  4/4     
 หมายเหตุ: ทีป่ระชุมสามญัผูท้ีหุ่น้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2563 ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้  นายภานุวตัร  ประทุม
ศร ี เป็นกรรมการบรษิทัเขา้ใหม่เพิม่เตมิจ านวน 1 คน จาก 7 คน เป็น 8 คน 
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ช่ือ - สกลุ 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

รศ. ดร. วนัชยั รตันวงษ ์ 180,000 120,000     
รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ 120,000 80,000 100,000 100,000 40,000 50,000 
มล.พชัรภากร   เทวกุล 80,000 - 30,000    
นายกณวรรธน์ อรญั 120,000 80,000 60,000 60,000 30,000 30,000 
นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล 20,000 80,000  60,000   
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ 120,000 80,000   30,000 30,000 
นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 120,000 80,000     
นายวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ 120,000 80,000     
นายภานุวตัร ประทุมศร ี  80,000     

รวม  880,000 680,000 190,000 220,000 100,000 110,000 
หมายเหตุ: ทีป่ระชุมสามญัผูท้ีหุ่น้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2563 ไดม้มีติ 
อนุมตัแิต่งตัง้  นายภานุวตัร  ประทุมศร ี เป็นกรรมการบรษิทัเขา้ใหม่เพิม่เตมิจ านวน 1 คน จาก 7 คน เป็น 8 คน 

 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
- ไม่ม ี–  

 
2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

ในปี 2561 2562 และปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิารจ านวน 
12.18 ลา้นบาท 13.10 ลา้นบาท และ 12.38 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถงึ
เงนิเดอืน โบนัส และ ค่าน ้ามนัรถยนต ์

 
 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 
จ านวนผูบ้รหิาร (คน) 7 7 7 
ค่าตอบแทนรวมผูบ้รหิาร (ลา้นบาท) 12.18 13.10 12.38 
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  3.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
งบการเงนิของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ไดร้บัการตรวจสอบ และสอบทานโดยนางสาวนภนุช อภชิาต
เสถียร ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5266 บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั มี
ค่าใชจ้่ายส าหรบัปี 2561  ปี 2562 และ ปี 2563 จ านวนรวม 2.79 ลา้นบาท  2.65 ลา้นบาท และ2.65 
ลา้นบาท (ค่าบรกิารตรวจสอบ และสอบทานทัง้จ านวน) 
 
ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่ม ี–  
 

4.ค่าตอบแทนอ่ืน 
ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 2/2561 เมื่อวนัที ่ 22 มถิุนายน 2561 ไดม้มีตอิอกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ESOP 
Warrant) จ านวน 30 ลา้นหน่วย และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 30 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จะไดร้บัการจดัสรรจ านวนรวม 3.40 ลา้นหุน้  

 
 

7.5. ข้อมูลเก่ียวกบัพนักงาน 
 

บคุลากร 
(1) จ านวนบุคลากร 

จ านวนบุคลากร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมี
พนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ทัง้สิน้จ านวน 349 คน และ 345 คนตามล าดบั โดยมคี่าตอบแทนพนักงานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยคดิเป็นจ านวนเงนิเท่ากบั 85.49 ลา้นบาท และ 87.94 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าว เช่น 
เงนิเดอืน โบนัส กองทุนส ารองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอื่นๆ เป็นตน้ 

 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีนักงานทัง้สิน้ 345 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงาน
หลกัได ้ดงันี้ 

SNI  
 ส านักงานใหญ ่ สาขากิง่แกว้ แหลมฉบงั ป่ินทอง GRL รวม 

บริหาร 3    1 4 
IT 1    4 5 

HR & Admin 8 12 1 1 4 26 
บญัชี-การเงิน 14 20 1 1 9 45 
ส านักกรรมการ 1    2 3 
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SNI  
 ส านักงานใหญ ่ สาขากิง่แกว้ แหลมฉบงั ป่ินทอง GRL รวม 

Global Partner 1    2 3 
Sles 12 4 3  6 25 
CS 20 12 3 4 8 47 

บริการลูกค้า - ท่าเรือ 6     6 

Document office 9    12 21 
Operation  20 2 5  27 

Maintenance  11  1  12 
Warehouse  4    4 

Packing (เดด็ติดรถ)  7    7 
Driver  61  30  91 

Support Sales     1 1 
Consol     18 18 

รวมทัง้หมด  345 
 

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

แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ESOP Warrant) จ านวน 30 
ลา้นหน่วย และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 30 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบั
การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยคดิเป็นรอ้ยละ 5.17 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงัการ
เสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนในครัง้นี้ โดยพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไดร้บัการจดัสรรจ านวน รวม 
26.60 ลา้นหุน้  
 

นโยบายพฒันาบุคคลากร 

       บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัในการดแูลเกีย่วกบัค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัการเตบิโตตามสายงานอกีทัง้ 
บรษิทัฯ ไดม้กีารส่งเสรมิและพฒันาพนักงานใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และทศันคตเิกีย่วกบังานใหเ้ป็นไปตาม
ความสามารถในต าแหน่งงานนัน้ ไดแ้ก่ การส่งเสรมิใหพ้นักงานเพิม่พนูความรูผ้่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์่างๆ การจดั
อบรมสมัมนาโดยวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถจากภายนอกองคก์ร นโยบายการใหทุ้นการศกึษาเพื่อเพิม่
ศกัยภาพใหแ้ก่พนักงาน การสอนงานโดยหวัหน้างาน การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ ตลอดจนการถ่ายทอด
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ความรูร้ะหว่างเพื่อนรว่มงาน และการเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารและพนักงาน อย่างเป็นรปูธรรม การจดัท า 
Rotation Plan และ Tarrant Project รวมทัง้ Succession Plan เพื่อหา Successor  

 

ผลการด าเนินงานปี 2562  
1.การปรบัเลื่อนชัน้ เลื่อนต าแหน่งพนักงาน 
       การด าเนินการ 
            บรษิทัไดก้ าหนดระเบยีบ วธิกีารในการปรบัเลื่อนชัน้เลื่อนต าแหน่งพนักงานไวปี้ละครัง้และหรอืตาม
ความเหมาะสม โดยจดัใหม้โีครงสรา้งต าแหน่งงาน(Career Path) ทีช่ดัเจน พรอ้มทัง้จดัตัง้คณะท างานในการ
พจิารณาเลื่อนชัน้เลื่อนต าแหน่ง โดยมปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการ  ผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการทัว่ไปเป็น
คณะท างาน และมหีวัหน้างานบคุคลและธุรการเป็นเลขานุการคณะท างานขัน้ตอนวธิปีฏบิตั ิ
            หวัหน้างานต่างๆ จะพจิารณาเสนอพนักงานผูท้ีเ่หมาะสมในการเลื่อนชัน้เลื่อนต าแหน่ง ตามหลกัเกณฑ์
ทีบ่รษิทัก าหนด (ค าสัง่ที ่ทบ.005/2560) และเสนอใหง้านบุคคลและธุรการในฐานะเลขานุการคณะท างานพจิารณา
ในเบือ้งตน้และน าเสนอคณะท างานพจิารณาผูท้ีเ่หมาะสม ในการเลื่อนชัน้เลื่อนต าแหน่งประจ าปี 
           ในปี 2563 ไดป้รบัเลื่อนชัน้เลื่อนต าแหน่ง จ านวน 5 อตัรา ในต าแหน่งเจา้หน้าทีอ่าวโุสและผูบ้รหิารระดบั
ตน้ 
  
2. การจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีชื่อ “กองทุนส ารองเลีย้งชพีอยธุยา
มาสเตอรฟั์นดซ์ึง่จดทะเบยีนแลว้” เมื่อวนั 
ที ่25มนีาคม 2554 โดนมหีลกัเกณฑแ์ละสาระส าคญัดงันี้ 
  - พนักงานทีม่อีายุงานครบ 1 ปี หรอืบรรจุเป็นพนักงานแลว้ 1 ปี จะไดร้บัสทิธสิมคัรเป็นสมาชกิกองทุน 
  - นายจา้งจะจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนใหส้มาชกิในอตัร รอ้ยละ 2 ของค่าจา้งรายเดอืน 
  - เมื่อสมาชกิ สิน้สมาชกิภาพโดยมใิชเ้หตุแห่งการทจุรติต่อหน้าที ่การท าใหน้ายจา้งไดร้บัความเสยีหาย ฝ่าฝืน
ขอ้บงัคบัการท างานและหรอื 
ระเบยีบค าสัง่ของนายจา้ง ลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงาน สมาชกิจะได้รบัเงนิสะสมและเงนิสมทบ
รวมทัง้ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 
  
3. นโยบายค่าตอบแทนและสวสัดกิารพนักงาน 
      3.1 นโยบายดา้นค่าตอบแทน 
  - บรษิทัไดจ้ดัใหม้โีครงสรา้งเงนิเดอืนทีไ่ดก้ าหนดอตัราขัน้ตน้และอตัราสงูสุดของพนักงานในแต่ระดบัไว ้รวมทัง้
ไดก้ าหนดอตัราเงนิเดอืนขัน้ตน้ส าหรบัพนักงานทีบ่รรจุเป็นพนกังานใหม่ในแต่ละระดบัไวด้ว้ยเช่นกนั 
  - บรษิทัไดก้ าหนดระเบยีบ วธิปีฏบิตัใินการพจิารณาขึน้เงนิเดอืนพนักงานประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ โดยพจิารณาจาก
ผลงานทัง้ Competency และ Key Performance Indicator (KPI) โดยใหผู้บ้รหิารแต่ละระดบัมส่ีวนร่วมในการ
พจิารณา 
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  - ในปี 2563 บรษิทัไดช้ลอการขึน้เงนิเดอืนพนักงานไวก้่อน เนื่องจากการเกดิโรคระบาด Covid 19 ซึง่พนักงาน
โดยรวมเขา้ใจและใหค้วามร่วมมอืดว้ยด ีแตท่ัง้นี้ในสิน้ปี 2563 บรษิทั ไดม้กีารจายโบนัสใหพ้นักงานโดยพจิารณา
ตามผลงานอกีทัง้บรษิทั ยงัคงนโยบายในการจดัใหม้คี่าตอบแทนอื่นๆ ในรปูของค่าคอมมชิัน่ เพื่อเป็นแรงจงูใจ
พนักงานเช่นเดมิ 
      3.2 นโยบายดา้นสวสัดกิาร 
            บรษิทัไดจ้ดัสวสัดกิารใหพ้นักงานอย่างเหมาะสม ดงันี้ 
    - จดัใหม้ปีระกนัสงัคมของพนักงานทุกคนตามทีก่ฎหมายก าหนด 
    - รบัผูพ้กิารเขา้ท างานกบับรษิทั ตามความรู ้ความสามารถ และใหก้ารดแูลในคุณภาพชวีติทีด่ ี
    - จดัใหม้วีนัลากจิ ลาป่วย ลาพกัผ่อน และลาอื่นๆ มากกว่าทีก่ฎหมายก าหนด 
                          ลากจิได ้10 วนั/ปี โดยจ่ายค่าจา้ง 
                          ลาป่วยไดต้ามทีป่่วยจรงิ แต่จ่ายค่าจา้งให ้30 วนั 
                          ลาพกัผ่อนส าหรบัพนักงานทีบ่รรจุเป็นพนกังานแลว้ครบ 1 ปี ได ้6 วนั 
                          ลาอื่นๆ เชน่ ลาบวช ลาเน่ืองในศาสนกจิอืน่ๆ 
    - จดัใหม้ปีระกนัสุขภาพ ประกนัอุบตัเิหตุ รวมทัง้ประกนัชวีติ ใหพ้นักงานทุกคน นอกเหนือจากการ
ประกนัสงัคม 
    - จดัใหม้กีารกูย้มืเงนิฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้น และหรอืเพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติใหด้ขีึน้ 
    - ท าสญัญาใหค้วามรว่มมอืกบัธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในการสนับสนุนสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั 
    - แสดงความห่วงใยพนักงานโดยการเยีย่มเยยีนพนักงานเจบ็ป่วย รวมทัง้ เป็นเจา้ภาพช่วยงานศพ บดิา 
มารดา คู่สมรส และบตุรของพนกังาน 

 
4. การพฒันาบุคคลากร 
 บรษิทัมุง่เน้นการพฒันาบคุลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ สรา้งคนคุณภาพ และมหีวัใจในการใหบ้รกิารอย่างมอื
อาชพี ในปี 2563 บรษิทัฯไดใ้หก้ารอบรมสมัมนาพนักงานในแตล่ะระดบัโดยมชีัว่โมงเฉลีย่ในการอบรมสมัมนา
ดงันี้ 
                  ผูบ้รหิารระดบัสงู                                                        65 ชัว่โมง/ปี 
                  ผูบ้รหิารระดบักลาง                                                     12 ชัว่โมง/ปี 
                  ระดบัเจา้หน้าที ่                                                         24 ชัว่โมง/ปี 
                   
  5. ขอ้พพิาททางดา้นแรงงาน 
                - ไม่ม ี– 
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7.6. ข้อมูลส าคญัอ่ืน ๆ 
 

การเปิดเผยขอ้มลูเลขานุการบรษิทั 
 คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิตง่ตัง้ให ้นายรนทั เลยีวเลศิสกุลชยั ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทั 
ตัง้แต่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2563 โดยคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทัปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 
การเปิดเผยขอ้มลูหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 บรษิทัมอบหมายใหน้ายไชยโรจน์ ภทัรเกยีรตพิงษ์ ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้างานก ากบัดแูลการ
ปฏบิตังิาน (compliance department)  เพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการที่
ก ากบัดแูลการประกอบธุรกจิของบรษิทั  โดยมคีุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานก ากบัดแูลการ
ปฏบิตังิาน ของบรษิทั ปรากฎในเอกสารแนบ 3 
 

8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ 
8.1. สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 

 

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

 

บรษิทัมกีารวางแผนการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี อย่างน้อย 4 ครัง้ต่อปี เพื่อพจิารณาวาระ
หลกัทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแต่ละปี อย่างไรกต็าม หากมวีาระส าคญั ประธานคณะกรรมการบรษิทักจ็ะเรยีกประชมุ
ส าหรบัวาระส าคญันัน้ ซงึจะมกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว โดยในปี 
2563 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมทัง้สิน้จ านวน 4 ครัง้ อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรษิทัก าหนดไวโดยอา้งองิกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตั ิ บรษิทั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและขอ้บงัคบัของบรษิทั 
 

  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั มดีงันี้ 
1) มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยยดึหลกั “ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจด

ทะเบยีน” ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

2) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี(่4) เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลา

บญัชขีองบรษิทั 

3) จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ
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4) ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทั 

ตลอดจนควบคุมก ากบัดูแลการบรหิารและการจดัการของคณะกรรมการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายที่

ไดร้บัมอบหมาย  อย่างไรกต็าม ในเรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตอินุมตัิจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น 

การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่

บุคคลอื่น หรอืการซื้อ หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทั การแก้ไขหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอื

ขอ้บงัคบั เป็นตน้ คณะกรรมการบรษิทัต้องไดร้บัมตอินุมตักิ่อนการด าเนินการ 

5) ตดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้พจิารณา

ทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

6) ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาท ิการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอื

จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญั กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

7) พิจารณาก าหนดโครงสร้างการจดัการและมอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ประธานคณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (CEO) รวมถึงการ

ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารประธานคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ตามความเหมาะสม 

8) จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และรบัผดิชอบการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อ

แสดงถงึฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

และอนุมตั ิ

9) มีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการบรษิัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรษิัท หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้

บุคคลดงักล่าวมอี านาจตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรษิทั

เหน็สมควร  ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้

เมื่อเหน็สมควร  ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถ

พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท ารายการระหว่างบรษิทักบัตนเองหรอืบุคคลทีอ่าจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทั ย่อย ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิัทพจิารณาและอนุมตัิ

ไวแ้ลว้ 

10) แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อรบัผดิชอบด าเนินการในดา้นต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของบรษิัท

หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น จ าท าทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  

หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เป็นตน้ 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั(มหาชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

98 
 

กรรมการอิสระ 

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิ 1 % ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั* ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ี่
เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้ี
อ านาจควบคมุของบรษิทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมายของกรรมการรายอื่น 
ผูบ้รหิารบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผู้บรหิาร
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั* ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่าง
อสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์าง
ธุรกจิกบับรษิทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของ
ส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั* เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี   

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่
ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิ 1%ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึง่
ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

 

โดยในปีบญัช ี2563  มรีายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุม และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนดงันี้ 
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หมายเหตุ: ทีป่ระชุมสามญัผูท้ีหุ่น้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2563 ไดม้มีติ 
อนุมตัแิต่งตัง้  นายภานุวตัร  ประทุมศร ี เป็นกรรมการบรษิทัเขา้ใหม่เพิม่เตมิจ านวน 1 คน จาก 7 คน เป็น 8 คน 

 

 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ในปี 2563 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลดงันี้ 

 
ช่ือ - สกลุ 

คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2563 ปี 2563 ปี 2563 

รศ. ดร. วนัชยั รตันวงษ ์ 120,000   
รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ 80,000 100,000 50,000 
มล.พชัรภากร   เทวกุล -   
นายกณวรรธน์ อรญั 80,000 60,000 30,000 
นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล 80,000 60,000  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ 80,000  30,000 
นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 80,000   
นายวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ 80,000   
นายภานุวตัร ประทุมศร ี 80,000   

รวม  680,000 220,000 110,000 

 
หมายเหตุ: ทีป่ระชุมสามญัผูท้ีหุ่น้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2563 ไดม้มีติ 
อนุมตัแิต่งตัง้  นายภานุวตัร  ประทุมศร ี เป็นกรรมการบรษิทัเขา้ใหม่เพิม่เตมิจ านวน 1 คน จาก 7 คน เป็น 8 คน 

 
ช่ือ - สกลุ 

การเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริษทั 

การเข้าร่วมประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้น 

ปี 2563 ปี 2563 
รศ. ดร. วนัชยั รตันวงษ ์ 4/4 1/1 
รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ 4/4 1/1 
นายกณวรรธน์ อรญั 4/4 1/1 
นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล 4/4 1/1 
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ 4/4 1/1 
นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 4/4 1/1 
นายวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ 4/4 1/1 
นายภานุวตัร        ประทุมศร ี 4/4 1/1 
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8.1.3 การก ากบัดแูลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ จะลงทุนตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิโดยการลงทุนในบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม  กรณีที่
เหน็ควร และเหมาะสม บรษิทัฯ จะควบคุมดแูลโดยส่งตวัแทนของบรษิทัฯ ซึง่เป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารเขา้เป็น
ตวัแทนในบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมอย่างน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิัทฯ ในการบรหิารงาน และปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั หากการด าเนินการมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ  อย่างมนีัยส าคญั จะตอ้งขอ
อนุมตัจิากทีป่ระชมุกรรมการของบรษิทัฯ ก่อน 

 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดแูลกิจการ   

บริษัทให้ความส าคญัในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องไว้ใน
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัและจรรยาบรรณธุรกจิ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัอิย่างแท้จรงิ
เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม  

  

8.2. รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 บรษิทัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้ โดยมี
กรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดงันี้ 

 
 
 
 

 
 
 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงนิของ
บรษิทั ระบบการควบคุม ภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทั พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบ บญัชขีองบรษิทั และสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ฯลฯ 

 

 
ช่ือ - สกลุ 

การเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2563 
รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ 4/4 
นายกณวรรธน์ อรญั 4/4 
นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล 4/4 
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8.3. สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ   
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน โดยมกีรรมการอสิระเกนิกว่ากงึหนึ่งคอืจ านวน 
2 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะจดัขึน้อย่างน้อยปีละสองครัง้ โดยในปี 2563 บรษิทัไดจ้ดัประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนรวม 2 ครัง้ โดยมกีรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเขา้
ร่วมประชุมดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2563 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้ท าหน้าที่ร ับผิดชอบในการพิจารณาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนส าหรบัประธาน กรรมการและกรรมการอื่น ๆ สอบทานและเสนอค่าตอบแทนและโบนัสของประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร สญัญาจา้งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และใหก้ารสนับสนุนใหบ้รษิทัมแีนวทางและนโยบายในการ
ก าหนดค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางของบรษิทัและแผนพฒันาบุคลากร ของบรษิทั ฯลฯ 

 

9. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1. การควบคมุภายใน 
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่ 6/2560 เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน 2560 โดยมกีรรมการอสิระทัง้หมด  3 

ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ยครบทุกท่าน มมีตแิต่งตัง้บรษิทั ภทัรเกยีรต ิออดทิ แอนด ์คอนซลัติง้ จ ากดั ใหป้ฏบิตัหิน้าทีผู่้
ตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยมอบหมายให้นาย ไชยโรจน์ ภทัรเกียรติพงษ์ ต าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการเป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นผูต้รวจสอบภายในและเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏิบตัิ
หน้าทีด่งักล่าวเนื่องจากมคีวามเป็นอสิระ และมปีระสบการณ์ดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 19 ปี อกีทัง้
เ ป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (CPA) ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต : 
CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA) – USA.  ( รุ่ นที่  1 

 
ช่ือ - สกลุ 

การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2563 
รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ 2/2 
นายกณวรรธน์ อรญั 2/2 
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ 2/2 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั(มหาชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

102 
 

ปี 2541 โดยสอบได้ 1 ใน 5 คนแรกของประเทศไทย) และสายงานบงัคบับญัชา (ตามกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน) ขอ้ 1. ส านักตรวจสอบภายในขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผูม้อี านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
เป็นผูบ้รหิารสงูสุดของส านักตรวจสอบภายใน โดยจะมอบหมายใหผู้อ้ื่นควบคุมดแูลแทนมไิด ้และขอ้ 2.คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน ก าหนดค่าตอบแทน และความดี ความชอบ ของ
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน         ตามนโยบาย งบประมาณ และระเบยีบของบรษิทั ในปี 2562 บรษิัทฯ ได้
ด าเนินการในเรื่องดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

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

เพยีงพอ 
• การใชท้รพัยากรและทรพัยส์นิของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า รวมทัง้มใิหเ้กดิการทุจรติ

หรอืคอรปัชัน่ 
• ประเมนิความถูกตอ้งเชื่อถอืไดแ้ละเพยีงพอของระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศ รวมถงึความ

ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ใหม้กีารควบคมุภายในทีร่ดักุม เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 
• สงัเกตการณ์ ตรวจสอบ สอบทาน หรอืสอบทานงานต่างๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการ ในการหาขอ้ผดิพลาดในการ
ปฏบิตังิานหรอืประเดน็ทุจรติต่างๆ 

• แผนงานและโครงการต่างๆ ไดม้กีารด าเนินการบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้
• ไดม้กีารปรบัปรุงคุณภาพอย่างตอ่เนื่องในทุกกระบวนการและกจิกรรมการควบคมุ หากความเป็นอสิระ

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

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

บรษิัทฯ จงึมคีวามเห็นว่า การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสี่ยง มคีวามเหมาะสม และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารอย่างเหมาะสม เพียงพอ และสม ่าเสมอ 
นอกจากนี้กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการบรหิาร ระบุ ภารกจิ สายงานบงัคบับญัชา ขอบเขตการปฎิบตังิาน  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  อ านาจ
การตรวจสอบ มาตรฐานการปฎบิตังิานวชิาชพี การพฒันาคุณภาพบุคลากร การปฎบิตังิานตรวจสอบ และรายงาน
ผลการตรวจสอบ บรษิทัฯ จงึเชื่อมนัว่า การแต่งตัง้บรษิทั ภทัรเกยีรต ิออดทิ แอนด์ คอนซลัติ้ง จ ากดั ซึ่งรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบรหิารฯ จะเป็นกลไลทีส่ าคญัยิง่ในการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขข้อบกพรอ้งทีพ่บจากการตรวจสอบเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล และยงัเป็นการลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิ 

 

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่า ในปัจจุบนับรษิทัมรีะบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ และเหมาะสม มี
ความเป็นอิสระ และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ส านักงาน กลต) พร้อมกันนี้ได้แสดงการประเมิน ดงั
แบบฟอรม์ดา้นล่างนี้  

 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 

การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดแนวทาง และมกีารปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัความซื่อตรงและ
การรกัษาจรรยาบรรณในการด าเนินงานทีค่รอบคลุมถงึ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

       1.1.1  การปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนั และการตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏบิตัติ่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

1.2  มขีอ้ก าหนดทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้รหิารและพนักงานปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อตรง
และรกัษาจรรยาบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 

       1.2.1  มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัจรยิธรรม (code of conduct) ส าหรบัผูบ้รหิารและพนักงาน ที่
เหมาะสม 

       1.2.2  มขีอ้ก าหนดหา้มผู้บรหิารและพนักงานปฏิบตัตินในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักจิการ ซึ่งรวมถงึการหา้มคอร์รปัชนัอนัท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
องคก์ร1 

       1.2.3  มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

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

  

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

  

1.4 มกีารจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัความซื่อตรงและ
การรกัษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม  
 1.4.2 มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถลงโทษหรอืจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

  

 

 
1 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รปัชนัใหเ้หมาะสมกบัความเสีย่งของบรษิทั 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดแูล (Oversight) และ

พฒันาการด าเนินการด้านการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยไดส้งวนสทิธิ ์
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงาน 

  

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

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และมคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆได้ 

  

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

  

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

  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผิดชอบท่ี

เหมาะสมเพื่อให้องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ภายใต้การก ากบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้รหิารระดบัสูงก าหนดโครงสรา้งองคก์รทีส่นับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มกีารควบคุมภายใน
อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น แบ่งแยกหน้าทีใ่นส่วนงานทีส่ าคญั ซึ่งท าใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดุล
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานที่
ชดัเจน เป็นตน้   

3.2  ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบรษิทั โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมเกีย่วกบั
อ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการสื่อสารขอ้มลู 

  

3.3  มกีารก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนักงาน  

  

 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อย่าง
สม ่าเสมอ 

  

4.2  บรษิทัมกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน การใหแ้รงจูงใจหรอืรางวลัต่อบุคลากรที่มี
ผลการปฏบิตังิานด ีและการจดัการต่อบุคลากรทีม่ผีลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถงึ การสื่อสาร
กระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้รหิารและพนักงานทราบ  

  

