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ข้อมูลท่ีส าคญัทางการเงิน 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งบก ำไรขำดทุน (ลำ้นบำท)       
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร  1,145.55   1,352.18   3,352.02  
ก ำไรขัน้ตน้     240.72      263.21      533.61  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร     174.70      187.10      253.91  
ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี       46.53        59.84      226.14  
      
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท)     
สนิทรพัยร์วม     864.50   1,027.11   1,657.10  
หนี้สนิรวม     252.35      376.84      628.77  
ส่วนของผูถ้อืหุน้     612.15      650.27   1,028.33  
      
งบกระแสเงนิสด (ลำ้นบำท)     
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 73.78  2.26  82.41  
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (181.54) (70.83) (214.65) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชใ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ (8.15) 45.90  258.60  
      
อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั     
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ)       21.01        19.47        15.92  
อตัรำก ำไรสุทธ ิ(รอ้ยละ)        4.04         4.39         6.70  
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ)        8.00         9.57        27.27  
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)        2.46         1.66         1.88  
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั)       61.73        67.76        51.49  
ระยะเวลำช ำระหนี้ (วนั)       27.47        25.45        17.43  
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ)        0.42         0.59         0.61  
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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 
 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
“SONIC” หนึ่งในผู้น ำธุรกิจให้บรกิำรกำรจดักำรระบบโลจสิติกส์แบบครบวงจรระดบัภูมภิำค ครอบคลุมกำร

ให้บริกำรรับขนส่งสินค้ำทัง้ในและระหว่ำงประเทศ มีศูนย์รวบรวมและกระจำยสินค้ำตัง้อยู่ที่ จ.สมุทรปรำกำร 
ใหบ้รกิำรลำนรบัฝำกตูบ้รรจุสนิคำ้ รวมถงึกำรใหส้นิเชื่อเช่ำซื้อรถหวัลำก เป้ำหมำยขึน้เป็นผูน้ ำตลำดกำรใหบ้รกิำรโลจิ
สตกิสใ์นกลุ่มอำเซยีน 

 

1.1.1. การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
                                      

พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา สรปุได้ดงัน้ี 

 
ปี พฒันาการท่ีส าคญั  

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

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

2544 - ร่วมทุนกบัหุน้ส่วนต่ำงประเทศ ก่อตัง้ บรษิทั จแีอลอ ีลอจสิตคิส ์จ ำกดั (“GLE”) เพื่อประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรจดักำร
ระบบโลจสิตกิสแ์บบเตม็ตู้ (FCL) เป็นหลกั 

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

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

2551 - เปิดสำขำกิง่แกว้ อ ำเภอบำงพล ี จงัหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อใหบ้รกิำรกำรขนส่งทำงบก และศูนยร์วบรวมและกระจำย
สนิคำ้บนพืน้ทีก่ว่ำ 10 ไร ่

2552 
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนระหว่ำงช่วงปี 2548 ถงึ 2552 จนมจี ำนวนทนุจดทะเบยีน 70.00 ลำ้นบำท 

เปิดพืน้ทีใ่หบ้รกิำรเขตปลอดอำกร (Free Zone) ชื่อ เขตปลอดอำกร กิง่แกว้ LCL ฟรโีซน เพือ่ประกอบพำณิชยกร
ส ำหรบัลูกคำ้ขนำดเลก็และขนำดกลำงเพื่อใชพ้ืน้ทีใ่นกำรน ำเขำ้สนิคำ้ 

2553 
- เปิดสำขำแหลมฉบงั เพื่อใหบ้รกิำรดำ้นโลจสิตกิสไ์ดอ้ย่ำงครบวงจร (Total logistic Provider) 
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ปี พฒันาการท่ีส าคญั  

2558 

- ปรบัโครงสรำ้งระหว่ำงกลุ่มบรษิทั โดยวธิกีำรควบรวมบรษิทั (Amalgamation) ระหว่ำง GLE, PEACEPROP และ 
ASIAN จดัตัง้เป็นบรษิทัโดยใชช้ือ่ว่ำ บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ำกดั (“GRANDLINK”) เพื่อด ำเนินธุรกจิกำร
จดักำรระบบโลจสิตกิส ์โดยเน้นบรกิำรแบบไม่เตม็ตู ้(LCL) เป็นหลกั 

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

2559 

- เปิดเสน้ทำงกำรใหบ้รกิำรขนส่งระหว่ำงเขตแดนไปยงัประเทศกมัพชูำ และประเทศลำว 
- ลงทุนซื้อทีด่นิขยำยพืน้ทีศู่นยร์วบรวมและกระจำยสนิคำ้ทีก่ิง่แกว้ อกีกว่ำ 7 ไร่  
- ลงทุนเพิม่รถหวัลำก และหำงลำก จ ำนวน 40 คนั และ 73 หำง เพื่อรองรบักำรขนส่งสนิคำ้ทำงบกและกำรขนส่ง