4.3  บรษิทัมกีระบวนการแก้ไขปัญหาหรอืเตรยีมพรอ้มส าหรบัการขาดบุคลากรทีม่คีวามรู้และ
ความสามารถทีเ่หมาะสมอย่างทนัเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จดัระบบทีป่รกึษา (Monitoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5  บรษิทัมแีผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่ง (succession plan) ทีส่ าคญั   
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5. องคก์รก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีระบวนการและการสื่อสารเชงิบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมคีวาม

รบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิในกรณีที่

จ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน การสรา้งแรงจงูใจ และการให้

รางวลั ทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาทัง้เรื่องการปฏบิตัติาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์น

ระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมนิแรงจงูใจและการใหร้างวลัอย่างต่อเนื่อง 

โดยเน้นใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัความส าเรจ็ของหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามการควบคมุภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้จิารณาไมใ่หม้กีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไป 

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน  

  

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 

6. องคก์รก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อยา่งชดัเจนเพียงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ  ท่ี

เก่ียวข้องกบัการบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บรษิทัสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกจิใน
ขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถว้น แสดงถึงสทิธหิรอื
ภาระผกูพนัของบรษิทัไดถ้กูตอ้ง  มมีลูค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2 บรษิทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงนิ โดยพจิารณาถงึปัจจยัทีส่ าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงนิ ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกจิ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.3 รายงานทางการเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทัอย่างแทจ้รงิ   

6.4 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุมตัแิละสื่อสารนโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม
ขององคก์ร 

  

 

7. องคก์รระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถปุระสงคไ์ว้อยา่งครอบคลมุ

ทัว่ทัง้องคก์ร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บรษิทัระบุความเสีย่งทุกประเภทซึง่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร 
หน่วยธุรกจิ ฝ่ายงาน และหน้าทีง่านต่าง ๆ   

  

7.2  บรษิทัวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกดิจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
องคก์ร ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้รหิารทุกระดบัมส่ีวนรว่มในการบรหิารความเสีย่ง   

7.4  บรษิทัไดป้ระเมนิความส าคญัของความเสีย่ง โดยพจิารณาทัง้โอกาสเกดิเหตุการณ์ และ
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้  

  

7.5  บรษิทัมมีาตรการและแผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรบัความ
เสีย่งนัน้ (acceptance)  การลดความเสีย่ง (reduction)  การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (avoidance)  
หรอืการร่วมรบัความเสีย่ง (sharing) 
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8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถปุระสงคข์อง

องคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมนิโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ

จดัท ารายงานทางการเงนิเทจ็  การท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ  การคอรร์ปัชนั  การทีผู่บ้รหิารสามารถ

ฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปลีย่นแปลงขอ้มลู

ในรายงานทีส่ าคญั  การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

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

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัโอกาสในการเกดิทุจรติ 
และมาตรการทีบ่รษิทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขการทจุรติ 

  

8.4 บรษิทัไดส้ื่อสารใหพ้นักงานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดไว ้   

 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมผีลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้  

  

9.2 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการท าธุรกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 
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9.3 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงผูน้ าองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 

  

   

การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

 

10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไมบ่รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

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

 10.2.2 กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิุรกรรมหรอืท าสญัญากบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผกูพนั
บรษิทัในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสญัญาซื้อขายสนิคา้ การใหกู้้ยมื  การค ้าประกนั  บรษิทั
ได้ติดตามใหม้ัน่ใจแล้วว่า มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามเงื่อนไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ผีล
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ผูกพนับรษิัท เช่น ติดตามการช าระคนืหนี้ตามก าหนด หรอืมกีารทบทวนความเหมาะสมของ
สญัญา เป็นตน้ 

10.3 บรษิทัก าหนดใหก้ารควบคมุภายในมคีวามหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคมุ
แบบ manual และ automated หรอืการควบคมุแบบป้องกนัและตดิตาม  

  

10.4 บรษิทัก าหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั 
หน่วยธุรกจิ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรอืกระบวนการ 

  

10.5 บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี้ ออกจากกนัโดยเดด็ขาด 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคอื  

(1) หน้าทีอ่นุมตั ิ 

(2) หน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ  

(3) หน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ   

  

 

11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วตัถปุระสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บรษิทัควรก าหนดความเกีย่วขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในกระบวนการ
ปฏบิตังิานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวาม
เหมาะสม 

  

11.3 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม   

11.4  บรษิทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรกัษาระบบ
เทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 
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12. องค์กรจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบติั 

เพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

12.2 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมกระท าโดยผูท้ีไ่มม่ส่ีวนไดเ้สยีในธุรกรรม
นัน้ 

  

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

  

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

  

12.5  บรษิทัก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏบิตัโิดย
ผูบ้รหิารและพนักงาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบรษิทั ไดร้บัการน าไปใชใ้นเวลาทีเ่หมาะสม โดย
บุคลากรทีม่คีวามสามารถ รวมถงึการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 

  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ   
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องคก์รมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ี

ก าหนดไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิทัก าหนดขอ้มลูทีต่อ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและภายนอกองคก์ร 
ทีม่คีุณภาพและเกีย่วขอ้งต่องาน 

  

13.2 บรษิทัพจิารณาทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและความถูกตอ้งของขอ้มลู    

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

  

13.4 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษิทัไดร้บัหนังสอืนัดประชุมหรอืเอกสารประกอบการ
ประชุมทีร่ะบุขอ้มลูทีจ่ าเป็นและเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามทีก่ฎหมายก าหนด  

  

13.5 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชมุคณะกรรมการมรีายละเอยีดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละราย 
เช่น การบนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่องทีพ่จิารณา 
ความเหน็ของกรรมการรายทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัเรื่องทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

  

13.6 บรษิทัมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 13.6.1 มกีารจดัเกบ็เอกสารส าคญั ไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในว่ามขีอ้บกพร่องในการ
ควบคุมภายใน บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้อย่างครบถว้นแลว้   
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14. องคก์รส่ือสารข้อมูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายในท่ี

จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มลูภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ และมชี่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บรษิทัมกีารรายงานขอ้มลูทีส่ าคญัถงึคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริษัทสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ 
ตามทีต่อ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนยต์ดิต่อเพื่อใหส้ามารถตดิต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจากที่
ไดร้บัจากผูบ้รหิาร รวมทัง้การตดิต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัช ี  ผูต้รวจสอบภายใน  การจดั
ประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารตามทีค่ณะกรรมการรอ้งขอ การจดักจิกรรมพบปะหารอื
ระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพือ่ใหบุ้คคลต่าง ๆ ภายในบรษิทั
สามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทจุรติภายในบรษิทั (whistle-blower hotline) 
ไดอ้ย่างปลอดภยั 

  

 

15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มลูกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอกองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และมชี่องทางการสื่อสารทีเ่หมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหม้เีจา้หน้าทีห่รอื
หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

  

15.2 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอกองคก์ร

สามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทจุรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิทั

ไดอ้ย่างปลอดภยั 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การควบคมุภายในยงัด าเนินไปอยา่ง

ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

16.2 บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีว่างไว ้โดยการ
ประเมนิตนเอง และ/หรอืการประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถีใ่นการตดิตามและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบรษิทั   

16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละ
ความสามารถ 

  

16.5 บรษิทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

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

รวมถึงผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิทัประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อตดิตาม
แกไ้ขอย่างทนัทว่งท ีหากผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้แตกต่างจากเป้าหมาย ทีก่ าหนดไวอ้ย่างมี
นัยส าคญั 

  

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

1. ลกัษณะความสมัพนัธ ์

อ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทั จแีอลเอส อนิเตอรเ์ฟท จ ากดั 
(“GLS”)  

- บรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 38.99 และมกีรรมการชุด
เดยีวกบับรษิทัฯ   

- ประกอบธุรกจิตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ  
-  ปัจจบุนัไดห้ยุดประกอบธุรกจิแลว้ โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดให้
เลกิด าเนินการ ในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 

บรษิทั พเีค กูด้ ไทรส์ จ ากดั 
 

- เป็นบรษิทัทีน่ายปฏภิาณ เปล่งฉวผีูซ้ึง่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการ 

- ประกอบธุรกจิ จ าหน่ายยางรถยนต ์ กะทะลอ้ และอุปกรณ์ของยานยนตท์ุก
ประเภท 

บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ 
อนิดสัทรสี ์จ ากดั / บรษิทั เพรสซิ
เดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- เป็นบรษิทัที ่ นาง กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ และนายกณวรรธน์ อรญั ผูซ้ึง่เป็น
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นกรรมการอยู่ 

- ประกอบธุรกจิ ผลติอะไหล่รถยนตป์ระเภทแอรร์ถยนต ์
- แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2563 

บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ 
จ ากดั (มหาชน) 

- เป็นบรษิทัที ่นายรฐัวฒัน์ ศขุสายชล ผูซ้ึง่เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการอยู ่

- ประกอบธุรกจิ  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อก าไรใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ี(มหาชน) 
จ ากดั 

- เป็นบรษิทัที ่ นายวนัชยั รตันวงษ์ ผูซ้ึง่เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการอยู ่

- ประกอบธุรกจิ  จ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
บรษิทั วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

- เป็นบรษิทัที ่ นางกลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ ผูซ้ึง่เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 
เป็นกรรมการอยู ่

- ประกอบธุรกจิ  ผลติโชค้อพัรถจกัรยานยนต ์
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2. รายการระหว่างกนัระหว่างบริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั(มหาชน) กบับุคคลหรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 

บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะ
ธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

บจก. จีแอลเอส อินเตอรเ์ฟรท “GLS” 
- บรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 38.99 และมกีรรมการชุดเดยีวกบั
บรษิทัฯ   

- ประกอบธุรกจิตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศ  

- ปัจจุบนัไดห้ยุดประกอบธุรกจิแลว้ โดยผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดใหเ้ลกิ
ด าเนินการ ในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดค้่าบรกิาร  
Sonic ไดใ้หบ้รกิารใหแ้ก่ GLS 
 
 
 
 
 
ตน้ทุนค่าบรกิาร  
Sonic  ไดร้บับรกิารจาก GLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัการขนส่งประเภท 
Sea Freight ใหแ้ก่ GLS ซึง่เป็นบรษิทั
ในเครอืทีก่ าลงัอยู่ในช่วงด าเนินการ
หยุดด าเนินการ โดย GLS มผีูถ้อืหุน้
โดยบรษิทัต่างประเทศซึง่ท าหน้าทีใ่น
การตดิต่อประสานงานเพื่อใหบ้รกิารใน
เครอืขา่ยของบรษิทัผูถ้อืหุน้
ต่างประเทศ ซึง่มกีารคดิค่าบรกิาร
ระหว่างกนั ถอืเป็นรายได ้ และตน้ทุน 
ในการประกอบกจิการ อนัไดแ้กค่่า
ระวางในการขนส่ง และค่าบรกิารในการ
ท าพธิกีารขนส่ง โดยทางบรษิทัมี
นโยบายการคดิราคาและเงื่อนไขการคา้
เดยีวกนักบัทีค่ดิกบัลูกคา้รายอื่น 
 
ความเหน็คณะกรรมการบริษทั  
เนื่องจากเป็นรายการไดท้รพัยส์นิโดย
เป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไข
การคา้ปกต ิ
 
จงึมคีวามเหน็ว่ารายการทีเ่กดิขึน้มี
ความเป็นธรรมและสมเหตุผล 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะ
ธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

บจก. จีแอลเอส อินเตอรเ์ฟรท “GLS” 
- บรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 38.99 และมกีรรมการชุดเดยีวกบั
บรษิทัฯ   

- ประกอบธุรกจิตวัแทนขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศ  

- ปัจจุบนัไดห้ยุดประกอบธุรกจิแลว้ โดยผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดใหเ้ลกิ
ด าเนินการ ในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดค้่าบรกิารอื่น  
Sonic ได้ให้บริการอื่น ให้แก่ 
GLS 
 
 
 
 
 
ตน้ทุนค่าบรกิารอื่น  
Sonic ไ ด้ ร ั บ บ ริ ก า ร ค่ า
น ้ า ป ร ะ ป า ,ค่ า ไ ฟ ฟ้ า ,ค่ า
โทรศพัทจ์าก GLS 
 
 
 
ตน้ทุนซื้อทรพัยส์นิ  
Sonic ไ ด้ ซื้ อ ท รัพย์ สิน จาก 
GLS 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                 
         0.00 

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

 
0.00 

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

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

                                
           0.00 

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

 
0.00 

เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                  0.00   
ลดลงระหว่างงวด                   (0.00) 
ยอดปลายงวด                        0.00 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะ
ธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดสัท
รีส ์จ ากดั 
- เป็นบรษิทัทีน่างกลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ และ 
นายกณวรรธน์ อรญั ผูซ้ึง่เป็นกรรมการ
อสิระของบรษิทัฯ เป็นกรรมการอยู่ 

- ประกอบธุรกจิ ผลติอะไหล่รถยนต์ประเภท
แอรร์ถยนต ์

รายไดค้่าบรกิาร  
Sonic ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ ห้ แ ก่  
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโม
บลิ อนิดสัทรสี ์จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       345.90 
ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                          365.80 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                519.64 
ลดลงระหว่างงวด                 (839.07)         
ยอดปลายงวด                        46.38 
 
 

104.71 
ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                          46.38 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด               116.15 
ลดลงระหว่างงวด               (144.72)         
ยอดปลายงวด                       17.80 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
      
 

 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัการขนส่งประเภท 
Sea Freight  ใหแ้ก่ บรษิทั เพรสซิ
เดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี ์จ ากดั 
ผูร้บับรกิารประกอบธุรกจิ ผลติอะไหล่
รถยนต์ โดย บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโต
โมบลิ อนิดสัทรสี ์จ ากดั มนีาง กลัยา
ภรณ์ ปานมะเรงิ เป็นกรรมการร่วม  
ซึง่มกีารคดิค่าบรกิารระหว่างกนั ถอื
เป็นรายได ้และตน้ทนุ ในการประกอบ
กจิการ อนัไดแ้ก่ค่าระวางในการขนสง่ 
และค่าบรกิารในการท าพธิกีารขนส่ง 
โดยทางบรษิทัมนีโยบายการคดิราคา
และเงื่อนไขการคา้เดยีวกนักบัที่คดิกบั
ลูกคา้รายอื่น 
 
ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 
เนื่องจากการใหบ้รกิารกบับรษิทั เพรส
ซเิดน้ท ์ ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี ์ จ ากดั 
(มหาชน) เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้
ปกต ิเช่นเดยีวกบัลูกคา้รายอื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิารณารบัรองรายงาน
ดงักล่าว 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะ
ธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั ป่ินทอง อินดสัเตรียล ปารค์ จ ากดั 
(มหาชน) 
- เป็นบรษิทัที ่ นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล ผูซ้ึง่
เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการอยู ่

- ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ก าไรให้
เช่าอสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตน้ทุนค่าบรกิารอื่น 
Sonic  ไดร้บับรกิาร
สาธารณูปโภคส่วนกลางจาก 
บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล 
ปารค์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.16 
เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                  46.18
ลดลงระหว่างงวด                   (23.09)  
ยอดปลายงวด                        23.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       258.97 
เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                          23.09 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด               477.10
ลดลงระหว่างงวด               (477.10)  
ยอดปลายงวด                       23.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัฯ ไดร้บับรกิารสาธารณูปโภค
ส่วนกลางจาก บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเต
รยีล ปารค์ จ ากดั (มหาชน) ผู ้
ใหบ้รกิารประกอบธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อก าไรใหเ้ช่า
อสงัหารมิทรพัย ์โดยบรษิทั ป่ินทอง 
อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั (มหาชน) มี
นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล เป็นกรรมการ
อยู่รว่ม   
 
ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 
เนื่องจากการใหบ้รกิารกบับรษิทั ป่ิน
ทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั 
(มหาชน) เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้
ปกต ิเช่นเดยีวกบัลูกคา้รายอื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิารณารบัรองรายงาน
ดงักล่าว 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะ
ธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ากดั (มหาชน) 
- เป็นบรษิทัที ่ นายวนัชยั รตันวงษ์ ผูซ้ึง่เป็น
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นกรรมการ
อยู ่

- ประกอบธุรกจิ  จ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตน้ทุนน ้ามนั 
Sonic ไดซ้ื้อน ้ามนัจาก บรษิทั 
พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1,452.32 
เจา้หนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด             1,452.32
ลดลงระหว่างงวด             (1,452.32)  
ยอดปลายงวด                        0.00 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัไดซ้ือ้น ้ามนัจาก บรษิทั พทีจี ีเอน็
เนอย ี จ ากดั (มหาชน) ผูใ้หบ้รกิาร
ประกอบธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
โดยบรษิทั พทีจี ี เอน็เนอย ี จ ากดั 
(มหาชน) มนีายวนัชยั รตันวงษ์ เป็น
กรรมการอยู่  
 
 
ความเหน็คณะกรรมการบริษทั  
เนื่องจากการใหบ้รกิารกบับรษิทั พทีจี ี
เอน็เนอย ี จ ากดั (มหาชน) เป็นไปตาม
เงื่อนไขการคา้ปกต ิ เช่นเดยีวกบัลูกคา้
รายอื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิารณารบัรองรายงาน
ดงักล่าว 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะ
ธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
- เป็นบรษิทัที ่ นางกลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ ผู้
ซึง่เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการอยู ่

- ประกอบธุรกจิ  ผลติโชค้อพัรถจกัรยานยนต ์
 

รายไดค้่าบรกิาร  
Sonic ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ ห้ แ ก่  
บรษิัท วาย.เอส.เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

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

0.99 
ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                  0.00 
ลดลงระหว่างงวด                   (0.00)         
ยอดปลายงวด                        0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัการขนส่งประเภท 
Sea Freight  ใหแ้ก่ บรษิทั วาย.เอส.
เอส (ประเทศไทย) จ ากดั ผูร้บับรกิาร
ประกอบธุรกจิ ผลติโชค้อพั
รถจกัรยานยนต์ โดย บรษิทั วาย.เอส.
เอส (ประเทศไทย) จ ากดั มนีาง กลัยา
ภรณ์ ปานมะเรงิ เป็นกรรมการอยู่  ซึง่
มกีารคดิค่าบรกิารระหว่างกนั ถอืเป็น
รายได ้และตน้ทุน ในการประกอบ
กจิการ อนัไดแ้ก่ค่าระวางในการขนสง่ 
และค่าบรกิารในการท าพธิกีารขนส่ง 
โดยทางบรษิทัมนีโยบายการคดิราคา
และเงื่อนไขการคา้เดยีวกนักบัทีค่ดิกบั
ลูกคา้รายอื่น 
 
ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 
เนื่องจากการใหบ้รกิารกบับรษิทั วาย.
เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าปกติ เช่นเดียวกบั
ลูกคา้รายอื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิารณารบัรองรายงาน
ดงักล่าว 
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1. รายการระหว่างกนัระหว่างบริษทั แกรนดลิ์งค ์ลอจิสติคส ์จ ากดั กบับุคคลหรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563  

บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ 
ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

บจก. จีแอลเอส อินเตอรเ์ฟรท “GLS” 
- บรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ถอืหุน้ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 38.99 และมกีรรมการ
ชุดเดยีวกบับรษิทัฯ   

- ประกอบธุรกจิตวัแทนขนส่งสนิคา้
ระหว่างประเทศ  

- ปัจจุบนัไดห้ยุดประกอบธุรกจิแลว้ 
โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีติ
ก าหนดใหเ้ลกิด าเนินการ ในวนัที ่ 28 
กุมภาพนัธ ์2561 
 

รายไดค้่าบรกิาร  
Grandlink ได้ให้บริการให้แก่ 
GLS 
 
 
 
 
 
ตน้ทุนค่าบรกิาร  
Grandlink ได้ร ับบริการจาก 
GLS 

 

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

                                                    
0.00 

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

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

                                                    
0.00 

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

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัการขนส่งประเภท Sea 
Freight ใหแ้ก่ GLS ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืที่
ก าลงัอยู่ในช่วงด าเนินการหยุดด าเนินการ 
โดย GLS มผีูถ้อืหุน้โดยบรษิทัต่างประเทศซึง่
ท าหน้าทีใ่นการตดิต่อประสานงานเพือ่ใหบ้ริ
การในเครอืขา่ยของบรษิทัผูถ้อืหุน้
ต่างประเทศ ซึง่มกีารคดิค่าบรกิารระหว่างกนั 
ถอืเป็นรายได ้ และตน้ทนุ ในการประกอบ
กจิการ อนัไดแ้ก่ค่าระวางในการขนส่ง และ
ค่าบรกิารในการท าพธิกีารขนส่ง โดยทาง
บรษิทัมนีโยบายการคดิราคาและเงื่อนไข
การคา้เดยีวกนักบัทีค่ดิกบัลูกคา้รายอื่น 
 
ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 
เนื่องจากเป็นรายการไดท้รพัยส์นิโดยเป็นไป
ตามราคาตลาดและเงื่อนไขการคา้ปกต ิ
 
จงึมคีวามเหน็ว่ารายการทีเ่กดิขึน้มคีวามเป็น
ธรรมและสมเหตุผล 
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ 
ลกัษณะธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
- เป็นบรษิทัที ่ นางกลัยาภรณ์ ปานมะ
เรงิ ผูซ้ึง่เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั
ฯ เป็นกรรมการอยู ่

- ประกอบธุรกจิ  ผลติโชค้อพั
รถจกัรยานยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดค้่าบรกิาร  
Grandlink ไดใ้หบ้รกิารใหแ้ก่  
บรษิัท วาย.เอส.เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

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

3.90 
ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด                   4.17 
ลดลงระหว่างงวด                    (4.17)         
ยอดปลายงวด                         0.00 
 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารจดัการขนส่งประเภท Sea 
Freight  ใหแ้ก่ บรษิทั วาย.เอส.เอส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ผูร้บับรกิารประกอบธุรกจิ ผลติ
โชค้อพัรถจกัรยานยนต์ โดย บรษิทั วาย.เอส.
เอส (ประเทศไทย) จ ากดั มนีาง กลัยาภรณ์ 
ปานมะเรงิ เป็นกรรมการอยู่  ซึง่มกีารคดิ
ค่าบรกิารระหว่างกนั ถอืเป็นรายได ้และ
ตน้ทุน ในการประกอบกจิการ อนัไดแ้ก่ค่า
ระวางในการขนส่ง และค่าบรกิารในการท า
พธิกีารขนส่ง โดยทางบรษิทัมนีโยบายการ
คดิราคาและเงื่อนไขการคา้เดยีวกนักบัทีค่ดิ
กบัลูกคา้รายอื่น 
 
ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 
เนื่องจากการให้บริการกับบริษัท วาย.เอส.
เอส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นไปตามเงื่อนไข
การคา้ปกต ิเช่นเดยีวกบัลูกคา้รายอื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิารณารบัรองรายงานดงักล่าว 
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ส่วนท่ี 3 

งบการเงิน 
 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบรษิทั โซนิค อนิเตอร์ เฟรท จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถงึภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะ
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ในการเป็นผูร้บัชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย ซึ่งงบการเงนิดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้
ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยมกีารพจิารณาเลอืกนโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและ        ถอืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอ และ
ใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและหลกัการประมาณที่สมเหตุสมผลในการจดัท า           มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่าง
ครบถ้วน เพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมทัง้ค าอธบิายและ           การวเิคราะห์ฐานะการเงนิแล ะผลการ
ด าเนินงานบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้            และนักลงทุนทัว่ไป ทัง้นี้ งบการเงนิดงักล่าวได้
ผ่านการตรวจสอบและใหค้วามเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีเ่ป็นอสิระ    

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้จดัให้มแีละด ารงไว้ซึ่งระบบการบรหิารความ
เสีย่งและการควบคุมภายใน เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจไดว้่ามกีารบนัทกึขอ้มลูทางบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา และเพยีงพอ 
ตลอดจนป้องกันเหตุไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมนีัยส าคญั และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดูแลสอบทานความน่าเชื่อถอืและความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มปีระสิทธภิาพ โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปีนี้แลว้ 

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมปีระสทิธผิลในระดบัทีน่่าพอใจ สามารถ
สรา้งความเชื่อมัน่ต่องบการเงนิบรษิทั ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั  รตันวงษ์) 
 ประธานกรรมการ 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 
 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มุนเวยีน             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   246.24  29.24%    130.33  15.08%    107.66  10.48% 

เงนิลงทุนระยะสัน้       1.15  0.14%             -    0.00%             -    0.00% 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น     203.28  24.14%   184.21  21.31%   317.83  30.94% 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา             -    0.00% 3.35  0.39%      6.20  0.60% 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลอื่น             -    0.00%             -    0.00%       1.01  0.10% 

ส่วนของลูกหนี้สญัญาเช่าเงนิทนุ 
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี             -    0.00% 

         
1.85  0.21% 

         
3.21  0.31% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น      1.06  0.13%      2.74  0.32%     3.20  0.31% 
รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 451.73  53.65%  322.48  37.31%   439.11  42.75% 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             

ลูกหนี้สญัญาเช่าเงนิทุน             -    0.00%    14.19  1.64%  18.92  1.84% 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม      3.28  0.39%       3.15  0.36%             -    0.00% 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น      0.15  0.02%      0.15  0.02%             -    0.00% 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 
    ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ -  0.00%  -  0.00%  

         
0.05  0.00% 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์    369.62  43.89%   506.72  58.61%   472.31  45.98% 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ -   0.00% -  0.00%      81.68  7.95% 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน     0.74  0.09%      0.63  0.07%      0.61  0.06% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    1.65  0.20%     1.02  0.12%      0.89  0.09% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น     14.94  1.76%   16.16  1.87%       13.54  1.32% 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  390.38  46.35%   542.02  62.69%  588.00  57.25% 
รวมสินทรพัย ์   842.11  100.00%  864.50  100.00% 1,027.11  100.00% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ             

หน้ีสินหมุนเวยีน             

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ      60.00  7.12%      27.50  3.18%     108.00  10.51% 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น      78.91  9.37%      57.28  6.63%      94.60  9.21% 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
    ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี      10.77  1.28%      14.37  1.66%      18.60  1.81% 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
    ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี      16.37  1.94%      16.65  1.93%      17.47  1.70% 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย       0.36  0.04%       0.60  0.07%        1.75  0.17% 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น      16.24  1.93%      14.64  1.69%      23.65  2.30% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน    182.65  21.68%    131.04  15.16%     264.07  25.71% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน           0.00% 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ      31.17  3.70%      69.14  8.00%      75.46  7.35% 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า      59.22  7.03%      42.70  4.94%      26.11  2.54% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน       5.85  0.69%       7.84  0.91%        8.70  0.85% 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ       0.06  0.01%       0.59  0.07%        1.49  0.15% 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น       2.33  0.28%       1.05  0.12%        1.01  0.10% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน      98.63  11.71%    121.32  14.04%     112.77  10.98% 

รวมหน้ีสิน    281.28  33.39%    252.36  29.20%     376.84  36.69% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น             

ทุนเรือนหุ้น             

ทุนจดทะเบยีน             

   หุน้สามญัจ านวน 580,000,000 หุน้  
       มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท    290.00       290.00        290.00    

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้             

   หุน้สามญัจ านวน 550,000,000 หุน้  
       มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท    275.00  32.66%    275.00  31.81%     275.00  26.77% 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้    208.14  24.72%    208.14  24.08%     208.14  20.26% 

ส ารองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์       1.02  0.12%       6.07  0.70%      10.94  1.07% 

ก าไรสะสม จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย       8.84  1.05%      11.08  1.28%      13.36  1.30% 

ก าไรสะสม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร      10.83  1.29%      62.53  7.23%      92.48  9.00% 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ      52.31  6.21%      43.69  5.05%      43.69  4.25% 

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่    556.14  66.05%    606.51  70.15%     643.61  62.66% 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ       4.69  0.56%       5.64  0.65%        6.66  0.65% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    560.83  66.61%    612.14  70.80%     650.27  63.31% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    842.11  100.00%    864.50  100.00%  1,027.11  100.00% 
 

 

 

  

 

  



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 One Report 
   

 

130 

 

งบก าไรขาดทุนแบบเบด็เสรจ็รวม 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร   1,152.41  100.00%   1,145.55  100.00%    1,352.18  100.00% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร     (922.38) (80.04%)      (904.83) (78.99%)    (1,088.97) (80.53%) 

ก าไรขัน้ต้น      230.03  19.96%       240.72  21.01%      263.21  19.47% 

รายไดอ้ื่น          2.85  0.25%      4.94  0.43%          7.80  0.57% 
ค่าใชจ้่ายในการขาย        (62.91) (5.45%)   (71.53) (6.22%)      (82.93) (6.10%) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        (99.27) (8.59%) (103.17) (8.97%) (104.17) (7.66%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ        (11.26) (0.97%)      (7.24) (0.63%)   (7.12) (0.52%) 

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

ก าไรก่อนภาษีเงินได้         60.30  5.22%       63.59  5.53%       76.66  5.64% 

ภาษเีงนิได ้      (11.90) (1.03%)       (15.46) (1.34%)      (14.92) (1.10%) 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี         48.40  4.19%         48.13  4.18%      61.74  4.54% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน             

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั             

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน - สุทธจิากภาษเีงนิได ้

              
0.73  0.06% 

                
-    0.00% 

                
-    0.00% 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ
ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น                 -    0.00% 

                
-    0.00% 

             
(0.10) (0.01%) 

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี 0.73  0.06%          -    0.00%       (0.10) (0.01%) 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี         49.13  4.25%   48.13  4.18%         61.64  4.53% 

การแบ่งปันก าไร:             
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่         46.63  4.04%    46.53  4.04%        59.84  4.40% 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ          1.77  0.15%     1.60  0.14%          1.90  0.14% 

           48.40  4.19%    48.13  4.18%         61.74  4.54% 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม:             
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่       47.32  4.10%     46.53  4.04% 59.74  4.39% 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ         1.81  0.16%         1.60  0.14%         1.90  0.14% 

  49.13  4.25%     48.13  4.18% 61.64  4.53% 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.108  0.085  0.109   

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

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 60.30 63.59 76.66 
รายการปรบักระทบก าไรจากการด าเนินงาน:       
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 19.72 22.52 29.61 
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 1.14 0.83 0.49 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 0.89 - - 

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากบรษิทัร่วม โดยวธีส่ีวนไดเ้สยี (0.86) 0.13 0.13 

ประมาณการหนี้สนิจากคดคีวาม - 0.40 0.49 

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1.60) (1.38) (4.48) 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 0.09 0.08 0.01 

ค่าใชจ้่ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1.02 5.05 4.87 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 1.48 1.99 0.86 

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 0.02 0.13 0.29 

การตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 0.02 0.06 0.08 

ดอกเบีย้จ่าย 11.23 7.18 7.03 
ดอกเบีย้รบั (0.63) (2.26) (2.31) 

การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน :       

   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (46.99) 11.06 (134.88) 

   สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - (3.35) (2.84) 

   ดอกเบีย้คา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลอื่น - - (0.01) 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (0.13) (1.68) (0.46) 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 0.50 0.35 0.08 

   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 14.33 (7.34) 37.85 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 5.46 (2.00) 8.51 
   หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น (1.12) (1.26) (0.03) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงาน 64.87 94.10 21.95 

   จ่ายดอกเบีย้ (11.24) (7.22) (7.01) 

   รบัดอกเบีย้ 0.18 2.52 2.50 
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   จ่ายภาษเีงนิได ้ (16.45) (15.62) (15.18) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 37.36 73.78 2.26 
 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชล้ดลง 0.10 - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลอื่น - - (1.00) 
เงนิสดรบั(จ่าย)จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ (0.11) 1.15 - 
เงนิสดจ่ายซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (38.04) (168.40) (72.37) 
เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 4.38 1.75 5.61 
เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในลูกหนี้สญัญาเช่าเงนิทุน - (17.00) (8.96) 
เงนิสดรบัจากลูกหนี้สญัญาเช่าเงนิทุน - 0.96 2.87 

เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการของบรษิทัรว่ม     1.84 

เงนิสดรบั (จ่าย) เพื่อเลกิกจิการของบรษิทัย่อย - (0.00) - 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ 
ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่าธุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 0.00 
เงนิปันผลรบั 1.95 - 1.18 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (31.72) (181.54) (70.83) 

        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       
เงนิสดรบั (จ่ายคนื) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ (27.60) (32.50) 80.50 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 52.95 25.14 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (12.93) (11.45) (14.67) 

เงนิสดจ่ายคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่า (18.17) (16.24) (16.69) 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 292.50 - - 
เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ (9.13) (0.24) - 
เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (38.75) - (27.50) 
เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (0.88) (0.67) (0.88) 

    

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 185.04 (8.15) 45.90 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 190.68 (115.91) (22.67) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 55.56 246.24 130.33 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 246.24 130.33 107.66 
 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ   
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง        

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า)        2.47         2.46         1.66  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็  (เท่า)        2.47         2.44         1.65  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด /1 (เท่า)        0.05         0.47         0.01  
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้  (เท่า)        6.36         5.91         5.39  
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  (วนั)       57.36        61.73        67.76  
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ (เท่า)       13.85        13.29        14.34  
ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั)       26.36        27.47        25.45  
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั)       31.00        34.26        42.31  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%)       19.96        21.01        19.47  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)        6.19         6.16         6.16  

อตัราก าไรก่อนดอกเบีย้ภาษคี่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (%)        7.92         8.15         8.39  
อตัราก าไรอื่น (%)        0.25         0.43         0.57  
อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร (%)       52.22      104.15         2.70  
อตัราก าไรสุทธ ิ (%)        4.04         4.04         4.39  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%)       11.38         8.00         9.57  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์/2 (%)       10.06         8.30         8.86  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%)       19.09        16.13        18.66  
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ (เท่า)        1.63         1.35         1.44  

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)        0.51         0.42         0.59  
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อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้  (เท่า)        8.11        12.90        15.93  
หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้
ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย /3 (เท่า)        1.95         1.82         2.17  
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า)        1.05         1.60         0.79  
อตัราการจ่ายเงนิปันผล /4 (%)        75.20        61.41        66.16  

 

 

หมายเหตุ : 
/1 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด = กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน / หนี้สนิหมุนเวยีน (เฉลีย่) 
/2 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์= ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี/ สนิทรพัยร์วม (เฉลีย่) 
/3 หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย = หนี้สนิทัง้หมดทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้ / ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย   

 /4 อตัราการจ่ายเงนิปันผล ค านวณจากเงนิปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธใินรอบบญัชเีดยีวกนัของงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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เอกสารแนบ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการของบริษทัของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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ช่ือ-นามสกุล : รองศาสตราจารย ์ดร. วนัชยั รตันวงษ์ 
ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
อาย ุ  : 57 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญาเอก Manufacturing, Swinburne University of Technology Melbourne Australia 
   : ปรญิญาโท Computer Integrated Manufacturing, Swinburne University of  
   Technology Melbourne Australia 
   : ปรญิญาโทมหาบณัฑติ สาขาฟิสกิส ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ (ประสานมติร) 
   : ปรญิญาตร ีสาขาฟิสกิส ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ (บางแสน) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่201/2015 
   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่110/2014 
   หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่17/2014 
ประสบการณ์การท างาน   
 2561 – ปัจจุบนั  ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย /สถาบนัการศกึษา 
   โลจสิตกิส ์  
 2563 - ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจุบนั  กรรมการสรรหา และพจิารณา บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) / 
   ค่าตอบแทน ธุรกจิคา้ปลกี คา้ส่ง  และใหบ้รกิารขนส่งน ้ามนั 
 2559 – 2561  รองอธกิารบดอีาวุโสพฒันาศกัยภาพ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย /สถาบนัการศกึษา 
   องคก์ร  
 2558 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบรษิทั บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจสิตกิส ์
 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการก ากบัดแูลกจิการ  บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) / 
   กรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ ธุรกจิคา้ปลกี คา้ส่ง  และใหบ้รกิารขนส่งน ้ามนั 
 2555 –2558  คณบดคีณะวศิวกรรม ศาสตร ์และ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย /สถาบนัการศกึษา 
   ผูอ้ านวยการศูนยว์จิยัโลจสิตกิส ์  
     
ต าแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการบรษิทั 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มกีารถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
ประวตักิารท างาน   
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 
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(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 กรรมการบรษิทั บรษิทั แอล อาร ์ด ีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 กรรมการบรษิทั บรษิทั นิวฟรอนเทยีร ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการก ากบัดแูลกจิการ   
 กรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ  

(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 4 ปี (ปี 2558-ปัจจุบนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2558) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกุล : รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ  : 68 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
  บญัชบีณัฑติ การบญัช ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่28/2004 
  : หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่19/2006 
  : หลกัสตูร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawii at Manao, USA 
  : ประกาศนียบตัรผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัระดบัสงู (รุ่นที ่8) ทบวงมหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การท างาน   
 2563 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

   กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน   

   และกรรมการอสิระ  

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

   พจิารณค่าตอบแทน  

 2560 – ปัจจุบนั  รองอธกิารบดแีผนและประกนั มหาวทิยาลยัศรปีทมุ / การศกึษา 

   คุณภาพ  

 2559 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ากดั /  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ อุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนแอรร์ถยนต ์

   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง    

   และประธานกรรมการสรรหาและ  

   ก าหนดค่าตอบแทน  

 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจสิตกิส ์

   ตรวจสอบ และประธานกรรมการ  

   สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ ประธาน บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) / 

   กรรมการตรวจสอบ ประธาน อุตสาหกรรมหลอมเหลก็ 

   กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

   และกรรมการสรรหาและก าหนด  

   ค่าตอบแทน  

 2547 – ปัจจุบนั  คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ  สโมสรเอธานอลไบโอดเีซลแห่งประเทศไทย / มลูนิธ ิ

   และเหรญัญกิ  
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 2545 – ปัจจุบนั  ผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา / การศกึษา 

 2542 – 2560  ผูช้่วยอธกิารบดแีผนและประกนั มหาวทิยาลยัศรปีทมุ / การศกึษา 

   คุณภาพ  
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
การถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่มกีารถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่     :   ไม่ม ี
 
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 

 
กรรมการ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน)  

แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2563  
 กรรมการ บรษิทั วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 5 ปี (ปี 2558-ปัจจุบนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2558) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อย
เป็นคู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 

 

 

 

  



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 One Report 
   

 

230 

 

ช่ือ-นามสกลุ : นายกณวรรธน์  อรญั 
ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 
อาย ุ  : 54 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ประวติัการศึกษา : นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ สาขากฎหมายธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 : บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาบรหิารองคก์ารและการจดัการ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่78/2009 
ประสบการณ์การท างาน   
 2562– ปัจจบุนั       กรรมการ บรษิทั สยามนุวตัร จ ากดั / เรยีลเอสเตท 
 2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ากดั /  
    อุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนแอรร์ถยนต ์
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ทรปิเป้ิล ท ีคอนซลัท ์จ ากดั / ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจสิตกิส์ 
   กรรมการสรรหาและ  
   พจิารณาค่าตอบแทน  
 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั เค แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั /ทนายความและทีป่รกึษาธุรกจิ 
 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) / 
    อุตสาหกรรมหลอมเหลก็ 
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มกีารถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไมม่ ี
 
ประวติัการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 

 
กรรมการ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน)  

แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2563 
 กรรมการ บรษิทั ทรปิเป้ิล ท ีคอนซลัท ์จ ากดั  

 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิทั เค แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั  
บรษิทั สยามนุวตัร จ ากดั 

(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน)  

(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
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จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 5 ปี (ปี 2558-ปัจจุบนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2558) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อย
เป็นคู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกุล : นายรฐัวฒัน์  ศขุสายชล 
ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
อาย ุ  : 63 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูรวทิยาการ การจดัการส าหรบันักบรหิารระดบัสงู (วบส.) รุ่นที ่1 
  : หลกัสตูร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558 
  : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)77/2552 
  : หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552 
  : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 128/2553 
  : หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 13/2554 
  : หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555 
  : หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance committee (RNG) 3/2555 
ประสบการณ์การท างาน   
 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /  

    โลจสิตกิส ์

 2561 - ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั บมจ. ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ 

 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                        บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 2559 - ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการบรหิาร   บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 2544 - ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 2544 – 2559  รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
    
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มกีารถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 กรรมการบรษิทั บมจ. ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ 
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(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   

 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน                        

บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 กรรมการบรหิาร   บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 
 กรรมการบรษิทั บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 1 ปี  (ปี 2562-ปัจจุบนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2562) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน

กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี

  
การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 

 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 One Report 
   

 

234 

 

ช่ือ-นามสกุล : ดร. สนัติสุข โฆษิอาภานันท์  
ประเภทกรรมการ : กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ  :  57  ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญาเอก สาขาโลจสิตกิส ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 : ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิการตลาด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 : ปรญิญาตรสีาขาบรหิารธุรกจิ การตลาด มหาวทิยาลยัอชัสมัชญั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่131 /2016 
    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย( IOD) 
   : หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที ่5 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย                               
   : หลกัสตูร การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส าหรบันักบรหิารระดบัสงู รุ่นที ่17 สถาบนัพระปกเกลา้ 
   : Chief Transformation Officer (CTO Course) ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ร่วมกบั 
    สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (maiA)  
   : หลกัสตูร วทิยาการการจดัการส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (วบส.) รุ่นที ่4  คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
   : หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาตลาดทุน รุ่น 30 
   : Coaching SET Social Impact Gym 2020 ครัง้ที ่1 ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ร่วมกบั 
   สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (maiA)  
  : หลกัสตูร: การบรหิารการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคมภาครฐัร่วมเอกชน (หลกัสตูร บรอ.)  
   รุ่นที ่8 วทิยาลยัการต ารวจ กองบญัชาการศกึษา ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
ประสบการณ์การท างาน   

 
2560-ปัจจบุนั 

 
กรรมการ บรษิทั เอส เค อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั / ซื้อขายให้

เช่า  
    อสงัหารมิทรพัย ์

 2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ากดั /โลจสิตกิส ์
 2556-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั เดอะ ดไีซน์ อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั / ธุรกจิ 
    พฒันาและขายอสงัหารมิทรพัย ์
 2538-ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจสิตกิส ์
   และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
    บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
สดัส่วนในการถอืหุน้ในบรษิทั (ร้อยละ) : 54.19 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

javascript:showCompanyProfile('0105558158599','1')
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(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 กรรมการ  บรษิทั เอส เค อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั  
  กรรมการ  บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ากดั 
 กรรมการ  บรษิทั เดอะ ดไีซน์ อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั  
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่ม-ี   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 24 ปี ( ปี 2538 - ปัจจุบนั ) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2538) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม : ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกุล : นายวฒิุชยั สุริยวรวงศ ์
ประเภทกรรมการ : กรรมการ 
อาย ุ  : 62 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปวช. สายอาชพี กรุงเทพการบญัชวีทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่142/2017 
  : Executive Micro MBA in Action 4.0 2018 Chulalongkorn University’ & Certificate  
   of Dangerous Goods Regulation – Awareness 2019 
ประสบการณ์การท างาน   
 2542 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจสิตกิส ์

 2538 – 2542  ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั โซเลก็ซ์ เอก็ซ์เพรส จ ากดั / โลจสิตกิส ์
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
    
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มกีารถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 

ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี  

(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่ม-ี   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 21 ปี (ปี 2542-ปัจจุบนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2560) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อย

เป็นคู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี

  
การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกลุ : นายรนัท เลียวเลิศสกลุชยั 
ประเภทกรรมการ : กรรมการ 
อาย ุ  : 47 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญาตร ีสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่131 /2016 
  : Customs Specialist No.1490 
  : Executive Micro MBA in Action 4.0 
  : หลกัสตูรการเงนิส าหรบัผูบ้รหิารทีไ่มใ่ช่นักการเงนิ รุ่นที ่3 
  : หลกัสตูรการจดัการซพัพลายเชนระดบัปฏบิตักิาร 
  : ไดร้บัการบัรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพีในสาขาวชิาชพีโลจสิตกิส ์ 
   คุณวุฒวิชิาชพีชัน้ 4 
   หลกัสตูรเศรษฐกจิดจิทิลัส าหรบัผูบ้รหิาร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่น 11 
ประสบการณ์การท างาน   
 2559 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ากดั 

 2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจสิตกิส ์

 2555 – 2558  ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั จแีอลอ ีลอจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั / ขนส่งสนิคา้ 

    ระหว่างประเทศ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : 4.28 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี   
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่ม-ี   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 4 ปี (ปี 2559-ปัจจุบนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2559) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อย
เป็นคู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
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การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกลุ : นายภานุวตัร  ประทุมศรี 

ประเภทกรรมการ : ผูบ้รหิาร 
อาย ุ  : 42 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญาโท บรหิารการจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
 : ปรญิญาโท บรหิารการจดัการ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 : ปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่169/2020 
ประสบการณ์การท างาน   
 2552 – ปัจจุบนั  ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)  / โลจสิตกิส ์

 2552 – 2561  ผูจ้ดัการขนส่ง บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)  / โลจสิตกิส ์
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มกีารถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 
ประวติัการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี   
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่ม-ี   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 11 ปี (2552-ปัจจุบนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิาร เมื่อวนัที ่16 พฤศจกิายน 2558) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี

  
การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกุล : นางสาวเสาวลกัษณ์ นิลแวว  

ประเภท : ผูบ้รหิาร 
อาย ุ  : 48 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญาโท หลกัสตูร CEO MBA สาขาวชิา Logistics มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 : ปรญิญาตร ีสาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัสยาม 
การอบรมหลกัสูตรผู้บริหาร : -ไม่ม-ี 
ประสบการณ์การท างาน   
 2558 - ปัจจุบนั  รองผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจสิตกิส ์

 2553 - 2558  ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการตลาด บรษิทั เจเนซสิ โลจสิตคิส ์จ ากดั / โลจสิตกิส ์
ต าแหน่งปัจจุบนั : รองผูจ้ดัการทัว่ไป 
  บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มกีารถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน  
 -ไม่ม-ี   
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่ม-ี   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 5 ปี (2558-ปัจจุบนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิาร เมื่อวนัที ่16 พฤศจกิายน 2558) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี

  
การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : ไม่ม ี
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกุล : นายปฏิภาณ  เปล่งฉว ี

ประเภท : ผูบ้รหิาร 
อาย ุ  : 40 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาเทคโนโลยแีละ 
 : การสื่อสาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
การอบรมหลกัสูตรผู้บริหาร : -ไม่ม-ี 
ประสบการณ์การท างาน   
 2560 – ปัจจุบนั  รองผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)  / โลจสิตกิส ์

 2559 - 2560  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจสิตกิส์ 

 2553 – 2558  ผูจ้ดัการสาขา บรษิทั เจเนซสิ โลจสิตคิส ์จ ากดั / โลจสิตกิส ์

 2549 - 2558  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บรษิทั เจเนซสิ โลจสิตคิส ์จ ากดั / โลจสิตกิส ์
ต าแหน่งปัจจุบนั : รองผูจ้ดัการทัว่ไป 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : 1.04 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี   
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่ม-ี   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 3 ปี (2560-ปัจจุบนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิาร เมื่อวนัที ่16 พฤศจกิายน 2558)  
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี

  
การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : ไม่ม ี
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกลุ : นางสาวกนกวรรณ พิฤทธ์ิบูรณะ  
ประเภท : ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ 
อาย ุ  : 43 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ประวติัการศึกษา : วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาสารสนเทศทางบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 : ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ การบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสูตรผู้บริหาร   

 2563  : 
หลกัสตูร CFO Refresher Course รุ่นที ่1 ศูนยส่์งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน (TSI) 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   : หลกัสตูร THE NEW CFO (Crisis Financial officer) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนใน  
   ตลาดหลกัทรพัย ์MAI 
   : TLCA CFO Professional Development Program ครัง้ที ่1/2563 “Update on IFRS9 and  
   other new standards” 
   : TLCA CFO Professional Development Program ครัง้ที ่2/2563 “Transfer Pricing” 
   : TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที ่3/2563  
   “Related party transaction and impairment issues” 
   : TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที ่4/2563  
   “Capital structure and funding strategy” 
   : TLCA CFO Professional Development Program ครัง้ที ่6/2563 “Update on taxes and  
   foreign investment issues” 
   : TLCA CFO Professional Development Program ครัง้ที ่8/2563 “Strategic Financial  
   Communication” 
   : หลกัสตูร Corporate Finance รุน่ที ่1/2563 สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์
   : หลกัสตูร Beyond Treasury Management รุ่น 1/2563 สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรม 
   ราชปูถมัภ ์
   : หลกัสตูรกลยุทธด์า้นความยัง่ยนืของธุรกจิ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่น 4 ศูนย ์
   พฒันาธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 

 2562 : หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที ่9/2562 ศูนยส่์งเสรมิการพฒันา 
   ความรูต้ลาดทุน (TSI) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   : TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) หลกัสตูร “นโยบาย 
   ของส านักงาน ก.ล.ต. ในการพฒันาตลาดทุนและการสนับสนุนการท างานของบรษิทัจด 
   ทะเบยีน”ปี 2562 
   : TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) หลกัสตูร  
   “Automation & RPA(Robot Process Automation) for Accounting”ปี 2562 
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   : TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) หลกัสตูร “การ 
   ทบทวนการก ากบัดแูลของงบการเงนิรายไตรมาส”ปี 2562 

 2561 : หลกัสตูร CFO’s Orientation Course for New IPOs ศูนยส่์งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน  
   (TSI) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน   
 2560 – ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าบรหิารฝ่ายการเงนิ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / 

    โลจสิตกิส ์

 2559 – 2560  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีและการเงนิ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / 

    โลจสิตกิส ์

 2556 - 2559  ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ีและการเงนิ บรษิทั พระราม3 ฮอนดา้ คารส์ จ ากดั / 

    ศูนยบ์รกิารและตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์

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

    ใหบ้รกิารค าปรกึษา และตดิตัง้ระบบเทคโนโลย ี

    สารสนเทศทางธุรกจิ 
ต าแหน่งปัจจบุนั : ประธานเจา้หน้าบรหิารฝ่ายการเงนิ 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มกีารถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไมม่ ี
 
ประวติัการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไม่จดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี   
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่ม-ี   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 3 ปี (2560-ปัจจุบนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิาร เมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2560) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อย
เป็นคู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : ไม่ม ี
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกุล : นางสาวรชันี หอมสุวรรณ 

ประเภท : สมุหบ์ญัช ี
อาย ุ  :  48 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญาตร ีวุฒกิารศกึษาบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิา  
 : การบรหิารธุรกจิ (การบญัช)ี มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ 
การอบรมหลกัสูตรผู้บริหาร : หลกัสตูร 65 ประเดน็ส าคญัรายได ้ค่าใชจ้่าย แนวปฎบิตัทิีถู่กตอ้งตามมาตรฐานการบญัช ี

 : 
หลกัสตูร ปัญหาภาษคีรบวงจรส าหรบัธุรกจิขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเลและอากาศ
ยาน 

 : หลกัสตูร มาตราฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัทีส่ าคญั ทีใ่ชใ้นปี 2562  
 : หลกัสตูร เจาะลกึการวเิคราะหง์บการเงนิ 
ประสบการณ์การท างาน   
 2561 – ปัจจุบนั  สมุหบ์ญัช ี บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจสิตกิส ์
 2552 – 2560  หวัหน้าฝ่ายการเงนิ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจสิตกิส ์
ต าแหน่งปัจจุบนั : สมุหบ์ญัช ี
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มกีารถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี   
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่ม-ี   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 2 ปี (2561-ปัจจุบนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิาร เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2561) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : ไม่ม ี
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั  บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

                                      ช่ือ-สกลุ 
บริษทั 

รศ. ดร. 
วนัชยั รตันวงษ์ 

ผศ. 
กลัยาภรณ์ 
ปานมะเรงิ 

*นายรฐัวฒัน์  ศุข
สายชล 

นาย 
กณวรรธน์  

อรญั 

ดร. 
สนัตสิุข 

โฆษอิาภานันท์ 

นาย 
วุฒชิยั 

สุรยิวรวงศ์ 

นายรนัท 
เลยีวเลศิสกุล

ชยั 

นางสาว
เสาวลกัษณ์ นิล

แวว 

นายปฏภิาณ  
เปล่งฉว ี

นาย 
ภานุวตัร  ประ

ทุมศร ี

นางสาว
กนกวรรณ์ 
พฤิทธิบ์ูรณะ 

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

AC, NR 
D, ID, 
AC 

D, ID, AC,NR 
D, CEO, NR, 

EX, M 
D,CG, EX, M, 

RM 
D, RM, CG, 

EX 
M, CSR M, CG M, CSR M 

บรษิทั แกรนดล์งิค์ ลอจสิตคิส ์จ ากดั     D       
บรษิทั จแีอลเอส อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั     D       
บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี์ จ ากดั  D  D        