สนิคำ้ขำ้มเขตแดน 
- ระงบักำรใหบ้รกิำรเขตปลอดอำกร กิง่แกว้ LCL ฟรโีซน โดยอยูร่ะหว่ำงขอ้พพิำทระหว่ำงกรมศลุกำกร 
- ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัฯ มหำชนจ ำกดั โดยเปลีย่นชื่อเป็น "บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั 

(มหำชน)"  
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 70 ลำ้นบำทเป็น 290 ลำ้น 

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

(มหำชน)"  

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 70 ลำ้นบำทเป็น 290 ลำ้น 

2561 
- เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์MAI เมื่อ 19 ตุลำคม 2561  
- ซื้ออำคำรพำณิชย ์เพื่อเป็นอำคำรส ำนักงำนสำขำแหลมฉบงั 
- เพิม่ส ำนักงำนทีสุ่วรรณภูม ิ

2562 - ลงทุนในทีด่นิ 21 ไร่ โครงกำรป่ินทองแลนด ์จ.ชลบุร ีเพื่อขยำยพืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ในเขต EEC 
- ลงทุนเพิม่รถหวัลำก และหำงลำก เป็น 85 คนั และ 200 หำง 

2563 
- ลงทุนรถหวัลำกเพิม่เป็น 95 คนั  และหำงลำก 236 หำง เพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ในเขต EEC ทีข่ยำยฐำนมำก

ขึน้ 
- ขยำยธุรกจิปล่อยสนิเชื่อรถหวัลำกใหก้บัพนัธมติร 

2564 - ลงทุนซื้อทีด่นิเพิม่ในโครงกำรป่ินทองแลนด ์จ ำนวน 33 ไร่ ขยำยพืน้ทีใ่หบ้รกิำรฝำกตูค้อนเทนเนอรเ์พื่อรองรบักำร
ขยำยตวัของลูกคำ้ในพืน้ที ่EEC 
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1.2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

1.2.1. โครงสร้างรายได ้
 โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิทั และบรษิทัย่อย แยกตำมประเภทของกำรใหบ้รกิำร ดงันี้ 

โครงสร้างรายได ้

งบการเงินรวม 

รอบปี 2562 รอบปี 2563 รอบปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการขนส่ง          
- บรกิำรขนส่งทำงเรอื 744.81 64.74 892.28 65.61 2728.98 80.86 
- บรกิำรขนส่งทำงบก 333.44 28.98 363.53 26.73 442.5 13.11 
- บรกิำรขนส่งทำงอำกำศ 54.11 4.70 85.74 6.30 166.46 4.93 

- บรกิำรอื่นๆ/1 13.19 1.15 10.63       0.78  14.08 0.42 

รวมรายได้จากบริการ 1,145.55 99.57 1,352.18 99.43 3,352.02 99.32 

- รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำเงนิทุนที ่             

   ค ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้แทจ้รงิ       6.72        0.20  

- รำยไดอ้ื่น/2 4.94 0.43 7.80       0.57  16.11        0.48  

รายได้รวม 1,150.49 100.00 1,359.98    100.00  3,374.85      100.00  
 

หมำยเหตุ:  /1 บรกิำรอื่นๆไดแ้ก่ ค่ำบรกิำรศูนยร์วบรวมและกระจำยสนิคำ้ ค่ำบรกิำรส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย และอื่นๆ   
/2 รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ประกอบดว้ย รำยไดด้อกเบีย้รบั-สญัญำเช่ำซื้อ รำยไดด้อกเบีย้รบัจำกบญัชเีงนิฝำกธนำคำร ก ำไรจำก
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์และรำยไดอ้ื่นๆ 

 
1.2.2. ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) และบรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ำกดั (“บรษิทั
ย่อย”) เป็นผูใ้หบ้รกิำรจดักำรระบบโลจสิตกิสร์ะหว่ำงประเทศ ( International Logistics Service Provider) มศีูนย์
รวบรวมและกระจำยสนิคำ้ตัง้อยู่ที ่จ.สมุทรปรำกำร ใหบ้รกิำรลำนรบัฝำกตูบ้รรจุสนิคำ้ รวมถงึกำรใหส้นิเชื่อเช่ำซื้อ
รถหวัลำก โดยมกีำรใหบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเลแบบครบวงจรทัง้เตม็ตู้และไม่เตม็ตู้ และกำรขนส่งสนิคำ้ทำง
บกเพื่อกำรสนับสนุนกำรขนส่งสนิคำ้จำกบรษิทัลูกคำ้ไปยงั ท่ำเรอืและท่ำอำกำศยำนต่ำงๆ ส ำหรบัสนิคำ้ส่งออก
และสนิคำ้น ำเขำ้ โดยดำ้นบรกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงบกนัน้ บรษิทัฯ มรีถหวัลำก หำงลำก ทีใ่หบ้รกิำรเป็นของตวัเอง 
เป็นจ ำนวน 93 คนั 237 หำง รถบรรทุก 6 ลอ้ 6 คนั และรถบรรทุก 10 ลอ้ 1 คนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 
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ภาพรวมและประโยชน์ในการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ 

 
 

นอกเหนือจากคณุภาพและความรวดเรว็ในการจดัส่งสินคา้ไปยงัจดุหมายปลายทาง ความพึงพอใจของลกูคา้ยงั