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

RM 
 D        

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

          

บรษิทั เค แอนด ์พารท์เนอร์ จ ากดั    D        
บรษิทั ทรปิเป้ิล ท ีคอนซลัท ์จ ากดั    D        
บรษิทั เดอะ ดไีซน์ อนิเตอร์ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั     D       
บรษิทั พเีค กูด้ ไทรส์ จ ากดั         D   
บรษิทั แอล อาร์ ด ีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั D           
บรษิทั เอส เค อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั     D       
บรษิทั สยามนุวตัร จ ากดั     D        
บรษิทั นิวฟรอนเทยีร ์คอนซลัแทนท์ จ ากดั D           
บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั (มหาชน)   D         
บรษิทั ซงัโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   NR,EX,D,CEO         

หมายเหต ุ CD = ประธานกรรมการบรษิทั D = กรรมการบรษิทั   NR = กรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน EX = คณะกรรมการบรหิาร CG = คณะท างานก ากบัดแูลกจิการ  
RM = คณะท างานบรหิารความเสีย่ง ID = กรรมการอสิระ M = ผูบ้รหิาร   CEO = ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร       AC = กรรมการตรวจสอบ 
*แต่งตัง้นายรฐัวฒัน์  ศุขสายชล  เป็นกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2562 วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 ทดแทนหม่อมหลวง พชัรภากร เทวกลุ ซึง่ไดล้าออก
จากต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบรษิทั (compliance) 
 

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการฝึกอบรม สดัส่วนในการ
ถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

นายไชยโรจน์ ภทัร
เกยีรตพิงษ์ / 
กรรมการผูจ้ดัการ 

60 - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต : CERTIFIED 
PUBLIC ACCOUNTANT (CPA) 

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

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

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

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

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
นายกสมาคมฯ 
 
 
กรรมการและเลขาธกิาร 
 
 
อุปนายกฝ่ายบรหิาร 
 
 
วทิยากรพเิศษ 
 
 
 
ประธาน
คณะอนุกรรมการ
ประชาสมัพนัธ ์

บรษิทั ภทัรเกยีรต ิออดทิ 
แอนด ์คอนซลัติ้ง จ ากดั 
 
สมาคมผูต้รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย (IIAT) 
 
สมาคมผูต้รวจสอบบญัชี
ภายในแห่งประเทศไทย 
(IIAT) 
 
สมาคมผูต้รวจสอบบญัชี
ภายในแห่งประเทศไทย 
(IIAT) 
 
สมาคมนักบญัช ีและผูส้อบ
บญัชอีนุญาตแห่งประเทศ
ไทย 
 
สมาคมผูต้รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย (IIAT) 
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ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการฝึกอบรม สดัส่วนในการ
ถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

- หลกัสตูรการตรวจสอบบญัชแีบบครบวงจร-
ชัน้กลาง สมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตแห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูรการตรวจสอบบญัชแีบบครบวงจร-
ชัน้สงู สภาวชิาชพีบญัช ี

- หลกัสตูรการสอบทานระบบควบคุมภายในโดย
ใชก้รอบการควบคุมภายในทีเ่ป็นสากล 

- หลกัสตูรการสอบทานกระบวนการจดัท า และ
ตดิตามการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

- หลกัสตูรการอบรมเชงิปฏบิตักิารลดตน้ทุนการ

ผลติดว้ย Material Flow Cost  
Accounting 

- อบรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์รแนว 
COSO-ERM 
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เอกสารแนบ 4 
 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิและรายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯมทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ หลงัหกัคา่เสื่อมราคาสะสมที่
ปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบรษิทั เท่ากบั 549,277,662 บาท มดีงัต่อไปนี้ 

ประเภทของสินทรพัย ์
มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

(บาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ทีด่นิ 232,955,531 เป็นเจา้ของ จ านองธนาคาร 
ส่วนปรบัปรุงพืน้ที ่ 32,072,917 เป็นเจา้ของ จ านองธนาคาร 
คลงัสนิคา้ อาคาร และส่วนปรบัปรุง
อาคาร 52,261,465 เป็นเจา้ของ จ านองธนาคาร 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ 7,651,575 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี
เครื่องตกแตง่ตดิตัง้และอุปกรณ์
ส านักงาน 12,916,601 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี
ยานพาหนะ 134,448,339 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

รวมท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ 472,306,428     

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 1,098,190 สทิธกิารเช่า สญัญาเช่า 

ยานพาหนะ 75,873,044 เป็นเจา้ของ สญัญาเช่าเงนิทุน 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ /1                   76,971,234    

รวม 549,277,662   

หมายเหตุ /1 เป็นการจดัประเภทรายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า 

โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีารจ านองทีด่นิ อาคารและส่วนปรบัปรุง ไวก้บัสถาบนัการเงนิเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัวงเงนิ
กูย้มื ซึง่แสดงรายละเอยีดภาระผกูพนัการจ านองในรายละเอยีดทรพัยส์นิทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
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รายละเอยีดทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ประเภทของสินทรพัย ์ รายละเอียดทรพัยสิ์น ภาระผกูพนั 

ทีด่นิ โฉนดเลขที ่2095 เน้ือที ่5 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ตัง้อยู่ที ่84 หมู่ที ่15 ซอยกิง่แกว้      
21 ถนนกิง่แกว้ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

จ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ของ
ธนาคาร วงเงนิรวม 84.19 ลา้นบาท และ
เพื่อเป็นหลกัประกนัตัว๋สญัญาใชเ้งนิวงเงนิ

รวม 200.60 ลา้นบาท 

  โฉนดทีด่นิเลขที ่71692 เน้ือที ่4 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา ตัง้อยู่ที ่84 หมู่ที ่15 ซอย
กิง่แกว้ 21 ถนนกิง่แกว้ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

  โฉนดทีด่นิเลขที ่118715 เน้ือที ่1 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา ตัง้อยูท่ี ่84/1 หมูท่ี ่15 
ซอยกิง่แกว้ 21 ถนนกิง่แกว้ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

  โฉนดทีด่นิเลขที ่5664 เน้ือที ่5 ไร่ 88 ตารางวา ตัง้อยู่ที ่84/1 หมู่ที ่15 ซอยกิง่แกว้ 
21 ถนนกิง่แกว้ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

  โฉนดทีด่นิเลขที ่57739 เน้ือที ่7 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา ตัง้อยู่ที ่81 หมู่ที ่15 ซอย
กิง่แกว้ 21 ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

  โฉนดทีด่นิเลขที ่185197และเลขที ่185198(รวม 2 โฉนด) เน้ือทีร่วม 32.6 ตารางวา 
ตัง้อยู่ที.่ 106/45-6 หมู่ที ่9 ต.ทุง่สุขลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
โฉนดทีด่นิเลขที ่173107 เน้ือที ่12 ไร่ 1 งาน 87.2 ตารางวาง ตัง้อยู่ที ่ต าบลหนอง
ขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี
โฉนดทีด่นิเลขที ่63932 เน้ือที ่9 ไร่ 45.2 ตารางวา ตัง้อยู่ที ่ต าบลหนองขาม อ าเภอ
ศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

จ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ของ
ธนาคาร วงเงนิรวม 70.76 ลา้นบาท และ
เพื่อเป็นหลกัประกนัตัว๋สญัญาใชเ้งนิวงเงนิ

รวม 49.50 ลา้นบาท 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ   จ านองเพื่อเป็นประกนัเงนิกูข้องธนาคาร
ตามทีด่นิ 
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ประเภทของสินทรพัย ์ รายละเอียดทรพัยสิ์น ภาระผกูพนั 
คลงัสนิคา้ อาคาร และส่วน
ปรบัปรุงอาคาร 
  

   อาคารส านักงานสาขากิง่แกว้ 

จ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ของ
ธนาคาร วงเงนิรวม 84.19 ลา้นบาท และ
เพื่อเป็นหลกัประกนัตัว๋สญัญาใชเ้งนิวงเงนิ

รวม 200.60 ลา้นบาท 

   ทีต่ัง้ 84 หมู่ที ่15 ซอยกิง่แกว้ 21 ถนนกิง่แกว้ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ี
จงัหวดัสมุทรปราการ 

    วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นส านักงาน และคลงัสนิคา้เขตปลอดอากร 
     อาคารส านักงานสาขากิง่แกว้ 2 
     ทีต่ัง้ 84/1 หมูท่ี ่15 ซอยกิง่แกว้ 21 ถนนกิง่แกว้ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมุทรปราการ 
    วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นส านักงาน และศูนยก์ระจายสนิคา้ 
     อาคารส านักงานสาขาแหลมฉบงั  

จ านองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ของ
ธนาคาร วงเงนิรวม 70.76 ลา้นบาท และ
เพื่อเป็นหลกัประกนัตัว๋สญัญาใชเ้งนิวงเงนิ

รวม 49.50 ลา้นบาท 

     ทีต่ัง้  106/45-6 หมู่ที ่9 ต.ทุง่สุขลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
    วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นส านักงาน สาขาแหลมฉบงั 
 พืน้ทีใ่หบ้รกิารโลจสิตกิส ์
 ทีต่ัง้  509/10 หมูท่ี ่3 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
   วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นพืน้ทีใ่หบ้รกิารโลจสิตกิส ์ในเขต EEC 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร    อาคารส านักงานใหญ ่  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ทีไ่ดม้าจากสทิธกิาร
เช่า มอึายุสญัญา 30 ปี ปัจจุบนัคงเหลอื

อายุสญัญา 13 ปี 

    ทีต่ัง้  79/345-350 ถนนสาธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

    วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นส านักงานใหญ ่ของกลุ่มบรษิทั 
     หมายเหตุ เดมิแสดงขอ้มลูอยู่ในสญัญาเช่า  

ยานพาหนะ     รถบรรทุกหวัลาก จ านวน 61 คนั  หางลาก จ านวน 197 คนั  รถประเภทอื่นและ
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่ม ี

      รถบรรทุกหวัลาก จ านวน 34 คนั  หางลาก จ านวน 40 คนั (สนิทรพัยส์ทิธกิาร
ใช)้ 

สญัญาเช่าเงนิทุน 
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นอกจากทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ บรษิทั และบรษิทัย่อย ไดเ้ช่าพืน้ที ่โดยมรีายละเอยีดสญัญาเช่าดงันี้ 

สญัญาเช่า รายละเอียดสญัญาเช่า 

1.         สญัญาเช่าพืน้ทีก่ารท่าเรอืแห่ง 
       ประเทศไทย 

ผูเ้ช่า                : บรษิทั 

ผูใ้หเ้ช่า             : นิตบิุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 
       พืน้ทีก่ารท่าเรอืแห่งประเทศไทย    
       แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
       กรุงเทพมหานคร  
   

ระยะเวลา          : 1 ธนัวาคม 2563 - 30 พฤศจกิายน 2564 

พืน้ทีเ่ช่า            :  24 ตารางเมตร 

ค่าเช่า               : 6,600 บาทต่อเดอืน (ไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์และอื่นๆ)   

วตัถุประสงค ์      : เพื่อใชเ้ป็นส านักงานภายในแผนกสนิคา้เพื่อการส่งออก 

  เงือ่นไขในการต่อสญัญา : ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบอย่างน้อย 
30 วนัก่อนครบก าหนดสญัญา 

2.       สญัญาเช่าอาคารพาณิชย ์ ผูเ้ช่า                : บรษิทั 
     อาคารพาณิชย ์เลขที ่198/30 หมู่ 9  
     ต าบลทุ่งสขุลา อ าเภอศรรีาชา  
     จงัหวดัชลบุร ี
  
  
   

ผูใ้หเ้ช่า             : บุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

ระยะเวลา          : 1 พฤศจกิายน 2562 – 31 มนีาคม 2563  

พืน้ทีเ่ช่า            : อาคารพาณิชย ์

ค่าเช่า               : 18,000 บาทต่อเดอืน (ไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์และอื่นๆ)   

วตัถุประสงค ์      : เพื่อใชป้ระกอบธุรกจิออฟฟิต และส านักงาน  

  เงือ่นไขในการต่อสญัญา    :  - 

3.      สญัญาบรกิาร ผูเ้ช่า                : บรษิทัย่อย 
       พืน้ทีส่ านักงานเลขที3่ อาคารเอโอ3  
       ชัน้4 หอ้ง3 หมูท่ี7่ ต าบลราชาเทวะ  
       อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

ผูใ้หเ้ช่า             : บุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

ระยะเวลา          : 1 มนีาคม 2563 - 28 กมุภาพนัธ ์2564 

พืน้ทีบ่รกิาร        : ประมาณ 25.62 ตารางเมตร 
  ค่าบรกิาร           : 25,000 บาทต่อเดอืน (รวมการใชไ้ฟฟ้า,เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นตน้) 
  วตัถุประสงค ์      : เพื่อใชป้ระกอบธุรกจิเป็นทีท่ าการในลกัษณะส านักงาน 
 เงือ่นไขในการต่อสญัญา    :  -  

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

รายละเอียดสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิทัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจทีส่ าคญัคอื โปรแกรมคอมพวิเตอร์ โดยมมีูลค่า
ตามบญัชสุีทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 0.61 ลา้นบาท 
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กรมธรรม ์ 
กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประเภทกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงทรพัย์สินอันเกิดจากภัยและ

อุบัติเหตุต่างๆ (Industrial All Risks Insurance) ความรับผิดชอบต่อสินค้า  (Cargo Liability) และความรับผิดชอบต่อ
ทรพัยส์นิอื่นๆ ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

บริษทั ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั 
ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วงเงิน
ประกนั 

(ล้านบาท) 

บรษิทัฯ 

กรมธรรมป์ระกนัภยัความ
เสีย่งภยัทรพัยส์นิ 

สิง่ปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมเฟอรน์ิเจอรร์วม
ส่วนทีป่รบัปรุงต่อขยายอาคาร 

บรษิทัฯ 
บรษิทัย่อย 

43 

  

-สิง่ปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรบัปรงุต่อ
เตมิ รัว้ ประตู ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เฟอรน์ิเจอร ์
เครื่องตกแตง่ตดิตัง้ตรงึตรา อุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงาน ระบบคอมพวิเตอร(์Hardware only) เครื่อง
คอมพวิเตอร ์เครื่องมอื เครื่องใชต้่างๆ เครื่องจกัร และ
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทุกชนิด 
-สต๊อกสนิคา้ทุกชนิด 
-แทง้คน์ ้ามนัและปัม้จ่ายน ้ามนั  

 

78.38 

ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) 

  

  

-สิง่ปลูกสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรบัปรงุต่อ
เตมิ รัว้ ประตู ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เฟอรน์ิเจอร ์
เครื่องตกแตง่ตดิตัง้ตรงึตรา อุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงาน ระบบคอมพวิเตอร(์Hardware only) เครื่อง
คอมพวิเตอร ์เครื่องมอื เครื่องใชต้่างๆ เครื่องจกัร และ
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทุกชนิด 
-สต๊อกสนิคา้ทุกชนิด  

ธนาคารกสกิร
ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

45.20 

บรษิทัฯ 
กรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิ
ของผูป้ระกอบการขนส่ง
สนิคา้ระหว่างประเทศ 

1. ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้  

บรษิทัฯ 8 
2. ความรบัผดิชอบต่อศุลกากร  

3. ความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  

4. ความรบัผดิชอบจากการผดิพลาดละเลย  

บรษิทัฯ 
กรมธรรมป์ระกนัภยัความ
รบัผดิของผูข้นส่ง  

เฟอรน์ิเจอรไ์ม ้กระจก เซรามคิ สนิคา้แตกหกังา่ย 
สนิคา้ทัว่ไป  

บรษิทัฯ 308  
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บริษทั ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั 
ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วงเงิน
ประกนั 

(ล้านบาท) 

บรษิทัฯ 
กรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิ
ต่อบุคคลภายนอก 

ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก บรษิทัฯ 12 

บรษิทัฯ 

กรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิ
ตามกฎหมายอนัเกดิจาก
การประกอบกจิการควบคุม
น ้ามนั 

ความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก บรษิทัฯ 1.50 

บรษิทัย่อย 
กรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิ
ของผูป้ระกอบการขนส่ง
สนิคา้ระหว่างประเทศ 

1. ความรบัผดิชอบต่อสนิคา้  

บรษิทัย่อย 8 
2. ความรบัผดิชอบต่อศุลกากร 

3. ความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอก  

4. ความรบัผดิชอบจากการผดิพลาดละเลย  

บรษิทั
ย่อย* 

กรมธรรมป์ระกนัความรบัผดิ
ของผูป้ระกอบการขนส่ง
สนิคา้ระหว่างประเทศ 

1. ความรบัผดิชอบจากการผดิพลาดละเลย  
บรษิทัย่อย 

1,150 
เหรยีญ
สหรฐั 2. ความรบัผดิชอบจากค่าปรบัอืน่ๆ 

 

หมายเหตุ : * บรษิัทย่อยท าประกนัภยัความรบัผดิฉบบันี้ผ่าน GL Strategic Pte Ltd เนื่องจากบรษิทัย่อยใชบ้รกิารขนส่ง
เสน้ทางสหรฐัอเมรกิาผ่านทางพนัธมติรรายดงักล่าว บรษิทัย่อยจ าเป็นตอ้งออกใบตราส่งสนิคา้เพื่อประกอบการด าเนินการ
ขนส่งสนิคา้จงึตอ้งมกีารจดัท าประกนัภยัความรบัผดิของผูป้ระกอบการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศฉบบันี้ 

 

สญัญาท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธรุกิจของบริษทั                                                      

สรปุสญัญากบัตวัแทนต่างประเทศ 

 บรษิทัมตีวัแทนในต่างประเทศมากกว่า 207 รายทัว่โลก โดยบางรายมสีญัญาแต่งตัง้ตวัแทน โดยมสีาระส าคญัของ
สญัญา ดงันี้ 

1. คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะแต่งตัง้คู่สญัญาเป็นตวัแทนในการขนส่งสนิค้าเพื่อด าเนินการขนส่งสนิค้าในแต่ละ
ประเทศเป็น Non-Exclusive agent  
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2. คู่สญัญาร่วมกนัในการขนส่งสนิค้า แลกเปลี่ยนขอ้มูล รกัษาลูกค้า และร่วมกนัให้บรกิารเพื่อผลประโยชน์
สงูสุดของทัง้สองฝ่าย 

3.  ทัง้สองฝ่ายจะช าระค่าตอบแทน และค่าบรกิารต่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลง  

4.  สญัญามไิดก้ าหนดวนัสิน้สุดของสญัญา จนกว่าจะมกีารขอยกเลกิจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
อย่างน้อย 60 วนั 

 

เอกสารหรือใบอนุญาตท่ีส าคญัในการด าเนินธรุกิจของบริษทั                                                      

 บรษิทั และบรษิทัย่อยไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ โดยมรีายละเอยีดส าคญัดงัต่อไปนี้ 

บริษทั เอกสารส าคญัหรือใบอนุญาต 
ผู้ออกเอกสารส าคญั
หรือใบอนุญาต 

ระยะเวลา 

บรษิทัฯ ใบทะเบยีนผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบ   กรมเจา้ท่า 23 กรกฎาคม 2560 – 
  (ส านักงานใหญ่)    22 กรกฎาคม 2565 

  ใบอนุญาตตัง้สาขาในการประกอบกจิการของผูป้ระกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีน กองก ากบัการ 26 ธนัวาคม 2560 – 

  (สาขากิง่แกว้2)  พาณิชยนาว ี 22 กรกฎาคม 2565 

  ใบอนุญาตตัง้สาขาในการประกอบกจิการของผูป้ระกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีน 

กองก ากบัการ 26 ธนัวาคม 2560 – 

  (สาขาชลบุร)ี พาณิชยนาว ี 22 กรกฎาคม 2565 

  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไมป่ระจ าทางดว้ยรถทีใ่ชใ้นการ
ขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของ 
  

กรมการขนส่งทางบก 1 มถิุนายน 2560 –  

    31 พฤษภาคม 2565 

  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทไม่
ประจ าทางดว้ยรถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของ 
  

กรมการขนส่งทางบก 27 ตุลาคม 2562 –  

    26 ตุลาคม 2567 

  ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการเปิดตูส้นิคา้ขาเขา้และบรรจุ
สนิคา้เขา้ตูส้นิคา้เพื่อการส่งออกภายในท่ากรุงเทพ  

การท่าเรอืแห่งประเทศ
ไทย 11 ตุลาคม 2562 –  

    10 ตุลาคม 2565 
  ใบอนุญาตเป็นผูจ้ดัตัง้เขตปลอดอากร กรมศุลกากร ตัง้แต่วนัที ่ 

      11 มนีาคม 2552 

  ใบรบัรองเป็นผูป้ระกอบกจิการในเขตปลอดอากร  กรมศุลกากร ตัง้แต่วนัที ่ 

      27 พฤศจกิายน 2552 

บรษิทัย่อย ใบทะเบยีนผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบ  กรมเจา้ท่า  5 พฤศจกิายน 2563 –  
4 พฤศจกิายน 2568 
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นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ จะลงทุนตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิโดยการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม กรณีทีเ่หน็
ควร และเหมาะสม บรษิัทฯ จะควบคุมดูแลโดยส่งตวัแทนของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการ หรอืผู้บรหิารเขา้เป็นตวัแทนใน
บรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทฯ ในการบรหิารงานและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในเรื่องการเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ อย่าง
เคร่งครดั หากการด าเนินการมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนีัยสาคญั จะต้องขออนุมตัจิากทีป่ระชุมกรรมการของบรษิทัฯ 
ก่อน 
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เอกสารแนบ 5 
 

นโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ ฉบบัเตม็ และจรรยาบรรณธรุกิจ ฉบบัเตม็ท่ีบริษทัได้

จดัท า ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี    

ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2563 โดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ไดป้ระกาศออกมาล่าสุด เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเป็นหลกัปฏบิตัใิหค้ณะกรรมการบรษิทัของบรษิทั
จดทะเบยีนน าไปปรบัใชใ้นการก ากบัดแูลใหก้จิการมผีลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว น่าเชื่อถอืส าหรบัผูถ้อืหุน้และผู้คน
รอบขา้งเพื่อประโยชน์ในการสรา้งคุณค่าในกจิการอย่างยัง่ยนื ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกจิ ผูล้งทุน ตลอดจน
ตลาดทุนและสงัคมโดยรวม 

คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็ถงึความส าคญัถงึการจดัท าและประกาศใชห้ลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ตีามหลกั
ปฏบิตัดิงักล่าวในบรษิทั เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิต่อทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยไดน้ าหลกัปฏบิตัทิัง้ 8 ขอ้ 
รวมถงึแนวปฏบิตัใินแต่ละหลกัปฏบิตัมิาปรบัใชใ้หต้ามความเหมาะสมกบับรบิทธุรกจิของบรษิทั  

หลกัปฏบิตัทิัง้ 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 

หลกัปฏบิตั ิ1  ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่า
ใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

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

หลกัปฏบิตั ิ3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
(Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏบิตั ิ4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลกัปฏบิตั ิ5  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business) 

หลกัปฏบิตั ิ6  ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

หลกัปฏบิตั ิ7  รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลกัปฏบิตั ิ8  สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
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หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Governance) 

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ยืน 

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏบิตั ิ1.1 คณะกรรมการต้องเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผดิชอบในฐานะผู้น าทีต่้องก ากบัดูแลใหอ้งค์กรมกีาร
บรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ 

แนวปฏบิตั ิ 1) การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

2) การก าหนดกลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

3) การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

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

แนวปฏบิตั ิ 1) สามารถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีด่โีดยค านงึถงึผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and 

performance with long-term perspective) 

2) ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

(Ethical and responsible business) 

3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม (Good corporate 

citizenship) 

4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง (Corporate resilience) 

หลกัปฏบิตั ิ1.3 คณะกรรมการมหีน้าทีดู่แลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of 
care) และซื่อสตัย์สุจรติต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

แนวปฏบิตั ิ 1) บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535  

2) คณะกรรมการตอ้งดแูลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบหรอืกลไกอย่างเพยีงพอทีจ่ะมัน่ใจไดว้่า การด าเนินงานของ

บรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรอืแนวทางทีไ่ด้

ก าหนดไว ้รวมทัง้มกีระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานทีส่ าคญั (เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมทีม่ี

ผลกระทบต่อกจิการ อย่างมนีัยส าคญั การท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าจ าหน่ายไปซึง่

ทรพัยส์นิ การจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้) เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 One Report 
   

 

258 

 

หลกัปฏบิตั ิ1.4 คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจนตลอดจนตดิตามดูแล
ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการตอ้งจดัท ากฎบตัร หรอืนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการ (board charter) 

ทีร่ะบุหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอ้า้งองิในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง และมกีาร

ทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนการแบง่บทบาทหน้าที่

คณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการ อย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของ

องคก์ร 

2) คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจขอบเขตหน้าทีข่องตน และมอบหมายอ านาจการจดัการกจิการใหแ้ก่ฝ่าย

จดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษร อยา่งไรกด็ ีการมอบหมายดงักล่าวมไิดเ้ป็นการปลดเปลือ้งหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยงัตอ้งตดิตามดแูลฝ่ายจดัการใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บั

มอบหมาย  

ทัง้นี้ ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละฝ่ายจดัการ พจิารณาแบง่ออกเป็น
หลกัในการพจิารณา ดงันี้ 

➢ เรื่องทีค่วรดแูลใหม้กีารด าเนินการ 

ก. การก าหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ 

ข. การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นตน้แบบ 

ค. การดแูลโครงสรา้ง และการปฏบิตัขิองคณะกรรมการ ใหเ้หมาะสมต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ง. การสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมนิผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

จ. การก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจงูใจใหบุ้คลากรปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้ง 

➢ เรื่องทีด่ าเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการ 

ก. การก าหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนงานประจ าปี 

ข. การดแูลความเหมาะสมเพยีงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการทีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ 

ง. การก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบาย และ 

แผนการบรหิารจดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จ. การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 

ฉ. การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิ และงบการเงนิใหม้คีวามน่าเชื่อถอื 

 ➢ เรื่องทีค่ณะกรรมการไมค่วรด าเนินการ 

ก. การจดัการ (execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบาย แผนงานทีค่ณะกรรมการอนุมตัิ

แลว้ (คณะกรรมการจะปล่อยใหฝ่้ายจดัการรบัผดิชอบการตดัสนิใจด าเนินงาน การจดัซื้อ
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จดัจา้ง การรบับุคลากรเขา้ท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายทีก่ าหนดไวแ้ละตดิตามดแูล

ผล โดยไมแ่ทรกแซงการตดัสนิใจ เวน้แต่มเีหตจุ าเป็น) 

ข. เรื่องทีข่อ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนุมตัริายการทีก่รรมการมส่ีวนไดเ้สยี เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

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

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการควรรบัผดิชอบดแูลใหก้จิการมวีตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายหลกั (objectives) ทีช่ดัเจน 

เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคดิหลกัในการก าหนดรปูแบบธุรกจิ (business model) และสื่อสารใหทุ้ก

คนในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกนั โดยจดัท าวสิยัทศัน์ และค่านิยมรว่มขององคก์ร (vision 

and values) หรอืวตัถุประสงคแ์ละหลกัการ (principles and purposes) หรอือื่น ๆ ในท านองเดยีวกนั 

2) ในการบรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายหลกั คณะกรรมการควรก าหนดรปูแบบธุรกจิ (business 

model) ทีส่ามารถสรา้งคุณค่าใหท้ัง้แก่กจิการ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไป โดย

พจิารณาถงึ 

ก. สภาพแวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้การน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้

อย่างเหมาะสม 

ข. ความตอ้งการของลูกคา้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

ค. ความพรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ 

3) ค่านิยมขององคก์รสะทอ้นคุณลกัษณะของการก ากบัดแูลกจิการทีด่คีวรมส่ีวนหนึ่งทีส่ะทอ้นคุณลกัษณะ

ของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเชน่ ความรบัผดิชอบในผลการกระท า (accountability) ความเทีย่งธรรม 

(integrity) ความโปรง่ใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due consideration of social and 

environmental responsibilities) เป็นตน้ 

4) คณะกรรมการควรส่งเสรมิการสือ่สาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร

สะทอ้นอยู่ในการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

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

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหก้ารจดัท ากลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัของกจิการ โดยค านึงถงึปัจจยัแวดลอ้มของกจิการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและ 
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ความเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ละควรสนับสนุนใหม้กีารจดัท า หรอืทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกล
ยุทธส์ าหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปีดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปีไดค้ านึงถงึ
ผลกระทบในระยะเวลาทีย่าวขึน้ และยงัพอจะคาดการณ์ไดต้ามสมควร 

2) ในการก าหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี คณะกรรมการตอ้งดแูลใหม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัและความเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งตลอดสาย value chain 

รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจมผีลตอ่การบรรลุเป้าหมายหลกัของกจิการ โดยควรมกีลไกทีท่ าใหเ้ขา้

ใจความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างแทจ้รงิ ไดแ้ก่ 

ก. ระบุวธิกีาร กระบวนการ ช่องทางการมส่ีวนร่วมหรอืช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ส่ีวนไดเ้สยี

กบักจิการไวช้ดัเจน เพื่อใหก้จิการสามารถเขา้ถงึและไดร้บัขอ้มลูประเดน็หรอืความตอ้งการ

ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างถูกตอ้งใกลเ้คยีงมากทีสุ่ด 

ข. ระบุผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งของกจิการ ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ทีเ่ป็นตวับุคคล กลุ่ม

บุคคล หน่วยงานองคก์ร เช่น พนักงาน ผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล เป็นตน้ 

ค. ระบุประเดน็และความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อน าไปวเิคราะหแ์ละจดัระดบัประเดน็

ดงักล่าวตามความส าคญัและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทัง้กจิการและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ทัง้นี้ เพื่อ

เลอืกเรื่องส าคญัทีจ่ะเป็นการสรา้งคุณค่าร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีมาด าเนินการใหเ้กดิผล 

3) ในการก าหนดกลยุทธ ์คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหม้กีารส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม และน า

นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและตอบสนองความตอ้งการของ

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

4) เป้าหมายทีก่ าหนดจะพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิและศกัยภาพของกจิการ 

โดยคณะกรรมการตอ้งก าหนดเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ช่ตวัเงนิ นอกจากน้ี ยงัตระหนักถงึ

ความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจน าไปสู่การประพฤตทิีผ่ดิกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม (unethical 

conduct) 

5) คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหม้กีารถ่ายทอดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธ ์และแผนงานให้

ทัว่ทัง้องคก์ร 

6) คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคุมการด าเนินงานทีเ่หมาะสมและ

ตดิตามการด าเนินการตามกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี โดยอาจจดัใหม้ผีูท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบ ดแูล 

และตดิตามผลการด าเนินงาน 

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

(Strengthen Board Effectiveness) 
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หลกัปฏบิตั ิ3.1 คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่รบัผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่ ว ัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว ้

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

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

3) คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้สีดัส่วนระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร
ทีส่ะทอ้นอ านาจทีถ่่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม โดย 

ก. ส่วนใหญ่เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิารทีส่ามารถใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้
อย่างอสิระ  

ข. มจี านวนและคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ดแูลใหก้รรมการอสิระสามารถท างานร่วมกบั
คณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

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

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

หลกัปฏบิตั ิ3.2 คณะกรรมการบรษิทัจะคดัเลอืกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ัน่ใจว่า องค์ประกอบและ
การด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ 

แนวปฏบิตั ิ 1) ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ 

2) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างกนั คณะกรรมการก าหนด

อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหช้ดัเจน และเพื่อไมใ่หค้นใดคนหนึ่งมี

อ านาจโดยไมจ่ ากดั ควรแยกบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงต าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

3) ประธานกรรมการมบีทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหน้าทีข่องประธานกรรมการอย่างเรื่อง

ดงัต่อไปนี้ 
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ก. การก ากบั ตดิตาม และดแูลใหม้ัน่ใจไดว้า่ การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

ข. การดแูลใหม้ัน่ใจว่า กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่ี

จรยิธรรม และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ค. การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และมี

มาตรการทีด่แูลใหเ้รื่องส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชมุ 

ง. การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการจะอภปิราย

ประเดน็ส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจที่

รอบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

จ. การเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็น

ผูบ้รหิารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

4) ในกรณีทีป่ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่ไดแ้ยกจากกนัอย่างชดัเจน เช่น ประธาน

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นบุคคลเดยีวกนั ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั หรอืประธานกรรมการ

เป็นสมาชกิในคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะท างาน หรอืไดร้บัมอบหมายใหม้หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ดา้นการบรหิารคณะกรรมการควรส่งเสรมิใหเ้กดิการถว่งดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย

จดัการ โดยพจิารณา 

ก. องคป์ระกอบคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกวา่กึง่หนึ่ง หรอื 

ข. แต่งตัง้กรรมการอสิระคนหนึ่งร่วมพจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

5) คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดนโยบายใหก้รรมการอสิระมกีารด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนับ

จากวนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระ

นัน้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว 

6) เพื่อใหเ้รื่องส าคญัไดร้บัการพจิารณาในรายละเอยีดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพจิารณาแตง่ตัง้

คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพจิารณาประเดน็เฉพาะเรื่อง กลัน่กรองขอ้มลู และเสนอแนวทางพจิารณา

ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเหน็ชอบต่อไป 

คณะกรรมการบรษิทัต้องดูแลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมาและรายงานผลการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

หลกัปฏบิตั ิ3.3 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการทีโ่ปร่งใสและชดัเจนเพื่อให้
ไดค้ณะกรรมการทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว ้

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา ซึง่สมาชกิส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอสิระ 
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2) คณะกรรมการสรรหาจดัใหม้กีารประชุม เพื่อพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลเพื่อใหไ้ด้

กรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีจ่ะท าใหค้ณะกรรมการมอีงคป์ระกอบความรูค้วามช านาญทีเ่หมาะสมรวมทัง้มี

การพจิารณาประวตัขิองบคุคลดงักล่าว และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ ก่อนจะน าเสนอทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ นอกจากน้ี ผูถ้อืหุน้ควรไดร้บัขอ้มลูอย่างเพยีงพอเกีย่วกบับุคคลที่

ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

3) คณะกรรมการสรรหาทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

ก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการทีค่รบวาระ และในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการราย

เดมิ ควรค านึงถงึผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

4) ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการสรรหา จะจดัใหม้ี

การเปิดเผยขอ้มลูของทีป่รกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอสิระ หรอืไมม่คีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ 

หลกัปฏบิตั ิ3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรบัผดิชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตาม
เป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัจดัตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่สมาชกิส่วนใหญ่และประธานเป็น

กรรมการอสิระ เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทน 

2) ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั 

ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (accountability and 

responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมาย

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ เช่น สมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อยควรไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ที่

เหมาะสม ทัง้นี้ อยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม 

3) ผูถ้อืหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวั

เงนิ โดยคณะกรรมการควรพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนใน

อตัราคงที ่(เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชมุ) และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบรษิทั(เช่น  

โบนัส บ าเหนจ็) โดยควรเชื่อมโยงกบัมลูค่าทีบ่รษิทัสรา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ แต่ไม่ควรอยูใ่นระดบัทีส่งูเกนิไป

จนท าใหเ้กดิการมุง่เน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้ 

4) คณะกรรมการบรษิทัเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทีส่ะทอ้นถงึ

ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รปูแบบและจ านวนของค่าตอบแทนดว้ย ทัง้นี้

จ านวนเงนิค่าตอบแทนทีเ่ปิดเผย รวมถงึค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการ

ของบรษิทัย่อยดว้ย 
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5) ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน จะจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูของทีป่รกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอสิระ 

หรอืไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

หลกัปฏบิตั ิ3.5 คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละจดัสรรเวลาอย่าง
เพยีงพอ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหม้ัน่ใจว่า มกีลไกสนับสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตน 

2) คณะกรรมการบรษิทัก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นของกรรมการ โดยพจิารณาถงึ

ประสทิธภิาพการท างานของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งหลายบรษิทั และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการ

สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ ก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนที่

กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรอืสภาพธุรกจิของบรษิทัแต่รวมแลว้ไม่

เกนิ 5 บรษิทัจดทะเบยีน ทัง้นี้ เนื่องจากประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัอาจ

ลดลง หากจ านวนบรษิทัทีก่รรมการไปด ารงต าแหน่งมมีากเกนิไป  

3) คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้รีะบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นที่

รบัทราบ 

4) ในกรณีทีก่รรมการบรษิทัด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมส่ีวนไดเ้สยีไมว่่าโดยตรงหรอืโดย

ออ้มในกจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้ หรอืสามารถใชโ้อกาส หรอืขอ้มลูของบรษิทัเพื่อประโยชน์ของตน

คณะกรรมการตอ้งดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมมีาตรการป้องกนัอยา่งเพยีงพอและมกีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้

รบัทราบตามเหมาะสม 

5) กรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

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

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งพจิารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึ 

ก. ระดบัการแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคมุในบรษิทัย่อยโดยให้

ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้เวน้แต่บรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทั

ขนาดเลก็ทีเ่ป็น operating arms ของกจิการคณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูแ้ต่งตัง้กไ็ด ้

ข. ก าหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัตามขอ้ (1) 

ดแูลใหต้วัแทนของบรษิทัดแูลใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายของบรษิทัย่อย และในกรณีที่
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บรษิทัย่อยมผีูร้ว่มลงทุนอื่น คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายใหต้วัแทนท าหน้าทีอ่ย่างดทีีสุ่ด

เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยและใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัแม่ 

ค. ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัย่อยทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอและการท ารายการ

ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ง. การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การท ารายการอื่นทีส่ าคญัการเพิม่ทุนการลดทุน การ

เลกิบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

2) หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอื่นอย่างมนีัยส าคญั เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และจ านวนเงนิลงทุน หรอือาจตอ้งลงทุนเพิม่เตมิมนียัส าคญัต่อ

บรษิทั ในกรณีทีจ่ าเป็น คณะกรรมการควรดแูลใหม้กีารจดัท า shareholders’ agreement หรอื 

ขอ้ตกลงอื่นเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนเกีย่วกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและการมส่ีวนรว่มในการ

ตดัสนิใจในเรื่องส าคญัการตดิตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท างบการเงนิ

ของบรษิทัไดต้ามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

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

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยควรก าหนด

บรรทดัฐานทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตังิานอย่างมหีลกัเกณฑ์ 

2) ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานควรประเมนิทัง้แบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยตอ้งเป็นวธิี

ประเมนิดว้ยตนเอง (self-evaluation) หรอืคณะกรรมการอาจพจิารณาใชว้ธิปีระเมนิแบบไขว ้(cross 

evaluation) ร่วมดว้ยกไ็ด ้รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้น

รายงานประจ าปี 

3) คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาจดัใหม้ทีีป่รกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และ

เสนอแนะประเดน็ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผย

การด าเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี 

4) ผลการประเมนิของคณะกรรมการควรถูกน าไปใชป้ระกอบพจิารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบ

คณะกรรมการ 

หลกัปฏบิตั ิ3.8 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาท
หน้าทีล่กัษณะการประกอบธุรกจิ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการ
ทุกคนไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้ าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ 
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แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งดแูลใหม้ัน่ใจว่า บุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ จะไดร้บัการแนะน า

และมขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่รวมถงึความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั 

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านยิมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกจิและแนวทางการด าเนินธุรกจิของกจิการ 

2) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ีจ่ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 

3) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสีย่ง และ

สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ 

4) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

ในรายงานประจ าปี 

หลกัปฏบิตั ิ3.9 คณะกรรมการบรษิทัต้องดูแลใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  สามารถ
เขา้ถงึขอ้มูลทีจ่ าเป็น และมเีลขานุการบรษิัททีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน
การด าเนินงานของคณะกรรมการ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กี าหนดการประชมุและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า

เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชมุได ้

2) จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการควรพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แต่ไม่ควรน้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปีในกรณีที่

คณะกรรมการไม่ไดม้กีารประชมุทุกเดอืน คณะกรรมการควรก าหนดใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการ

ด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดอืนทีไ่มไ่ดม้กีารประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั

ควบคุมและดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเนื่องและทนัการณ์ 

3) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งดแูลใหม้กีลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจดัการมอีสิระทีจ่ะเสนอเรื่องที่

เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สู่วาระการประชุม 

4) เอกสารประกอบการประชุมควรส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการก่อนวนั

ประชุม 

5) คณะกรรมการบรษิทัควรสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมประชมุ

คณะกรรมการเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มี

โอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

6) คณะกรรมการควรเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เลขานุการบรษิทั 

หรอืผูบ้รหิารอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทีจ่ าเป็น 

คณะกรรมการอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถอืเป็น

ค่าใชจ้่ายของบรษิทั 
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7) คณะกรรมการบรษิทัควรถอืเป็นนโยบายใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุระหวา่ง

กนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภปิรายปัญหาต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ โดยไม่มฝ่ีาย

จดัการร่วมดว้ย และควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบถงึผลการประชุมดว้ย 

8) คณะกรรมการบรษิทัควรก าหนดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัทีเ่หมาะสมทีจ่ะ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการจะตอ้ง

ทราบดแูลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกจิกรรมของ

คณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการควร

เปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัในรายงานประจ าปี และบน website ของ

บรษิทั 

9) เลขานุการบรษิทัควรไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างตอ่เนื่องทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ

หน้าทีแ่ละในกรณีทีม่หีลกัสตูรรบัรอง (certified program) เลขานุการบรษิทัควรเขา้รบัการอบรม

หลกัสตูรดงักล่าวดว้ย 

หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

Ensure Effective CEO and People Management 

หลกัปฏบิตั ิ4.1 คณะกรรมการบริษัทต้องด าเนินการให้มัน่ใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหาร
ระดบัสงูใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งพจิารณาหรอืมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งตดิตามดแูลใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญด่แูลใหม้ผีูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่หมาะสม

โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่

พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคล เหน็ชอบบคุคลทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่

เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

3) เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตอ้งก ากบัดแูลใหม้แีผนสบืทอดต าแหน่ง 

(succession plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

และใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสบืทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อ

ทราบเป็นระยะดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัการ

อบรมและพฒันา เพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 
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5) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งก าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่นของ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างชดัเจน ทัง้ประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวน

บรษิทัทีส่ามารถไปด ารงต าแหน่งได ้

หลกัปฏบิตั ิ4.2 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัควรก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจงูใจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่

ผูบ้รหิารระดบัสงู และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดบัปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั

ขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาวซึง่รวมถงึ 

ก. การพจิารณาความความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน ผลการด าเนินงาน

ระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan 

ข. การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการจ่ายค่าตอบแทน ควรค านึงถงึปัจจยั เช่น ระดบัค่าตอบแทน

สงูกว่าหรอืเท่ากบัระดบัอตุสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกจิการ 

ค. การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิผลและการสื่อสารใหเ้ป็นทีร่บัทราบ 

2) คณะกรรมการบรษิทัทีไ่ม่รวมกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารควรมบีทบาทเกี่ยวกบัค่าตอบแทนและการ

ประเมนิผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่อย่างน้อยในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

ก. เหน็ชอบหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยเกณฑก์ารประเมนิผลงาน

ควรจงูใจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารกจิการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั  

กลยุทธ ์และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว โดยสื่อสารใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ทราบเกณฑก์ารประเมนิเป็นการล่วงหน้า 

ข. ประเมนิผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจ าทุกปีหรอือาจมอบหมายให้คณะกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิ และประธานกรรมการหรอืกรรมการอาวุโสควรเป็น 

ผูส้ื่อสารผลการพจิารณารวมทัง้ประเดน็เพื่อการพฒันาใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 
ค. อนุมตัคิ่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และควรพจิารณาผลประเมนิการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และปัจจยัอื่นๆ ประกอบดว้ย 

3) คณะกรรมการควรเหน็ชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผลงาน ตลอดจนอนุมตัโิครงสรา้ง

ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และตดิตามใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญป่ระเมนิผูบ้รหิารระดบัสงูให้

สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิดงักล่าว 

4) คณะกรรมการบรษิทัควรก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมนิผลงานส าหรบั

ทัง้องคก์ร 

หลกัปฏบิตั ิ4.3 คณะกรรมการบรษิทัควรเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการบรหิารและการ
ด าเนินงานของกจิการ 
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แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบบรษิทัควรเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบของ

ขอ้ตกลงภายในกจิการครอบครวัไมว่่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่ ขอ้ตกลงผูถ้อืหุน้ หรอืนโยบาย

ของกลุ่มบรษิทัแม่ ซึง่มผีลต่ออ านาจในการควบคุมการบรหิารจดัการกจิการ 

2) คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลไมใ่หข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

คณะกรรมการ เช่น การมบีุคคลทีเ่หมาะสมมาสบืทอดต าแหน่ง 

3) คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการควบคุม

กจิการ 

หลกัปฏบิตั ิ4.4 คณะกรรมการบรษิทัควรตดิตามดแูลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้จี านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์และ
แรงจงูใจทีเ่หมาะสม 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมบรษิทัการตอ้งดแูลใหม้กีารบรหิารทรพัยากรบคุคลทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและกลยุทธข์อง

องคก์รพนักงานในทุกระดบัมคีวามรู ้ความสามารถแรงจงูใจทีเ่หมาะสม และไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็น

ธรรมเพื่อรกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถขององคก์รไว ้

2) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งดแูลใหม้กีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีหรอืกลไกอื่นเพื่อดแูลใหพ้นักงานมี

การออมอย่างเพยีงพอส าหรบัรองรบัการเกษยีณ รวมทัง้สนับสนุนใหพ้นักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน

การบรหิารจดัการเงนิการเลอืกนโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอายุ ระดบัความเสีย่ง หรอืดแูลให้

มนีโยบาย 

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Business 

หลกัปฏบิตั ิ5.1 คณะกรรมการบรษิทัควรใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบั
การสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒัธรรมองคก์รที่ส่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรมและดแูล

ใหฝ่้ายจดัการน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานและ

การตดิตามผลการด าเนินงาน 

2) คณะกรรมการบรษิทัควรส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิม่คณุค่าใหก้จิการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้ม

ทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ซึง่อาจครอบคลุมการก าหนดรปูแบบธุรกจิ (business model) วธิคีดิมมุมองใน

การออกแบบและพฒันาสนิคา้และบรกิาร การวจิยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการ

ท างานรวมทัง้การร่วมมอืกบัคู่คา้ 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 One Report 
   

 

270 

 

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

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลใหม้กีลไกทีท่ าใหม้ัน่ใจว่า กจิการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมมคีวาม

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนใน

องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ทีเ่ป็นไปดว้ยความยัง่ยนื โดยอาจจดัท านโยบายหรอื

แนวปฏบิตัซิึง่อย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี้ 

ก. ความรบัผดิชอบต่อพนักงานและลูกจา้ง โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เกีย่วขอ้งและปฏบิตัติ่อพนักงานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ 

การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ทีเ่ป็นธรรม การจดัสวสัดกิารทีไ่ม่น้อยกว่า

ทีก่ฎหมายก าหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การดแูลสุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยัในการท างาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความกา้วหน้า 

รวมถงึเปิดโอกาสใหพ้นักงานมโีอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอื่น ๆ 

ข. ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งและ

ค านึงถงึสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเกบ็รกัษาขอ้มลูลูกคา้ การบรกิารหลงั

การขายตลอดชว่งอายุสนิคา้และบรกิาร การตดิตามวดัผลความพงึพอใจของลูกคา้เพื่อการ

พฒันาปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารรวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิการขาย 

(sales conduct) ตอ้งกระท าอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิหรอืใช้

ประโยชน์จากความเขา้ใจผดิของลูกคา้ 

ค. ความรบัผดิชอบต่อคูค่า้ โดยมกีระบวนการจดัซื้อจดัจา้งและเงือ่นไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็น

ธรรมการชว่ยใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลติและใหบ้รกิาร

ใหไ้ดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดแูลใหคู้่คา้เคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัติ่อแรงงานตนเองอย่าง

เป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลคู่คา้

เพื่อพฒันาการประกอบธุรกจิระหว่างกนัอยา่งยัง่ยนื 

ง. ความรบัผดิชอบต่อชมุชนโดยน าความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกจิมาพฒันาโครงการที่

สามารถสรา้งเสรมิประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมมกีารตดิตามและวดัผลความ

คบืหน้าและความส าเรจ็ในระยะยาว 

จ. ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัจะไม่สรา้ง

หรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลุมการใชว้ตัถุดบิ การใชพ้ลงังาน 

(ส าหรบัการผลติขนส่งหรอืในส านักงาน) การใชน้ ้า การใชท้รพัยากรหมุนเวยีน การดแูลและ

ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการประกอบธุรกจิ การปลดปล่อย

และจดัการของเสยีทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 
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ฉ. การแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมโดยการประกอบธุรกจิอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความ

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

ช. การต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เกีย่วขอ้งและก าหนดใหบ้รษิทัมแีละประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนัต่อ

สาธารณะโดยอาจเขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืขา่ยในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั รวมถงึ

สนับสนุนใหบ้รษิทัอื่นๆ และคู่คา้มแีละประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั 

รวมทัง้เขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืขา่ยดว้ย 

หลกัปฏบิตั ิ5.3 คณะกรรมการบรษิทัควรติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล โดยค านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

1) คณะกรรมการบรษิทัควรตระหนกัถงึความจ าเป็นของทรพัยากรทีต่อ้งใช ้รวมทัง้ตระหนักว่าการใช้

ทรพัยากรแต่ละประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั 

2) คณะกรรมการบรษิทัควรตระหนกัว่า รปูแบบธุรกจิ (business model) ทีต่่างกนั ท าใหเ้กดิผลกระทบ

ต่อทรพัยากรทีต่่างกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรปูแบบธรุกจิ จงึควรค านึงถงึผลกระทบและ

ความคุม้ค่าทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบและ

สรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

3) คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลใหม้ัน่ใจว่า ในการบรรลุวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของกจิการฝ่าย

จดัการมกีารทบทวน พฒันาดแูลการใชท้รพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลโดย

ค านึงถงึการเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

หลกัปฏบิตั ิ5.4 คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้กีรอบการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์รที่
สอดคล้องกบัความตอ้งการของกจิการ รวมทัง้ดูแลใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาสทาง
ธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบรหิารความเสี่ยง เพื่อให้กจิการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
หลกัของกจิการ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้นีโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึง่ครอบคลุมถงึการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ และการก าหนด

แนวทางเพื่อรองรบัในกรณีทีไ่มส่ามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีก่ าหนดไว ้

2) คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลใหก้ารบรหิารความเสีย่งขององคก์รครอบคลุมถงึการบรหิารและจดัการ

ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

3) คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
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หลกัปฏิบติั 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

หลกัปฏบิตั ิ6.1 คณะกรรมการใหค้วามส าคญัในการก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุม
ภายในทีจ่ะท าใหบ้รรลุวตัถปุระสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการควรเขา้ใจความเสีย่งทีส่ าคญัของกจิการ และอนุมตัคิวามเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

2) คณะกรรมการควรพจิารณาและอนุมตันิโยบายการบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

เป้าหมายหลกั กลยุทธ ์และความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องกจิการ ส าหรบัเป็นกรอบการปฏบิตังิานใน

กระบวนการบรหิารความเสีย่งของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้ คณะกรรมการควรให้

ความส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและดแูลใหม้กีารทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี่ยงเป็น

ประจ า เช่นปีละ 1 ครัง้ 

3) คณะกรรมการควรดแูลใหบ้รษิทัมกีารระบุความเสีย่ง โดยพจิารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร

ทีอ่าจส่งผลใหบ้รษิทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

4) คณะกรรมการควรดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัไดม้กีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของความเสีย่ง

ทีไ่ดร้ะบุไวเ้พื่อจดัล าดบัความเสีย่ง และมวีธิจีดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

5) คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรองขอ้ 6.1.1-6.1.4 ก่อนเสนอให้

คณะกรรมการพจิารณา ตามทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิ 

6) คณะกรรมการควรตดิตามและประเมนิผลประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ 

7) คณะกรรมการมหีน้าทีด่แูลใหก้จิการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้ของในประเทศและในระดบัสากล 

8) ในกรณีทีบ่รษิทัมบีรษิทัย่อยหรอืกจิการอื่นที่บรษิทัไปลงทุนอยา่งมนีัยส าคญั (เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้

ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50) คณะกรรมการควรน าผลประเมนิระบบควบคุม

ภายในและการบรหิารความเสีย่งมาเป็นส่วนหนึ่งในการพจิารณาตามขอ้ 6.1.1-6.1.7 ดว้ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัปฏบิตั ิ6.2 คณะกรรมการตอ้งจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและอสิระ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึง่ทุกคนตอ้ง

เป็นกรรมการอสิระ และมคีุณสมบตัแิละหน้าทีต่ามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2) คณะกรรมการควรก าหนดหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยควรมหีน้าที่

อย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

ก. สอบทานใหก้จิการมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและครบถว้น (accuracy and 

completeness) 
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ข. สอบทานใหก้จิการมรีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมี

ประสทิธผิล 

ค. สอบทานใหก้จิการปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ง. พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการ

พจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่

รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

จ. พจิารณา คดัเลอืก เสนอบุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ีและพจิารณา

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้ประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่ม

ประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละครัง้ 

ฉ. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหม้ัน่ใจ

ไดว้่าเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สงูสุดต่อกจิการ 

ช. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้น

การคอรร์ปัชนัของกจิการตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

ทุจรติ 

3) คณะกรรมการควรดแูลใหบ้รษิทัจดัใหม้กีลไกหรอืเครื่องมอืทีจ่ะท าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถเรยีกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารอืร่วมกบัผูส้อบบญัช ีหรอืแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็น

อสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอืน่ใดมาประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

4) คณะกรรมการควรจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่

เป็นผูร้บัผดิชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธภิาพระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุม

ภายใน พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงาน

ประจ าปี 

5) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเหน็ถงึความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสีย่งและการ

ควบคุมภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

หลกัปฏบิตั ิ6.3 คณะกรรมการควรตดิตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้ะหว่างบรษิทักบัฝ่าย
จดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มลูและโอกาส
ของบรษิทั และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิัทในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่รวมถงึการก าหนด

นโยบายและวธิปีฏบิตัใินการรกัษาความลบั (confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถอื (integrity) และ

ความพรอ้มใชข้องขอ้มลู (availability) รวมทัง้การจดัการขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์

(market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และ
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พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิทีป่รกึษาทางกฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ปฏบิตัติามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย 

2) คณะกรรมการควรดแูลใหม้กีารจดัการและตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ รวมทัง้

ดแูลใหม้แีนวทางและวธิปีฏบิตัเิพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการ

เปิดเผยขอ้มลู ตามทีก่ฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็น

ส าคญั โดยทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่ควรมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 

3) คณะกรรมการควรมขีอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระ

การประชุมคณะกรรมการ และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดแูลให้

กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีอย่างมนีัยส าคญัในลกัษณะทีอ่าจท าใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้

ความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ งดเวน้จากการมส่ีวนร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้ 

หลกัปฏบิตั ิ6.4 คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้กีารจดัท านโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนัทีช่ดัเจนและสื่อสาร
ในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กดิการน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการควรจดัใหม้โีครงการ หรอืแนวทางในการต่อตา้นการทุจรติ การคอรร์ปัชนั รวมถงึการ

สนับสนุนกจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง 

หลกัปฏบิตั ิ6.5 คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหก้จิการมกีลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้กีลไกและกระบวนการจดัการ (บนัทกึ ตดิตามความคบืหน้า แกไ้ข

ปัญหา รายงาน) ขอ้รอ้งเรยีนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และดแูลใหม้กีารจดัช่องทางเพื่อการรบัขอ้รอ้งเรยีนทีม่ี

ความสะดวกและมมีากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนไวใ้น website 

หรอืรายงานประจ าปี 

2) คณะกรรมการดแูลใหม้นีโยบายและแนวทางทีช่ดัเจนในกรณีทีม่กีารชีเ้บาะแส โดยควรก าหนดใหม้ี

ช่องทางในการแจง้เบาะแสผ่านทาง website ของกจิการหรอืผ่านกรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ

ของกจิการทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การด าเนินการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการ 

3) คณะกรรมการควรดแูลใหม้มีาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสทีแ่จง้เบาะแสดว้ยเจตนา

สุจรติ 

หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏบิตั ิ7.1 คณะกรรมการตอ้งดแูลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง 
เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
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แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการตอ้งดแูลใหบ้คุลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลู มคีวามรู ้ทกัษะ และ

ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และมจี านวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมาย

รวมถงึผูบ้รหิารสงูสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัท าบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั และ

นักลงทุนสมัพนัธ ์

2) ในการใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมการตอ้งค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยในกรณีที่

เป็นรายงานทางการเงนิ ควรพจิารณาปัจจยัอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ดว้ย 

ก. ผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 

ข. ความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบ

ควบคุมภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผี่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

ค. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ง. ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกักลยุทธแ์ละนโยบายของบรษิทั 

3) คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึง่รวมถงึงบการเงนิ รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สามารถ

สะทอ้นฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานอย่างเพยีงพอ รวมทัง้ควรสนับสนุนใหบ้รษิทัจดัท าค าอธบิาย

และการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (management discussion and analysis หรอื MD&A) เพื่อ

ประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้ เพื่อใหน้ักลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้ 

นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 

4) ในกรณีทีก่ารเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเกี่ยวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะกรรมการราย

นัน้ควรดแูลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมคีวามครบถว้น ถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของกลุ่มตน 

การเปิดเผยในส่วนทีเ่กีย่วเนื่องกบั shareholders’ agreement ของกลุ่มตน 

หลกัปฏบิตั ิ7.2 คณะกรรมการควรตดิตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการควรดแูลใหฝ่้ายจดัการมกีารตดิตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของกจิการและมกีาร

รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการควรร่วมกนัหาทางแกไ้ข

โดยเรว็หากเริม่มสีญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ 

2) ในการอนุมตักิารท ารายการใด ๆ หรอืการเสนอความเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัคิณะกรรมการควร

มัน่ใจไดว้่า การท ารายการดงักลา่วจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกจิการสภาพคล่องทาง

การเงนิ หรอืความสามารถในการช าระหนี้ 

หลกัปฏบิตั ิ7.3 ในภาวะทีก่จิการประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมัน่ใจไดว้า่ กจิการ
มแีผนในการแกไ้ขปัญหา หรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิได ้ทัง้นี้ ภายใตก้ารค านึงถงึสทิธิ
ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
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แนวปฏบิตั ิ 1) ในกรณีทีก่จิการมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถช าระหนี้หรอืมปัีญหาทางการเงนิคณะกรรมการตอ้งตดิตาม

อย่างใกลช้ดิ และดแูลใหก้จิการประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบั

การเปิดเผยขอ้มลู 

2) คณะกรรมการตอ้งดแูลใหก้จิการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ โดยค านงึถงึความเป็นธรรม

ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ซึง่รวมถงึเจา้หนี้ ตลอดจนตดิตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะ

อย่างสม ่าเสมอ 

3) คณะกรรมการควรมัน่ใจไดว้่า การพจิารณาตดัสนิใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิของบรษิทั ไม่

ว่าจะดว้ยวธิกีารใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

หลกัปฏบิตั ิ7.4 คณะกรรมการควรพจิารณาจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการควรพจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณ นโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั การปฏบิตัติ่อพนักงานและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ซึง่รวมถงึ

การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสทิธมินุษยชน รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม โดยค านึงถงึกรอบการรายงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล ทัง้นี้ อาจ

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี หรอือาจจดัท าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสม

ของกจิการ 

2) คณะกรรมการควรดแูลใหข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ าคญัและสะทอ้นการปฏบิตัทิีจ่ะน าไปสู่การสรา้ง

คุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

หลกัปฏบิตั ิ7.5 คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้หีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธท์ีท่ าหน้าทีใ่น
การสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั 
และทนัเวลา 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการควรจดัใหม้นีโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู 

(disclosure policy) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า การสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่าง

เหมาะสม เท่าเทยีมกนั ทนัเวลา ใชช้่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูทีม่ตี่อผลต่อราคา

หลกัทรพัย ์รวมทัง้มกีารสื่อสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 

2) คณะกรรมการควรจดัใหม้กีารก าหนดผูท้ีร่บัผดิชอบการใหข้อ้มลูกบับุคคลภายนอก โดยควรเป็นผูท้ีม่ ี

ความเหมาะสมกบัการปฏบิตัหิน้าที ่เขา้ใจธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ค่านิยม

และสามารถสื่อสารกบัตลาดทุนไดเ้ป็นอย่างด ีเช่น กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย

การเงนิ และผูจ้ดัการฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

3) คณะกรรมการควรดแูลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทศิทางและสนับสนุนงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์ เชน่ การ

จดัใหม้หีลกัปฏบิตัใินการใหข้อ้มลู นโยบายการจดัการขอ้มลูทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้ก าหนด
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หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของนักลงทุนสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มลู

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

หลกัปฏบิตั ิ7.6 คณะกรรมการควรส่งเสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

แนวปฏบิตั ิ 1) นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท์ีก่ าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

แลว้ คณะกรรมการควรพจิารณาใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่น

ดว้ย เช่น website ของบรษิทั โดยควรกระท าอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนั 

หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

หลกัปฏบิตั ิ8.1 คณะกรรมการควรดแูลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการควรดแูลใหเ้รื่องส าคญั ทัง้ประเดน็ทีก่ าหนดในกฎหมายและประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อ

ทศิทางการด าเนินงานของกจิการ ไดผ้่านการพจิารณาและ/หรอืการอนุมตัขิองผถ้อืหุน้ โดยเรื่องส าคญั

ดงักลา่วควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) คณะกรรมการควรสนับสนุนการมส่ีวนร่วมของผูถ้อืหุน้ เช่น 

ก. การก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้า

ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการควรพจิารณาบรรจุเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเป็นวาระ

การประชุม ซึง่หากกรณีคณะกรรมการปฏเิสธเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอบรรจุเป็นวาระ

คณะกรรมการตอ้งแจง้เหตุผลใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ 

ข. หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการควรดแูลใหม้กีารเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

3) คณะกรรมการควรดแูลใหห้นังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อการใช้

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

4) คณะกรรมการควรดแูลใหม้กีารส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และเผยแพร่บน 

website ของบรษิทัอย่างน้อย 28 วนัก่อนวนัประชุม 

5) คณะกรรมการควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์าร

ส่งค าถามล่วงหน้า และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบรษิทัดว้ย 

6) หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งควรจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่

พรอ้มกบัฉบบัภาษาไทย 

หลกัปฏบิตั ิ8.2 คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใสมปีระสทิธภิาพ 
และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 
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แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการควรก าหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชมุ โดยค านงึถงึความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม

ของผูถ้อืหุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชุมทีเ่หมาะสมและเพยีงพอตอ่การอภปิราย สถานทีจ่ดัประชมุที่

สะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้ 

2) คณะกรรมการควรตอ้งไมใหม้กีารกระท าใดๆทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสเขา้ประชุมหรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อื

หุน้จนเกนิควร เช่น ไมค่วรก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงตน

เกนิกว่าทีก่ าหนดไวใ้นแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) คณะกรรมการควรส่งเสรมิการน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

การนับคะแนนและแสดงผล เพือ่ใหก้ารด าเนินการประชมุสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แมน่ย า 

4) ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้าทีด่แูลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิทั จดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชมุทีก่ าหนดไวใ้น

หนังสอืนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุม

ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้

5) เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถรว่มตดัสนิใจในเรื่องส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุมและในฐานะผู้

ถอืหุน้ไมค่วรสนับสนุนการเพิม่วาระการประชุมทีไ่มไ่ดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะ

วาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ  

6) กรรมการทุกคน และผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งควรเขา้รว่มการประชุม เพื่อผูถ้อืหุน้สามารถซกัถามในประเดน็

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

7) ก่อนเริม่การประชุม ผูถ้อืหุน้ควรไดร้บัทราบจ านวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง

และของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง 

8) ในกรณีทีว่าระใดมหีลายรายการ ประธานทีป่ระชุมควรจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการ เชน่ ผูถ้อื

หุน้ใชส้ทิธใินการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ 

9) คณะกรรมการควรสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่ าคญั และส่งเสรมิใหม้บีุคคลทีเ่ป็น

อสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุ และเปิดเผยผลการลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ย 

ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชมุทราบพรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

หลกัปฏบิตั ิ8.3 คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชมุและการจดัท ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง
และครบถว้น 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมการควรดแูลใหบ้รษิทัเปิดเผยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัท า

การถดัไป ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน website ของบรษิทั 

2) คณะกรรมการควรดแูลใหก้ารจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

3) คณะกรรมการควรดแูลใหม้รีายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
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ก. รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ประชมุ และสดัส่วนกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชมุ ไม่เขา้

ร่วมการประชุม 

ข. วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชมุ และผลการลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ งด

ออกเสยีง) ของแต่ละวาระ 

ค. ประเดน็ค าถามและค าตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 

 

การก ากบัดแูลกิจการ 

 บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า 
การก ากบัดูแลกจิการทีด่แีสดงถงึการมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ่งช่วยสร้ างความ
เชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย อนัจะน าไปสู่การเพิม่มลูค่าและการ
เตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาวอย่างยัง่ยนื บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสรมิใหม้รีะบบการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีโดยมุ่งหวงัใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ พฒันาระดบัการก ากบัดูแลกจิการและปฏบิตัติาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีใหส้อดคล้องกับแนวทางทีเ่ป็นมาตรฐานสากล โดยน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดซีึ่ง
ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาก าหนดเป็นหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และก าหนดใหม้ี
การตดิตามเพื่อปรบัปรุงหลกัการดงักล่าวใหส้อดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป โดยมแีนวปฏบิตัซิึ่ง
ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัต่อไปนี้ 

หมวดท่ี 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิข ัน้พื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนักล งทุนใน
หลกัทรพัย์และเจา้ของบรษิทัฯ เช่น สทิธใินการซื้อ ขาย โอน หลกัทรพัย์ทีต่นถอือยู่ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผล
ก าไรจากบรษิัทฯ  สทิธิในการได้รบัขอ้มูลอย่างเพยีงพอ สทิธติ่างๆ ในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมทีส่ าคญัและมผีลต่อทศิทางใน
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแก้ไข
หนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มพีนัธกจิในการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

1) มกีารให้ขอ้มูลวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมคี าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอื
ประกอบมตทิีข่อตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้ือหุน้ หรอืในเอกสารแนบวาระการ
ประชุมและละเวน้การกระท าใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัฯ 
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2) อ านวยความสะดวกใหผู้้ถอืหุน้ได้ใชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเหมาะสม และละเว้นการ
กระท าใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ เช่น ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะใช้
สถานทีซ่ึ่งสะดวกแก่การเดนิทาง โดยจะแนบแผนทีซ่ึ่งแสดงสถานทีจ่ดัการประชุมผูถ้อืหุ้นไวใ้นหนังสือเชญิ
ประชุม รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ  

3) ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ซกัถามได้
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
พรอ้มกบัการน าส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษิทัฯ  

4) สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้และ
เสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

5) ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธานในทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและบรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มี
โอกาสในการแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค าถามในวาระต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างอสิระก่อนการลง
มตใินวาระใด ๆ  

6) ส่งเสรมิใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมในการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบค าถามในทีป่ระชุม  

7) จดัใหม้กีารลงมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ส าหรบัแต่ละรายการในกรณีทีว่าระนัน้มหีลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้
กรรมการ 

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

9) บรษิทัฯ จะจดัใหม้บีุคคลากรทีเ่ป็นอสิระท าหน้าทีช่่วยในการตรวจนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

10) ภายหลงัการประชุมผูถ้ือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชุมที่บนัทกึขอ้มูลอย่างถูกต้องและ
ครบถว้นในสาระส าคญั รวมทัง้จะมกีารบนัทกึประเดน็ขอ้ซกัถาม ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะทีส่ าคญัไวใ้น
รายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะน าผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระ รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา 

11) บรษิทัฯ จะจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับจาก
วนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 2   การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยและผูถ้อื
หุน้ต่างชาต ิ โดยมแีนวทางปฏบิตัใินการคุม้ครองป้องกนัการละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่างเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม 
สรา้งความมัน่ใจในการลงทุนกบับรษิทั จงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิีด่เีพื่อการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนัดงันี้ 
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1) บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ ทัง้นี้การเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมถงึหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด และควรเผยแพร่รายละเอยีดในเวบ็ไซต์
ของบรษิทั 

2) บรษิทัก าหนดใหม้หีนังสอืมอบฉนัทะส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุได ้ และก าหนดแนว
ทางการลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลอื่น และหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผู้รบัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชมุ โดย
ระบุชื่อ ประวตั ิ ขอ้มลูการท างานของกรรมการอสิระทัง้หมดใหพ้จิารณาเลอืกหนึ่งคน ส าหรบัการเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
แทนผูถ้อืหุน้ 

3) บรษิทัไม่เพิม่วาระการประชุม หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

4) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทัง้วาระการแต่งตัง้ 
กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

5) บรษิทัก าหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยการใชข้อ้มลูภายใน และการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัเพื่อป้องกนัมิ
ให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ใช้ขอ้มูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ ซึ่งมกีารแจง้
แนวทางและนโยบายใหทุ้กคนในองคก์รถอืปฏบิตั ิและมกีารตดิตามผลอย่างสม ่าเสมอ 

6) คณะกรรมการและผู้บรหิาร มหีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ และการเปลี่ยนแปลงการถอืครอง
หลกัทรพัย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัย์ 

หมวดท่ี 3   บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย  

บรษิัทตระหนักว่าผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในผลประโยชน์ของบรษิทัทุกกลุ่ม ควรได้รบัการดูแลจากบรษิทัตามสทิธทิี่
ก าหนดโดยกฎหมายหรอืโดยขอ้ตกลงทีท่ าร่วมกนั โดยค านึงถงึความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืทีด่รีะหว่างกนั เพื่อสรา้ง
ความมัน่คงทางการเงนิ และความยัง่ยนืของกจิการ จงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิีด่ดีงันี้ 

1) บรษิทัก าหนดใหม้จีรรยาบรรณต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ พนักงาน คู่คา้และเจา้หนี้คูแ่ขง่ 
สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนได้รบัทราบและปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั 
รวมทัง้ได้ก าหนดโทษในการทีไ่ม่ปฏบิตัิตามไวใ้นคู่มอืพนักงาน โดยมแีนวปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัผู้มส่ีวนได้เสยีต่างๆ 
ดงันี้ 

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

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

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

ลูกคา้ : บรษิัทฯ รบัผดิชอบต่อลูกค้าโดยการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของสนิค้าและบริการ 
รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ให้ครบถ้วนและครอบคลุมใหม้ากทีสุ่ด 
เพื่อมุ่งเน้นการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว นอกจากนี้ บรษิทัฯ ค านึงถงึ
สุขลกัษณะและอนามยัของลูกคา้ในการบรโิภคสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ  และการให้
ขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารทีถู่กต้องและครบถ้วนแก่ลูกคา้ รวมทัง้ยงัจดัใหม้ชี่องทาง
ใหลู้กคา้ของบรษิทัฯ สามารถแจง้ปัญหาสนิคา้และบรกิารที่ไม่เหมาะสมเพื่อทีบ่รษิทัฯ จะ
ได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้อย่าง รวดเร็ว 
ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่
เกีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

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

คู่แขง่ : บรษิัทฯ ประพฤตติามกรอบการแข่งขนัที่ด ีมจีรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
รวมทัง้สนับสนุนและส่งเสรมินโยบายการแขง่ขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม 

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

2) บริษัทก าหนดกลไกคุ้มครองสิทธผิู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการท าผดิ
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่าน
คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

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

 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญั ถูกต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา เพื่อใหผู้ม้ ี
ส่วนไดเ้สยีไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจ บรษิทัจงึก าหนดแนวปฏบิตัเิพื่อก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส
อย่างเคร่งครดั ดงันี้ 

1) คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย จะต้องมหีน้าทีใ่นการเปิดเผยสารสนเทศ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี 
(Periodic Reports) ไดแ้ก่ งบการเงนิ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
และสารสนเทศทีร่ายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) ไดแ้ก่ การไดม้า/จ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ รายการที่
เกีย่วโยงกนั การร่วม/ยกเลกิการร่วมทุน การเพิม่ทุน/ลดทุน การออกหลกัทรพัยใ์หม่ การซื้อหุน้คนื การจ่าย/ไม่จ่ายเงนิ
ปันผล ฯลฯ รวมทัง้ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม ่าเสมอ รวดเร็ว ทัน
สถานการณ์ 

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

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

4) คณะกรรมการบรษิัทจะต้องจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบญัชี และจัดให้มีรายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รายงานประจ าปี 

5) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละปี เ ปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปี 
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6) คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทัง้
รายละเอยีดค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร ไวใ้นแบบแสดงรายการประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

7) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีหน่วยงานส านักงานเลขานุการ (Secretary Office) เพื่อเปิดเผย
สารสนเทศตามแนวทางปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด รวมทัง้การใหข้อ้มลูพืน้ฐานธุรกจิ แนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ และทศิทางของบรษิัทในอนาคตแก่ประชาชนทัว่ไป ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนทัว่ไป นักวเิคราะห์ และ
ภาครฐั ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 

8) คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้นีักลงทุนสมัพนัธท์ าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธข์อ้มูลขา่วสารทัว่ไปของบรษิทั
แก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสาธารณชนทัว่ไปอย่างสม ่าเสมอ 

9) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจดัท าค าอธบิายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี้เพื่อให้นักลงทุนได้
รบัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสได้
ดยีิง่ขึน้ นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 

10) คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

 
บรษิทัมอบหมายใหส้ านักเลขานุกาลบรษิทั (Corporate Secretariat Office) และหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor 
Relations) ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวเิคราะหห์ลกัทรพัยส์ถาบนั จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในการลงทุน และหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อ “นักลงทุนสมัพนัธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก 
นอกจากนี้ยงัมกีารจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชีแ้จงขอ้มลู รวมถงึเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมซกัถามข้อมลู
อย่างโปร่งใสโดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมการชีแ้จงดว้ย โดยกจิกรรมดงักล่าวรวมถงึการประชุมนักวเิคราะหเ์พื่อชีแ้จง
ผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) การให้
ขอ้มลูแบบตวัต่อตวักบันักลงทุน นักวเิคราะห ์และการพบปะผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารระดบัสงูไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบั
งานนักลงทุนสมัพนัธใ์นปี 2563 สรุปไดด้งันี้ 

1. การประชุมนักวเิคราะหเ์พื่อชีแ้จงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) จ านวน 1 ครัง้มี
ผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 6 คนต่อครัง้ 

2. การเขา้ร่วมกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน” (“SET Opportunity Day”) ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยจ านวน 2 ครัง้ม ีนักวเิคราะหแ์ละนักลงทุนเขา้ร่วม “ON LINE”  

3. การเขา้พบและใหข้อ้มลูจ านวน 5 ครัง้และการประชมุทางโทรศพัท ์(Conference Call) จ านวน 10 ครัง้แก่นัก
ลงทุนและนักวเิคราะห ์
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หมวดท่ี 5   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัในฐานะตวัแทนผูถ้อืหุน้ทีม่หีน้าทีก่ ากบัดูแลการบรหิารจดัการงานของบรษิทัใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยมกีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกจิ
ของบรษิทัภายใตค้วามเชีย่วชาญ และความมจีรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิเป็นหลกั โดยมสีาระส าคญัส าหรบัแนว
ปฏบิตัใินการก ากบัดแูลความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัดงัต่อไปนี้ 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ  

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

1.2   คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 10 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด และมีจ านวน
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน อนัจะท าใหเ้กิดการถ่วงดุลในการพจิารณาและออกเสยีงในเรื่องต่างๆ 
อย่างเหมาะสม ทัง้นี้  กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และ
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   

1.3 คณะกรรมการบรษิทัมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปีตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด โดย
กรรมการอิสระจะมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มเีหตุผลและความจ าเป็นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้ กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ สามารถเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัอื่นได ้แต่ต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาด
หลกัทรพัย์ฯ รวมถึงเกณฑ์ ข้อก าหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัใหร้บัทราบ ทัง้นี้ กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนได้
ไม่เกนิ 5 บรษิทั 

1.4 คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้โดยรวม มใิช่ตวัแทนของผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

1.5 คณะกรรมการมนีโยบายให้มจี านวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสดัส่วนอย่าง
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบรษิทั 

 1.6 การแต่งตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ จะตอ้งมี
ความโปร่งใสและชดัเจน ในการสรรหากรรมการบรษิทัใหด้ าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและการพจิารณาจะตอ้งมปีระวตักิารศกึษาและประสบการณ์การประกอบ
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วชิาชพีของบุคคลนัน้ๆ โดยมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็
ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้เคยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปี
ทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่ง
อกีกไ็ด ้  

1.7 คณะกรรมการได้พจิารณาแบ่งอ านาจและความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล และ
การบริหารงานประจ าวนัออกจากกันอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการถูก
เลอืกตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั  ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนั  
เพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรบัผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบาย การก ากับดูแลและการ
บรหิารงานประจ า ทัง้นี้ บรษิทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิัท 
กบัผู้บรหิารอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีใ่น
การก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย ขณะที่ผู้บริหารท า
หน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด ทัง้นี้ ประธานกรรมการไม่ได้
ร่วมบรหิารงานปกตปิระจ าวนั แต่ใหก้ารสนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกจิของฝ่ายจดัการผ่าน
ทางกรรมการผูจ้ดัการอย่างสม ่าเสมอ ในขณะทีก่รรมการผูจ้ดัการรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ
บรษิทัภายใตก้รอบอ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

1.8 คณะกรรมการก าหนดจ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นไม่เกนิ 5 บรษิทั
จดทะเบียน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งหลายบริษัทอย่าง
รอบคอบ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ  

1.9 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นของกรรมการบรษิทั ตามระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ที่ว่ากรรมการบรษิัทจะประกอบกิจการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั
หรือหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจ ากัดหรอืบรษิัท
มหาชนจ ากดัอื่นที่ประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิทั
ไม่ได ้เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้  

นอกจากนี้ คณะกรรมการไม่มนีโยบายส่งผูบ้รหิารเขา้ไปเป็นกรรมการในบรษิทัอื่นนอกกลุ่มบรษิทั ใน
กรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบรหิารก่อน ยกเวน้การด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลทีไ่ม่แสวงหาก าไร ทัง้นี้ การ
ด ารงต าแหน่งตอ้งไม่ขดักบับทบญัญตัขิองกฎหมาย ขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
และตอ้งไม่ใชต้ าแหน่งงานในบรษิทัไปอา้งองิเพื่อส่งเสรมิธุรกจิภายนอก 

1.10 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิัท ทีม่คีุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทที่
เหมาะสม มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท าหน้าทีใ่ห้
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ค าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏิบตัติามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผย
คุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

1.11 คณะกรรมการบรษิทัได้ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้ลขานุการบรษิทัไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรู้
อย่างต่อเนื่องทัง้ดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั  

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1  บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการบรหิาร เพื่อปฏบิตัิ
หน้าทีเ่ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัหิรอืรบัทราบ 

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะ โดยประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื่อให้การท า
หน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ 

3.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 3.1 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ  และมหีน้าที่
ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัฯ รวมทัง้ก ากบัดูแลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไป
ตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ และทศิทางในการด าเนินธุรกจิ เพื่อประโยชน์ระยะยาว
แก่ผูถ้อืหุน้ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ขณะเดยีวกนั
กค็ านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกฝ่าย ทัง้นี้ โดยมรีายละเอยีดตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมการบรษิทั 

 

3.2 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

บริษัทฯ ได้จดัให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี้ การจดัท าคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 
โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

3.3 จรรยาบรรณธุรกจิ  

คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่การด าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะก าหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้น ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่
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กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน เขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษิทัใชใ้นการด าเนินธุ รกจิ 
และเป็นแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม มี
ความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี ค านึงถึงสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสาร
ภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดงักล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทาง
ปฏิบตัิงาน ที่พนักงานทุกคนพงึปฏิบตัิตน และปฏิบตัิงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ในด้าน
ต่างๆ โดยบรษิทัไดม้กีารประกาศและแจง้ใหทุ้กคนรบัทราบและยดึปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั รวมถงึใหม้กีาร
ปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าว ทัง้นี้ คณะกรรมการได้ติดตามให้มกีารปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักล่าว
อย่างจรงิจงั 

3.4 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาเรื่องความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพจิารณาการท า
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์มแีนวทางทีช่ดัเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั
เป็นส าคญั โดยก าหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายที่ไม่ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆดงักล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัที่
ข ัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้ง หรอืมส่ีวนไดเ้สยี หรอืเกี่ยวโยงกบัรายการทีพ่จิารณา ต้องแจง้ให้
บรษิัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว โดยบุคคลดงักล่าวไม่มส่ีวน
ร่วมในการตดัสนิใจใดๆ ในธุรกรรมดงักล่าว   

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีม่ี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่ไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บรษิทัไดป้ฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั ในเรื่องการก าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ ใหเ้สมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะไดก้ ากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัขัน้ตอนการด าเนินการ 
และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยจะ
เปิดเผยการท ารายการไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-
1)  

3.5 ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบรษิัทให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิาร และ
ระดบัปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจต่อ
ฝ่ายจดัการในการช่วยลดความเสีย่งทางธุรกจิ ช่วยใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมี
การจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามทีต่ัง้ไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัยส์นิไม่ให้
รัว่ไหล สูญหายหรอืจากการทุจรติประพฤตมิชิอบ ช่วยใหร้ายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้องน่าเชื่อถือ 
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ช่วยใหบุ้คลากรปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งและช่วยคุม้ครองเงนิลงทุนของผูถ้อื
หุ้น  ดงันัน้บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายด้านการควบคุมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใชท้รพัย์สนิของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ มรีะบบงบประมาณและศกึษาความเป็นไป
ได้ของโครงการลงทุน (Feasibility study) ก่อนตัดสินใจลงทุน และมีระบบการควบคุมภายใน โดย
เจ้าของหน่วยงานจะต้องมรีะบบการท างานที่เป็นมาตรฐานที่ดแีละมกีารควบคุมภายใน เพื่อป้ องกัน
เหตุการณ์อนัไม่พงึประสงค์ทีอ่าจสรา้งความเสยีหายใหก้บับรษิทัได ้และพฒันาใหบุ้คลากรในหน่วยงาน
มีความรู้สึกร่วมในการปฏิบตัิงานตามระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพร้อมที่จะให้บริษัท
ประเมนิและตรวจสอบการท างานไดต้ลอดเวลา  

คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในทีฝ่่ายบรหิารจดัใหม้ขีึน้ รวมทัง้ไดจ้ดัท าและทบทวน
ระบบการควบคุม ทัง้ดา้นการด าเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ นโยบาย 
และการก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความส าคญักบัสญัญาณ
เตอืนภยัล่วงหน้าและรายการทีผ่ดิปกต ิ  

ทัง้นี้บรษิทัไดว้่าจา้งบุคคลภายนอกทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุม
ภายในของบริษัท ท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพี ยงพอ
เหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดงักล่าวมคีวามเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลไดอ้ย่างเตม็ที ่ผูต้รวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี้ บรษิทั
มกีารตดิตามประเมนิผลอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าระบบทีว่างไวส้ามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยจะมกีารประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบทีส่ าคญั
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั  

3.6 นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิัทฯ ได้จดัให้มกีารก ากบัดูแลระบบและกระบวนการบรหิารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะพจิารณาก าหนดนโยบายการ
บรหิารความเสี่ยงทัง้ภายนอกและภายในบรษิัทฯ ให้มคีวามครอบคลุม และสอดคล้องกบักลยุทธ์และ
ทศิทางของธุรกจิ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

3.7 ช่องทางการแจง้เบาะแส 

คณะกรรมการจดัใหม้แีนวทางด าเนินการทีช่ดัเจนกบัผูท้ีป่ระสงค์จะแจง้เบาะแส หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีผ่าน
ทาง เวบ็ไซต์หรอืรายงานตรงต่อบรษิทั โดยใหแ้จง้เบาะแสผ่านกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท เพื่อสัง่การให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทก าหนดไว้ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

3.8 รายงานของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝ่ีายบญัชแีละผูส้อบบญัชมีาประชุม
ร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทั
เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ
ในรายงานประจ าปี 

4.  การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจงึเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทีไ่ด ้
ถ้ามรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชุม 

4.2 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ใหถ้อืเสยีงขา้งมากโดยกรรมการคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีง
ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

4.3 การประชุมคณะกรรมการบรษิทัตามปกตใิหจ้ดัขึ้นอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ ใหป้ระธานกรรมการเป็น
ผู้เรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิัท หรอืในกรณีจ าเป็น ถ้ากรรมการตัง้แต่ 4 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้
ประธานกรรมการเรยีกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 

4.4 ให้ประธานกรรมการ หรอืกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้ าหนดวนัเวลาและ
สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั ้นอาจก าหนดเป็น อย่างอื่น
นอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัท หรอืจงัหวดัใกล้เคยีงก็ได้ หากประธาน
กรรมการหรอืกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการ มไิดก้ าหนดสถานทีท่ีป่ระชุมใหใ้ชส้ถาน
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัเป็นสถานทีป่ระชุม 

4.5 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิัท ให้ประธานกรรมการ หรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสอืนัด
ประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน หรอืส่งมอบใหแ้ก่กรรมการ หรอืผูแ้ทนของกรรมการโดยตรง โดย
ระบุวนั เวลา สถานที ่และวาระทีจ่ะประชุมไปยงักรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณี
จ าเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธ ิหรอืประโยชน์ของบรษิทัจะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น หรอืก าหนดวนั
ประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

4.6 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปีและแจง้ใหก้รรมการบรษิทัแต่ละท่าน
ทราบ ทัง้นี้ไม่รวมการประชุมวาระพเิศษ 
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ในปี 2563 ไดม้กี าหนดตารางการประชุมกรรมการประจ าปี 2564 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมี
การเปลีย่นแปลงได)้ โดยไม่รวมการประชุมในวาระพเิศษ ดงันี้ 

 

ครัง้ท่ี การประชมุคณะกรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

1. วนัจนัทรท์ี ่22 กุมภาพนัธ ์2564 วนัจนัทรท์ี ่22 กุมภาพนัธ ์2564 วนัจนัทรท์ี ่22 กุมภาพนัธ ์2564 

2. วนัองัคารที ่12 พฤษภาคม 2564 วนัองัคารที ่12 พฤษภาคม 2564  

3. วนัองัคารที ่11 สงิหาคม 2564 วนัองัคารที ่11 สงิหาคม 2564  

4. วนัพุธที ่10 พฤศจกิายน 2564 วนัพุธที ่10 พฤศจกิายน 2564 วนัพุธที ่10 พฤศจกิายน 2564 

 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเอง (Self-Assessment) 
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการ
ปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป  

 
5.2 บรษิทัจะเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิคณะกรรมการบริษทัในภาพรวมไวใ้นรายงาน

ประจ าปีและสรุปไดด้งันี้ 
 

 การประเมนิผลงาน ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุด
ย่อยมกีระบวนการประเมนิผลงานดงันี้ 

 ความหมายการให้คะแนน 

คะแนน ระดบัผลประเมิน 

80 – 100 ดเียีย่ม 

79 – 70  ด ี

69 – 60  ปานกลาง 

59 – 0  ตอ้งปรบัปรุง 
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วธิกีารประเมนิ 

1.การประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

• ผูป้ระเมนิ : คณะกรรมการบรษิทั โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา 

• แบบปรเมนิน้ีใชว้ธิกีารใหค้ะแนน เพื่อใหผู้ป้ระเมนิสามารเปรยีบเทยีบผลประเมนิในแต่ละหวัขอ้หรอื

เปรยีบเทยีบผลประเมนิของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมดีงันี้ 

0  = ไม่มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ 

1  = มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็น้อย 

2  = มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 

3  = มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ด ี

4  = มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้อย่างดเียีย่ม 

N/A  = ไม่มขีอ้มลู หรอืไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้ 

 

• รายลเอยีดการใหค้ะแนน ดงันี้ 

รายการ จ านวนขอ้ (ย่อย) คะแนน 

1.ความเป็นผูน้ า 6 24 

2.การก าหนดกลยุทธ ์ 6 24 

3.การปฏบิตัติามกลยุทธ ์ 6 24 

4.การวางแผน และผลปฏบิตัทิางการเงนิ 6 24 

5.ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 6 24 

6.ความสมัพนัธก์บัภายนอก 5 20 

7.การบรหิารงานและความสมพันัธก์บับุคลากร 6 24 

8.การสบืทอดต าแหน่ง 3 12 
9.ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 4 16 
10. คุณลกัษณะส่วนตวั 6 24 

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

2.การประเมินผลงานการประเมินกรรมการบริษทั  

 • ผูป้ระเมนิ :  กรรมการบรษิทัทุกท่าน (ประเมนิตนเอง) 
• แบบประเมนิน้ีวธิกีารใหค้ะแนน เพื่อใหผู้ป้ระเมนิสามารถเปรยีบเทยีบผลประเมนิในแต่ละหวัขอ้หรอื

เปรยีบเทยีบผลประเมนิของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมดีงันี้  
 0 = ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ หรอืไมม่กีารด าเนินการในเรื่องนัน้  
 1 = ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็น้อย  
 2 = เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร  



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 One Report 
   

 

293 

 

 3 = เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ด ี
 4 = เหน็ดว้ยอย่างมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้อย่างดเียีย่ม    

 

• รายละเอยีดการใหค้ะแนน  ดงันี้  
รายการ จ านวนขอ้ (ยอ่ย) คะแนน 

1.โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการในเรื่องดงัต่อไปนี้มคีวามเหมาะสม 
ท าใหก้ารท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ 

9 36 

2. การประชุมคณะกรรมการไดด้ าเนินการในเรื่องดงัต่อไปนี้ เพือ่ให้
คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการประชุมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

6 24 

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ไดใ้หค้วามส าคญั ใช้
เวลาในการพจิารณา ทบทวนและปฏบิตัติามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพยีงพอ 

12 48 

4. เรื่องอื่นๆ 2 8 

รวม 29 116 

การค านวณหาค่าเฉลีย่ (รอ้ยละ ) รวมคะแนนทีถู่กประเมนิ * 100 / 116 

3. การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

• ผูป้ระเมนิ :ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

• แบบประเมนิน้ีวธิกีารใหค้ะแนน เพื่อใหผู้ป้ระเมนิสามารถเปรยีบเทยีบผลประเมนิในแต่ละหวัขอ้
หรอืเปรยีบเทยีบผลประเมนิของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมดีงันี้  

  0 = ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ หรอืไมม่กีารด าเนินการในเรื่องนัน้  
  1 = ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็น้อย  
  2 = เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร  
  3 = เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ด ี
  4 = เหน็ดว้ยอย่างมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้อย่างดเียีย่ม  
 
• รายละเอยีดการใหค้ะแนน  ดงันี้  

รายการ จ านวนขอ้ (ยอ่ย) คะแนน 

1.โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการในเรื่องดงัต่อไปนี้มคีวาม
เหมาะสม ท าใหก้ารท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ 

7 28 

2.การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้ าเนินการในเรื่องดงัต่อไปนี้ เพื่อให้
คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการประชุมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

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

23 92 

รวม 36 144 

    การค านวณหาค่าเฉลีย่ (รอ้ยละ ) รวมคะแนนทีถู่กประเมนิ * 100 / 114 

 

ทัง้นี้ กระบวนการประเมนิผลดงักล่าว จะถูกน ามาประเมนิในหว้งเวลาประมาณเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี และน ามาเป็นฐานการในพจิารณาเปรยีบเทยีบในปีถดัไป และหรอืสามารถประเมนิค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกบัผลการประเมนิอกีดว้ย  

 

ทัง้นี้ ในปี 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่ 4/2563 วนัที ่ 11 พฤศจกิายน 2563 สรุปผล
คะแนนดงันี้  

 

รายละเอียดและผลคะแนนเฉล่ีย การประเมินผลงาน  

 

1. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

รายการประเมิน หวัข้อยอ่ยในการ
ประเมิน 

คะแนนเตม็ 

1. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 6 24 

2. ความสามารถในการก าหนดกลยุทธ ์ 6 24 

3. ความสามารถในการน ากลยุทธไ์ปสู่การปฏบิตั ิ 6 24 

4. ความสามารถดา้นการวางแผนทางการเงนิและผลส าเรจ็
ทางการเงนิของบรษิทั 

6 24 

5. การประสานสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งภายใน 6 24 

6. การประสานสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก 5 20 

7. การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลและความสมัพนัธก์บั
พนักงานบรษิทั 

6 24 

8. การบรหิารแผนสบืทอดต าแหน่ง 3 12 

9. การพฒันาความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 4 16 

10. คุณลกัษณะส่วนตวั 6 24 
รวม 54 216 

คะแนนรวม (ร้อยละ )  - 100 

ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ ) 95.99 ดีเยี่ยม 
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2. กรรมการบริหาร ผู้จดัการทัว่ไป 

2.1.  กรรมการบริหาร ผู้จดัการทัว่ไป 

รายการประเมิน หวัข้อยอ่ยในการประเมิน คะแนนเตม็ 

1. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 6 24 

2. ความสามารถในการก าหนดกลยุทธ ์ 6 24 

3. ความสามารถในการน ากลยุทธไ์ปสู่การปฏบิตั ิ 6 24 

4. ความสามารถดา้นการวางแผนทางการเงนิและ
ผลส าเรจ็ทางการเงนิของบรษิทั 

6 24 

5. การประสานสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งภายใน 6 24 

6. การประสานสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก 5 20 

7. การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลและความสมัพนัธ์
กบัพนักงานบรษิทั 

6 24 

8. การบรหิารแผนสบืทอดต าแหน่ง 3 12 

9. การพฒันาความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 4 16 

10. คุณลกัษณะส่วนตวั 6 24 
รวม 54 216 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ ) 95.99 ดีเยี่ยม 

 

2.2  กรรมการบริหาร ผู้จดัการทัว่ไป  

รายการประเมิน หวัข้อยอ่ยในการประเมิน คะแนนเตม็ 

1. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 6 24 

2. ความสามารถในการก าหนดกลยุทธ ์ 6 24 

3. ความสามารถในการน ากลยุทธไ์ปสู่การปฏบิตั ิ 6 24 

4. ความสามารถดา้นการวางแผนทางการเงนิและ
ผลส าเรจ็ทางการเงนิของบรษิทั 

6 24 

5. การประสานสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งภายใน 6 24 

6. การประสานสมัพนัธก์บัผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก 5 20 

7. การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลและความสมัพนัธ์
กบัพนักงานบรษิทั 

6 24 

8. การบรหิารแผนสบืทอดต าแหน่ง 3 12 

9. การพฒันาความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 4 16 
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รายการประเมิน หวัข้อยอ่ยในการประเมิน คะแนนเตม็ 

10. คุณลกัษณะส่วนตวั 6 24 
รวม 54 216 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ ) 97.07 ดีเยี่ยม 

  

3. กรรมการ (ประเมินรายคณะ) 

รายการประเมิน หวัข้อยอ่ย คะแนนเตม็ 

1. องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 9 36 

2. การประชุมคณะกรรมการ 6 24 

3. บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ทีม่ผีลต่อบรษิทั 12 48 

4. อื่นๆ 2 8 

รวม 29 116 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ ) 91.92 ดีเยี่ยม 

 

4. กรรมการ (ประเมินรายบุคคล)  

รายการประเมิน หวัข้อยอ่ย คะแนนเตม็ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัคิณะกรรมการ 2 8 

2. การจดัการประชุมคณะกรรมการ 4 16 

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ 

5 20 

รวม 11 44 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ ) 93.47 ดีเยี่ยม 

 

5. คณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ) 

รายการ หวัข้อยอ่ย คะแนนเตม็ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัคิณะกรรมการ 7 28 

2. การจดัการประชุมคณะกรรมการ 6 24 

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 23 92 
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รวม 36 144 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ) 94.74 ดีเยี่ยม 

 

6.  คณะกรรมการชุดย่อย (รายบคุคล)  

รายการ หวัข้อยอ่ย คะแนนเตม็ 

1.โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 2 8 

2.การประชุมคณะกรรมการ 4 16 

3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  5 20 

รวม 11 44 

คะแนนรวม (ร้อยละ ) - 100 

ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ) 100 ดีเยี่ยม 

 

การก าหนดช่วงคะแนนและระดบั 

 

คะแนน ระดบัของผลประเมิน 
90 - 100 ดเียีย่ม 
80 – 89 ดมีาก 
70 – 79 ด ี

60 – 69 ปานกลาง 

ต ่ากว่า 60 ตอ้งปรบัปรุง 

 
 

6. ค่าตอบแทน 

6.1  ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของ
บทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
จากกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการบรษิทัมกีารก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการทีช่ดัเจน และเสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทุกปี โดยพจิารณาตามหลกัเกณฑข์องความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม เปรียบเทยีบได้กบัระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ใน
อุตสาหกรรม ขนาดกิจการทีใ่กล้เคยีงกนั และเพยีงพอทีจ่ะจูงใจและรกัษากรรมการที่มคีุณภาพตามที่
ต้องการ พรอ้มกนันี้ ยงัพจิารณาถงึหน้าทีร่บัผดิชอบทีไ่ดร้บัเพิม่ขึน้ ส าหรบักรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหร้บัต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 
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6.2  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จ ัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการ และ/หรอื คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร
ก าหนด  และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และ
ผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดบัที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคน 
ผู้บรหิารที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้จะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสมกบั
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้ อกีทัง้ต้องเป็นอตัราทีแ่ข่งขนัไดก้บักลุ่มธุรกจิ
เดยีวกนั เพื่อดูแลรกัษาผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพ ทัง้นี้ ต้องค านึงถงึผลประโยชน์ทีบ่รษิทัและผูถ้อืหุน้ได้รบั
ดว้ย 

6.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิผลกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
น าไปใช้ในการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ โดยใช้บรรทดัฐานที่ได้ตกลงกนั
ล่วงหน้ากบักรรมการผู้จดัการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบตัิงานทางการเงิน ผลงาน
เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธใ์นระยะยาว และการพฒันาผูบ้รหิาร โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการ
พจิารณาใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบ 

 
7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบ
การก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เพื่อใหม้ี
การปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง  

7.2 ทุกครัง้ทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม ่ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ
หน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษิทั
ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

7.3 คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถงึแผนการพฒันาและสบืทอด
งาน ซึ่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารเตรยีมใหพ้รอ้มเป็นแผนทีต่่อเนื่องถงึผูส้บืทอดงาน
ในกรณีทีต่นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

7.4 คณะกรรมการจดัใหม้โีครงการส าหรบัพฒันาผูบ้รหิารโดยใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเป็นประจ าทุกปี
ถงึสิง่ทีไ่ดท้ าไปในระหว่างปี และพจิารณาควบคู่กนัไปเมื่อพจิารณาแผนสบืทอดงาน 
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คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลกัสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็น
การเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังาน ในปี 2563 ดงัน้ี 
 

ช่ือ ต าแหน่ง หลกัสูตร 
ดร. สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ CEO หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาตลาดทุน รุ่น 30 

Coaching SET Social Impact Gym 2020 ครัง้ที ่1 ตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ร่วมกบัสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (maiA) 
หลกัสตูร: การบรหิารการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคม
ภาครฐัร่วมเอกชน (หลกัสตูร บรอ.) รุ่นที ่8 วทิยาลยัการต ารวจ 
กองบญัชาการศกึษา ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

นางสาวกนกวรรณ พฤิทธิบ์ูรณะ CFO หลกัสตูร CFO Refresher Course รุ่นที ่1 ศูนยส่์งเสรมิการ
พฒันาความรูต้ลาดทุน (TSI) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หลกัสตูร THE NEW CFO (Crisis Financial officer) สมาคม
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI 
TLCA CFO Professional Development Program ครัง้ที ่
1/2563 “Update on IFRS9 and other new standards” 
TLCA CFO Professional Development Program ครัง้ที ่
2/2563 “Transfer Pricing” 
TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 
CFO CPD) ครัง้ที ่3/2563 “Related party transaction and 
impairment issues” 
TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 
CFO CPD) ครัง้ที ่4/2563 “Capital structure and funding 
strategy” 
TLCA CFO Professional Development Program ครัง้ที ่
6/2563 “Update on taxes and foreign investment issues” 
TLCA CFO Professional Development Program ครัง้ที ่
8/2563 “Strategic Financial Communication” 
หลกัสตูร Corporate Finance รุน่ที ่1/2563 สภาวชิาชพีบญัช ี
ในพระบรมราชปูถมัภ ์
หลกัสตูร Beyond Treasury Management รุ่น 1/2563 สภา
วชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์

 CFO หลกัสตูรกลยุทธด์า้นความยัง่ยนืของธุรกจิ (Corporate 
Sustainability Strategy) รุ่น 4 ศูนยพ์ฒันาธุรกจิเพื่อความ
ยัง่ยนื 
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คู่มือจรรยาบรรณ 
 
ส่วนท่ี 1 ความหมายและอภิธานศพัท ์
 
ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

จรยิธรรม คอื พฤตกิรรมทีใ่ชเ้ป็นขอ้ปฏบิตัใินการประพฤตทิีด่ทีีช่อบ โดยมพีืน้ฐานมาจากกฎหมาย ศลีธรรม 
หรอืจารตีประเพณี วฒันธรรมของคนในแต่ละสงัคม  
 

จรรยาบรรณ คอื หลกัความประพฤตปิฏิบตัอินัเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึปฏบิัตใินการ
ประกอบวชิาชพี ทีบ่รษิทัคาดหวงัใหพ้นักงานประพฤตปิฏบิตัติามเพื่อรกัษาชื่อเสยีงและส่งเสรมิเกยีรตขิองตนเองและ
บรษิทั 

อภิธานศพัท ์

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

รายการทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรง ทางออ้ม และ
อาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทั 

ผูบ้รหิาร หมายถงึ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร 4 ราย
แรกนับตัง้แต่กรรมการผูจ้ดัการลงมา 

หลกัทรพัย ์ หมายถงึ หุน้สามญั ใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืตราสารอื่นๆ ซึง่สามารถเปลีย่นมอืไดข้อง
บรษิทั ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีอ่าจมขีึน้ในอนาคต 

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

คู่แขง่ หมายถงึ บุคคล หรอืบรษิทัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดยีวกนัซึง่เสนอผลติภณัฑห์รอื
บรกิารทีค่ลา้ยคลงึ หรอืเหมอืนกนั 

คู่คา้ หมายถงึ ซพัพลายเออร ์(Supplier) ทีจ่ดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บับรษิทั 

ขอ้มลูภายใน หมายถงึ ขอ้มลูทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มลูส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัย ์
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ส่วนท่ี 2 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจในด้านต่างๆ 

 

2.1 การมีส่วนได้เสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-  หลกีเลี่ยงการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั ไม่ว่าจะเกดิจากการตดิต่อกบัผูเ้กี่ยวขอ้ง
ทางการคา้ของบรษิทั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แขง่ หรอืจากโอกาสหรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นพนักงานบรษิทัในการ
หาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการท าธุรกจิทีแ่ข่งขนักบับรษิทั  หรอืการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของ
บรษิทัทีส่่งผลกระทบต่อความรบัผดิชอบและหน้าทีต่่อบรษิทั 

- หา้มพนักงานบรษิทั ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นผูอ้นุมตัใินการตกลงเขา้ท ารายการหรอืกระท าการใดๆ ในนามบรษิทั 
เพื่อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกดิขึน้ และในกรณีทีม่กีารท าธุรกจิใดกบับริษทั ทัง้ใน
นามส่วนตวั ครอบครวั หรอืในนามของนิตบิุคคลใดๆ ทีพ่นักงานมอี านาจด าเนินการในนิตบิุคคลนัน้ พนักงาน
จะตอ้งเปิดเผยส่วนไดเ้สยีต่อบรษิทัก่อนท าธุรกรรม 

-  คณะกรรมการ และผูบ้รหิารต้องพจิารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัระหว่าง
บรษิทัและบุคคล หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจพจิารณาไดว้่ามคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบดว้ยความ
ซื่อสตัยสุ์จรติอย่างมเีหตุผลและเป็นอสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมทีด่โีดยค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทั  

- กรรมการ ผูบ้รหิารตอ้งรายงานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอื
บรษิทัย่อย  

 
2.2 การซื้อขายหลกัทรพัย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 

-  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัทุกระดบั ต้องไม่ใชข้อ้มูลภายใน (Inside Information) ของบรษิทัทีม่ี
สาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ื่น จนกระทัง่ถงึภายหลงัจากที่
ไดม้กีารเปิดเผยสารสนเทศใหป้ระชาชนทราบแลว้ 24 ชัว่โมง  

- พนักงานบรษิทัทุกระดบัต้องรกัษาและไม่เปิดเผยขอ้มลูลูกคา้ และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั พนักงาน
บรษิทัต้องไม่เปิดเผยความลบัของลูกคา้ทัง้ต่อพนักงานดว้ยกนั และบุคคลภายนอกทีไ่ม่เกี่ยวขอ้ง เวน้เสยีแต่
เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายใหเ้ปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคด ีหรอืคณะกรรมการ
บรษิทัอนุมตัอิย่างมลีายลกัษณ์อกัษรใหม้กีารเปิดเผย  

-  หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานบรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู เปิดเผยหรอืส่งผ่านขอ้มลูหรอืความลบั
ของบรษิทัไปยงับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึบุคคลในครอบครวั ญาตพิีน้่อง เพื่อนฝงู เป็นตน้  

-  การเปิดเผยขอ้มูลต้องเป็นไปโดยผู้บรหิาร หรอืพนักงานบรษิัทที่มอี านาจหน้าที ่พนักงานทัว่ไปไม่มหีน้าที่
เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะน าผู้ถามสอบถามผู้ที่ท าหน้าที่
เปิดเผยขอ้มลูนัน้ เพื่อใหก้ารใหข้อ้มลูถูกตอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

-  ไม่ใหค้ าแนะน า หรอืชี้น าในการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั เวน้แต่เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน้าทีก่ารงานที่
ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทั  

-  ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รบัทราบขอ้มูลภายในและกรรมการบรษิัท ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย งบการเงิน ทัง้รายไตรมาส และรายปี หรือ 
สารสนเทศทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์แก่สาธารณชน และ 2 วนัท าการหลงัการเปิดเผยงบการเงนิและ
สารสนเทศของบรษิทัต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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-  กรรมการ ผู้บรหิาร ผู้จดัการและพนักงานในหน่วยงานบญัชแีละการเงนิ เมื่อมกีารซื้อ/ขายหลกัทรพัย์ของ
บรษิทั ใหจ้ดัท ารายงานการซื้อ/ขายนัน้ภายใน 2 วนัท าการต่อเลขานุการบรษิทั เพื่อปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งตามล าดบัต่อไป 

-  กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการและพนักงานในหน่วยงานบญัชแีละการเงนิ ต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์
ของตนหรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งตามหลกัเกณฑพ์ระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ เป็นราย
ไตรมาสต่อเลขานุการบรษิทั 

 
 

ชื่อผูถ้อืหลกัทรพัย์ 
และสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า 

 
ประเภทหลกัทรพัย์ 
และสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า 

 
 

วนัทีท่ ารายการ 

การท ารายการ  
วธิ ี

ท ารายการ  
จ านวน 

ราคา 
เฉลีย่ 

นาย รฐัวฒัน์ ศุขสายชล หุน้สามญั 25/11/2563 100,000 1.31 ซื้อ 

 
2.3 การปฏิบติัต่อลูกค้า 

-  ใหบ้รกิารต่อลูกคา้ภายใตเ้งือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้
สองฝ่าย  

-  พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมัน่พัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่
สมเหตุสมผลทนัต่อสถานการณ์  

-  ปฏบิตัติามสญัญา หรอืเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใด
ขอ้หนึ่งตอ้งรบีแจง้ใหคู้่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข  

-  พงึรกัษาความลบัของลูกคา้ เวน้แต่ลูกคา้ยนิยอมใหเ้ปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเป็นไปตามกฎหมาย
รวมทัง้ไม่น าขอ้มลูของลูกคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

 
2.4 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

-  กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนักงาน ประพฤตภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี 
-  ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการค้าดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม  
-  ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย หรอืโจมตคีู่แขง่โดยปราศจากขอ้มลูอย่าง

สมเหตุสมผล  
 
2.5 การจดัซื้อ จดัหาและการปฏิบติัต่อคู่ค้า 

-  ในกระบวนการการจดัซื้อ จดัหา ต้องมขี ัน้ตอนทีต่รวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิทั 

-  พนักงานบรษิทัต้องจดัซื้อ จดัหาสนิคา้และบรกิาร โดยค านึงถงึความตอ้งการ ความคุม้ค่า ราคาและคุณภาพ 
มกีารใหข้อ้มลูแก่ผูค้า้อย่างเท่าเทยีม ถูกตอ้ง ไม่ปกปิด ไม่มอีคต ิไม่เลอืกปฏบิตัติ่อผูค้า้  
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-   ในการตดิต่อคู่คา้ใหผู้ต้ิดต่อเก็บเอกสารหลกัฐานการเจรจาการร่างสญัญา  การท าสญัญาและการปฏบิตัิตาม
สญัญาไวเ้ป็นหลกัฐานเผื่อใชต้ามระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย  

-   ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้กบัคู่คา้ 
-   ปฏบิตัติามขอ้สญัญาอย่างเคร่งครดั เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญา หรอืคู่คา้ไม่อาจปฏบิตัติามสญัญา

หรอืเหตุอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาได้ ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อปรกึษาในทนัทแีละหาแนว
ทางแกไ้ขต่อไป  

 
2.6 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 

-  ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย 
เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของวชิาชพี 

-  มีการก าหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปันผลดงักล่าวอาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิและแผนงานการลงทุนของบรษิทั  

-  จดัตัง้คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการก าหนดทศิทางเป้าหมาย
ทางธุรกจิแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทั ผู้ถือหุ้น รวมถงึผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสยีเป็นส าคญั  

- แถลง และชี้แจง้สถานภาพของบรษิทัฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงนิ การบญัช ีและรายงานอื่นๆ 
โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ ตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีสามารถรายงานหรอืรอ้งเรยีนเรื่องทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั ต่อ-
คณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม และกลัน่กรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป 

 
2.7 การปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

-  ปฏบิตัติ่อเจา้หนี้อย่างเป็นธรรม และไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้กบัเจา้หนี้ 

-  ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ต้องรบี
แจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 
2.8 ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ชมุชนและสงัคมโดยรวม 

-  รบัผิดชอบและยึดมัน่ รวมทัง้สนับสนุนทัง้ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม  การศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัมที าเลทีต่ัง้ในการด าเนินธุรกจิ 

-  ด าเนินกจิกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรค์สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหชุ้มชนทีบ่รษิทัฯ มที าเลมคีุณภาพชวีติ
ทีด่ขี ึน้ทัง้ทีด่ าเนินการเองและร่วมมอืกบัรฐั และชุมชน  

-  ใหค้วามส าคญัการป้องกนัอุบตัเิหตุ และควบคุมการปล่อยของเสยีของคู่คา้ในนิคมอุตสาหกรรมของบรษิทั ให้
อยู่ในระดบัค่ามาตรฐานทีย่อมรบัได ้และเป็นไปตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  บรษิัทปลูกฝังจติส านึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมใหเ้กดิขึน้ภายในบรษิทั รวมถงึคู่คา้  
รวมทัง้การใชท้รพัยากร วสัดุ หรอือุปกรณ์ต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ  
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2.9 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
-  ให้ความส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชวีิต และทรพัย์สินของ

พนักงาน และยดึมัน่ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่างเคร่งครดั 

-  ไม่สนับสนุนการใชแ้รงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใชแ้รงงานเดก็ แรงงานต่างดา้วทีผ่ดิกฎหมาย 

- ใหค้วามส าคญัต่อการหลกัการสทิธมินุษยชนของพนักงานทุกระดบั 

-  บรษิทัจะคดัเลอืกบุคคลเพื่อว่าจา้งใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรมโดยค านึงถงึคุณสมบตัขิองแต่ละ
ต าแหน่งงานคุณวุฒทิางการศกึษาประสบการณ์และขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีจ่ าเป็นกบังานและปฏบิตัติ่อพนักงาน
ทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏบิตัไิม่มขีอ้กดีกนัเรื่องเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิศาสนา สถานศกึษา หรอืสถานะ
อื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

-   การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสุจรติใจ และตัง้อยู่บนพืน้
ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้ 

-  บรษิัทจะรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชวีประวตัิ การศกึษา ประวตัิครอบครวั ประวตัิสุขภาพ 
ประวตัิการท างาน ฯลฯ การเปิดเผยหรอืการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนักงานจะท าได้ต่อเมื่อไดร้บัความ
เหน็ชอบจากพนักงานผูน้ัน้ 

-  ใหค้่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
-  จดังานปฐมนิเทศ และมอบคู่มอืพนักงานใหพ้นักงานใหม่ทุกท่านไดร้บัทราบและเขา้ใจถงึสทิธทิี่ พนักงานพงึ

ได้รบัตามการว่าจ้างทีเ่ป็นธรรมจรยิธรรมในด้านต่างๆ และยดึมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่าง
เคร่งครดั  

-  มุ่งพฒันาและจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ศกัยภาพ
ในการท างานของพนักงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี  

-  จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีใหแ้ก่พนักงานเพื่อสนับสนุนใหพ้นักงานออมเงนิระยะยาวไวส้ าหรบั ตนเองและ
ครอบครวัเมื่อลาออกจากงานเกษยีณอายุทุพพลภาพหรอืเสยีชวีติ  

 
2.10 การให้หรือรบัของขวญั 

-  ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบัเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่
เกีย่วขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทั  

-  ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัอาจรบัหรอืใหข้องขวญันัน้จะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเชงิธุรกจิใดๆ ของผูร้บั  
-  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่ นใดในมูลค่าที่สูงกว่า  3,000 บาท ให้รายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้  
-  การใหห้รอืรบัของขวญั อาจกระท าไดห้ากท าดว้ยความโปร่งใส หรอืท าในทีเ่ปิดเผยหรอืสามารถเปิดเผยได้  
-  ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัสามารถรบัการเลี้ยงรบัรองทางธุรกจิได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกจิของบรษิทั ตาม

อ านาจอนุมัติของพนักงานบริษัท  และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ
ความสมัพนัธป์กตจิากบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั หรอืจะเป็นคู่คา้ในอนาคต  

 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 One Report 
   

 

305 

 

2.11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

-  บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิและใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอื โปรแกรมทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมายเท่านัน้  
-  ไม่ใช้ระบบคอมพวิเตอร์ของบรษิัทเผยแพร่ขอ้มูลที่ไม่เหมาะสมในทางศลีธรรม ขนบธรรมเนียมและจารตี

ประเพณ ีหรอืละเมดิกฎหมาย  
-   กรณีที่พนักงานบรษิัทขออนุญาตผู้บงัคบับญัชาให้ผู้ปฏิบตัิงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนัน้  

พนักงานของบรษิทัทีเ่ป็นผูข้อต้องควบคุมการใชง้านของผู้ปฏบิตังิานภายนอก  และต้องรบัผดิชอบต่อความ
เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้กบับรษิทัจากการใชร้ะบบสารสนเทศนัน้  

-  บรษิทัมสีทิธิเ์ขา้ตรวจสอบ คน้หา ตดิตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของพนักงานบรษิัท 
เพื่อป้องกนัความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบรษิทั  

 
2.12 การไม่ล่วงละเมิดสินทรพัยท์างปัญญา 

-  ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามหน้าทีถ่อืเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั  
-  บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นลขิสทิธิ ์

สทิธบิตัร หรอืเครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ และทรพัยส์นิปัญญาดา้นอื่นทีก่ฎหมายก าหนด 
 
2.13 การรกัษาและการใช้ทรพัยสิ์นของบริษทั 

-  พนักงานบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดแูลทรพัยส์นิทัง้ทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตนของบรษิทั มใิห ้
     เสื่อมเสยี สูญหายและใชท้รพัยส์นิอย่างมปีระสทิธภิาพ พนักงานจะตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจถงึวธิกีารใช้

และค าแนะน าดา้นความปลอดภยัของทรพัยส์นิและใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัอย่างเตม็ทีแ่ละไมน่ าทรพัยส์นิ
ของบรษิทัไปใชเ้พื่อ ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น  

-   พนักงานบรษิทัทุกคนพงึหลกีเลีย่งการเปิดเผย หรอืการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัอย่างเดด็ขาด  
-  พนักงานบรษิทัทุกคนตอ้งควบคุมขอ้มลูความลบัอย่างเหมาะสม  

 
2.14 การจดัการและการรกัษาจรรยาบรรณ 

-  พนักงานบรษิทัทุกคนตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั หากพบว่ามกีารฝ่าฝืนหรอื กระท าการใดๆ 
ทีข่ดัต่อจรรยาบรรณ บรษิทัจะพจิารณาลงโทษตามลกัษณะแห่งความผดิตามควรแก่กรณี  

-  ผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ และมหีน้าทีใ่นการสอดส่อง 
ดแูลและส่งเสรมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีก่ าหนด  

-  ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก  
คณะกรรมการบรษิทัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

-  พนักงานบรษิทัทุกคนมหีน้าทีล่งนามรบัทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเขา้เป็นพนักงานและเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง 
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2.15 การต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

- จดัใหม้กีารฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติของ 
บรษิทัฯ 

- ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครฐั เอกชน และหน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของ
สงัคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอรร์ปัชัน่ และยกระดบัการพฒันาประเทศ 

- หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานยอมรบัการทุจรติทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ การรบั
สิง่ของ การใหส้ิง่ของ ของขวญั การเลีย้งรบัรอง เงนิเรีย่ไร เงนิบรจิาค และผลประโยชน์อื่นใดใหแ้ก่ตนเองจาก
บุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทัฯ 

ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดช่องทางใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืรอ้งเรยีนกรณีเกีย่วกบัการ
ทุจรติ หรอืการกระท าใดอนัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทัไดโ้ดยตรง โดยส่ง
จดหมายมายงัทีอ่ยู่ตามดา้นล่างนี้ 

 

ส่วนท่ี 3 การบริหารจดัการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจ 

 
3.1 การบริหารจดัการเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานบริษทัทราบ 

เพื่อให้ผู้บรหิาร และพนักงานบรษิัททราบถึงแนวปฏิบตัิทางด้านจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้
พนักงานของบรษิทัทุกท่านลงนามและใหค้ ารบัรองว่าไดร้บัรูเ้นื้อหาของจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทั 

พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มเพื่อยนืยนัว่าไดอ้่านจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัแลว้และยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณฉบบันี้ ทัง้นี้พนักงานไม่สามารถใชข้อ้อา้งว่า
ไม่ไดอ้่านหรอืไม่ไดล้งนามรบัรูใ้นแบบฟอรม์มาเป็นเหตุผลทีจ่ะไม่ปฏบิตัติาม  

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางในการด าเนินธุรกิจฉบบันี้จะได้รบัการปรงัปรุงอย่างสม ่าเสมอ  และจะต้อง
ปรบัปรุงเพื่อใหท้นัต่อหลกัเกณฑท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้นี้ หากมกีารเพิม่เตมิหรอืยกเลกิจรรยาบรรณขอ้ใดขอ้หนึ่งจะตอ้ง
แจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทั 
 
3.2 การกระท าใดบ้างท่ีเข้าข่ายผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจ 

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

เน่ืองจากเกีย่วขอ้งกบังานภายใตค้วามรบัผดิชอบของตน  
4.  ไม่ใหค้วามร่วมมอืหรอืขดัขวางการสบืสวน สอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิทีอ่า้งว่าไดม้กีารฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิตัิ

ตาม  
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3.3 แนวปฏิบติักรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนของบรษิทัตอ้งใหค้วามส าคญักบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

ในกรณีทีพ่บการฝ่าฝืนจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ พนักงานบรษิทัจะตอ้งรายงานรายงานการปฏบิตัทิีอ่าจขดั
ต่อจรยิธรรมและจรรยาบรรณ ในกรณีทีพ่บเหน็การฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ หรอืถูกบงัคบัใหก้ระท า
ใดๆ ทีเ่ป็นการขดัต่อจรยิธรรมและจรรยาบรรณ พนักงานสามารถส่งขอ้รอ้งเรยีนไดต้ามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 

ขัน้ตอนและวิธีการรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท ำรำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เกีย่วกบักำรฝ่ำฝืน หรอืกำรไม่ปฏบิตัติำม
จรรยำบรรณ หรอืถูกกดดนั / บงัคบัใหก้ระท ำใดๆ ทีเ่ป็นกำรขดัต่อจรยิธรรม

และจรรยำบรรณตำมแบบฟอรม์ทีแ่นบมำนี้ 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 

 

 

ส่งขอ้รอ้งเรยีนไปยงั e-mail ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนดงัต่อไปนี้ 

- ผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนในทกุระดบั 
- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

Kaiyaporn.p@sonic.co.th 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
santisuk@sonic.co.th 
เลขำนุกำรบรษิทั  
ranut@glinkthai.com  
 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 

 

 

จดัเตรยีม และแนบเอกสำรประกอบอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 

ขัน้ตอนท่ี 2 
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3.4 การบริหารจดัการเร่ืองรายงานข้อการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

รวบรวมข้อเทจ็จริง  

ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องด าเนินการและสรุปผลเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน  45 วัน นับตัง้แต่วันที่ได้รับ
เอกสารรายงาน 

กลัน่กรองข้อมูล  

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนจะเสนอเรื่องต่อตวัแทนฝ่ายบรหิาร โดยตวัแทนฝ่ายบรหิารทีเ่ขา้ร่วมในการพจิารณา คอื  

1. ตวัแทนจากหน่วยงานระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปในสายงานของผูร้อ้งเรยีนซึง่ตอ้งเป็นบุคคลผูไ้มม่ี
 ความขดัแยง้ หรอืผลประโยชน์ใดกบัผูร้อ้งเรยีน  

2. ตวัแทนจากผูบ้รหิารของฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

3. เลขานุการบรษิทั หรอืหวัหน้าสายงานตรวจสอบภายใน  

 

มาตรการด าเนินการเพือ่หยุดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ตวัแทนฝ่ายบรหิารทีเ่ขา้ร่วมในการพจิารณา จะก าหนดมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณ และบรรเทาความเสยีหายใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยค านึงถงึความเดอืดรอ้นเสยีหาย โดยใหแ้จง้ผล
การด าเนินการต่อผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบและผูบ้รหิารสงูสุด 

 

3.5 การลงโทษทางวินัย  

บริษัทจะพิจารณาก าหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ของการกระท าที่ฝ่าฝืน
จรรยาบรรณ แต่ละประเภทโดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่างไปตามความรา้ยแรงของการกระท าผดิ  

ในกรณีที่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณเพยีงเล็กน้อยหรอืทีก่ระท าเป็นครัง้แรก  บรษิัทจะออกหนังสอื
ตกัเตอืนก่อนโดยผูท้ีด่ าเนินการตามขอ้ 3.4 จะสรุปผลและบทลงโทษดงักล่าวเพื่อใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการ
ผูจ้ดัการ เป็นผูอ้นุมตั ิ 

หากเป็นการกระท าทีฝ่่าฝืนจรรยาบรรณอย่างรา้ยแรงผูฝ่้าฝืนอาจจะถูกลงโทษรุนแรงซึง่มตีัง้แต่  

-  การใหพ้กังานโดยไม่ไดร้บัเงนิเดอืน  

-  เลกิจา้งงาน  

-  ด าเนินคดทีัง้ทางแพ่งและอาญา  
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 โดยตวัแทนฝ่ายบรหิารทีเ่ขา้รว่มในการพจิารณา จะสรุปผลและบทลงโทษดงักล่าวเพื่อใหป้ระธานเจา้หน้าที่
บรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูอ้นุมตั ิ

 

3.6 มาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

1.  บรษิทัจะเกบ็ขอ้มูลและตวัตนของผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามร่วมมอืในการรายงานการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณเป็นความลบั  

2.  บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน 
แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.  ผู้ที่ได้รบัความเสยีหายจะได้รบัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสมและเป็น
ธรรม  
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เอกสารแนบ 6 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2562  ประกอบดว้ย
กรรมการ จ านวน 3 ท่านได้แก่ โดยมี รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
นายกณวรรธน์ อรญั และ นายรฐัวฒัน์  ศุขสายชล เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ในปี 2563 ทีผ่่านมา มกีารเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี้  

รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ เขา้ร่วมประชุม 4/4 ครัง้ 
นายกณวรรธน์ อรญั    เขา้ร่วมประชุม 4/4 ครัง้ 
นายรฐัวฒัน์  ศุขสายชล   เขา้ร่วมประชุม 4/4 ครัง้ 

  
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีส่นับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัใหบ้รรลุหน้าทีต่ามความ

รบัผดิชอบ โดยควบคุมดแูลเรื่องดงัต่อไปนี้ ท าใหร้ายงานทางการเงนิของบรษิทัมคีวามน่าเชื่อถอื ปฎบิตัติามขอ้ก าหนด 
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตรวจสอบความเป็นอสิระ และคุณสมบตัขิองผู้สอบบญัช ีและตรวจสอบผลการปฎิบตังิานของ
หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ี

 โดยสรปุสาระส าคญั  
 

• กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้กีารทบทวนกฎบตัรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ (ทบทวนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563) ท าให้เนื้อหาที่เป็น
ปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

  
• รายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทาน กระบวนการจดัท า และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน
ทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการ
ประสานงานกบัผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิ ทัง้รายไตรมาส และ
ประจ าปี พบว่ามกีารเลอืกใชน้โยบายการบญัชมีคีวามสมเหตุสมผล และมกีารเปิดเผยขอ้มลูใน 
งบการเงนิอย่างเพยีงพอ  

 
• รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และมัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และพจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลใหม้คีวามถูกต้อง และครบถ้วน เป็น
ธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 
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• การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิล 
และพจิารณาผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผู้สอบบญัช ีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า การตรวจสอบภายในของบรษิทั มกีารรวบรวมเรื่องที่เป็น
สาระส าคญัชี้แจงแนวทางแก้ไขใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้น าไปป้องกนัและลดความเสีย่งที่อาจจะ
เกดิขึน้ ครบถว้น เหมาะสม และเพยีงพอ  

 
• การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบอสิระและไดส้อบทานผลการตรวจสอบ 
ทุกไตรมาส แนะน าใหพ้ฒันาวิธกีารตรวจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็ว่า 
การตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ อย่างอสิระ เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพแล้ว อกีทัง้มรีะบบการ
รกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลที่เพยีงพอและเหมาะสม  ทัง้นี้ พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และ
ขอบเขตการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชขีองบรษิทัรวมถงึทีป่รกึษาด้านการ
ตรวจสอบภายใน (ถา้ม)ี ใหม้คีวามสมัพนัธท์ีเ่กือ้กูลกนั ไม่ซ ้าซอ้น 

 
• การสอบบญัช ี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีรวมทัง้ค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัช ีโดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัิทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี 

 
• การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฎบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน ขอ้ก าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ อย่าง
สม ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเห็นว่า มกีารปฎิบตัิตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบั
อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

    
• การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัในการบรหิารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมุ่งเน้นใหม้ี
การควบคุม ดูแล การปฎิบตัิงานให้มปีระสทิธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มคีวามโปร่งใสและมจีรยิธรรม 
ก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย  

   
• การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ จดัใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบมาตรฐานทีเ่หมาะสม
มีประสิทธภิาพ และเกิดประสิทธผิล และร่วมกับฝ่ายบริหารในการพิจารณา และให้ความเห็นใน
รายงานผล และรายงานความคบืหน้าการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้  

 
• การต่อตา้นการทุจรติ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการด าเนินกจิการตามมาตรการต่อตา้นการทุจรติ หรอืคอรร์ปัชัน่ 
รวมทัง้รายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน  ได้อย่างอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 

• พจิารณาการจดัท าการประเมนิความเพยีงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมถงึเรื่ององค์กร และสภาพแวดล้อมการบรหิารความเสีย่ง การควบคุมการปฎิบตังิานของ
ฝ่ายงานบรหิาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม ใหค้วามส าคญัต่อการ
มรีะบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ น าองคก์รไปสู่การมรีะบบธรรมาภบิาลทีด่ ี 

  
ในรอบปี 2562 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎิบตัหิน้าทีค่รบถ้วนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทั โดยใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเตม็ก าลงั และท าหน้าทีด่ว้ยความเป็นอสิระ ไม่มขีอ้จ ากดัในการไดร้บัขอ้มูลทัง้
จากกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูท้เีกีย่วขอ้ง ตลอดจนไดใ้หค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์ของผูม้ส่ีวน
ไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั  

 
ภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บรษิัทฯ มคีวามยดึมัน่ในจรยิธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบรษิัทฯ 

ตลอดจนผู้บรหิารของบรษิัท มคีวามมุ่งมัน่ในการปฎิบตัเิพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบรษิัทฯ อย่างมคีุณภาพเยี่ ยงมอื
อาชพี มกีารรายงานขอ้มูลทางการเงนิและผลการด าเนินงานอย่างถูกต้อง มรีะบบควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ มกีารก ากบัดูแลกจิการโดยยดึหลกัความโปร่งใส ความซื่อสตัย์ เป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผลการ
ปฎิบัติงานตามหน้าที่ และสามารถแข่งขนัได้ รวมทัง้มีการปฎิบตัิตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถว้น  

 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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