เป็นอีกปัจจยัส าคญัของธุรกิจการจดัการขนส่ง เนื่องดว้ยหลกัส าคญัในการเติบโตในธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ ลกูคา้ตอ้ง

เชื่อมั่นในคณุภาพของการใหบ้รกิาร ดงันัน้บรษิัทฯ ตระหนกัและมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัในการส่งเสรมิพฒันาคณุภาพ

การใหบ้ริการ โดยกลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer Service) เพื่อที่จะคอยดูและใหค้  าปรึกษา

เมื่อมีการใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองและได้รับการติดตามแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ทัง้นีก้ารบรกิารของกลุ่มบรษิัทฯ สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้

 

1. ธุรกจิจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงทะเล (Sea Freight) 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริกำรเป็นตวัแทนรบัจดักำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ ( International Logistics 
Service Provider) ประเภททีไ่ม่มเีรอืเป็นของตวัเอง (NVOOC) เพื่อกำรบรหิำรจดักำรกำรเคลื่อนยำ้ยสนิค้ำ
ทัง้กำรน ำเขำ้สนิคำ้จำกต่ำงประเทศมำสู่ประเทศไทย และกำรส่งออกจำกระหว่ำงจุดขนถ่ำยสนิคำ้ ณ ท่ำเรอื
ในประเทศไทยไปยงัทีห่มำยต่ำงประเทศ ทัง้นี้กลุ่มบรษิทัฯ จะใหบ้รกิำรในกำรจดักำรขัน้ตอนกำรส่งออกหรอื
น ำเข้ำที่ท่ำเรือในประเทศไทย ในกำรจองระวำงเรือผ่ำนสำยเรือชัน้น ำระดับโลกและตู้คอนเทนเนอร์ 
(container) ที่เหมำะสมกบัลกัษณะและประเภทของสินค้ำ จดักำรบริหำรพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ให้สำมำรถ
บรหิำรต้นทุนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพสูงสุด และน ำส่งมอบสนิคำ้ลงเรอื รวมไปถงึกำรด ำเนินพธิกีำรศุลกำกร
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และเอกสำรประกอบในกำรส่งมอบสนิคำ้ ตลอดจนตดิตำมสถำนะของสนิคำ้จนถงึจุดหมำย โดยกลุ่มบรษิทัฯ 
จะประสำนงำนกับเครือข่ำยพันธมิตรในต่ำงประเทศเพื่อจัดกำรกำรส่งออกหรือน ำเข้ำ ณ ท่ำเรือของ
ต่ำงประเทศ  

 
 

โดยปัจจุบนักลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิำรของกำรขนส่งทำงทะเลอยู่ 2 ประเภทคอื 
1. กำรขนส่งแบบเตม็ตู้คอนเทนเนอร์ (Full container load: FCL) หมำยถงึ กำรบรรจุ

สินค้ำเต็มตู้คอนเทนเนอร์ส ำหรบัลูกค้ำรำยเดียวในคอนเทนเนอร์หนึ่งๆ ซึ่งเป็น

บรกิำรทีเ่หมำะกบัลูกคำ้ทีต่้องกำรขนส่งสนิคำ้เป็นจ ำนวนมำก โดยบรษิทัฯ จะร่วม

วำงแผนงำนกำรส่งออกกบัลูกคำ้เป็นรำยปี  บรษิทัฯ จะเป็นผูด้ ำเนินกำรตดิต่อสำย

กำรเดินเรือ ต่อรองค่ำระวำงเรือ จองระวำงเรือ รวมถึงจัดหำตู้คอนเทนเนอร์ที่

เหมำะสมกบัสนิคำ้ จนส่งมอบสนิคำ้ลงเรอื ตลอดจนตดิตำมสถำนะของสนิคำ้ตน้ทำง

จนถงึปลำยทำง  

2. กำรขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than container load: LCL) หมำยถึง 
กำรบรรจุสินค้ำ โดยแบ่งพื้นที่คอนเทนเนอร์แบบปลีก เพื่อรองรบักำรให้บริกำร
ส ำหรบัลูกคำ้ทีต่อ้งกำรขนส่งสนิคำ้ปรมิำณน้อย โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะท ำหน้ำทีเ่ป็นผู้
รวบรวมสนิคำ้ (Consolidator) จำกลูกคำ้หลำยรำยและน ำมำบรรจุวำงบนพืน้ทีค่อน
เทนเนอร ์โดยจะมกีำรค ำนวณพืน้ทีใ่นกำรจดัวำงเพื่อประสทิธภิำพใหไ้ดส้งูสุด  
 

2.  การจดัการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ (Air freight) 

กลุ่มบรษิทัฯ จะเป็นผูต้ดิต่อและจองระวำงสำยกำรบนิ ตำมตำรำงเวลำและขอ้ก ำหนดทีลู่กคำ้ตอ้งกำรซึง่
กำรขนส่งทำงอำกำศเป็นกำรขนส่งทีม่ศีกัยภำพสงู เหมำะกบักำรขนส่งระหว่ำงประเทศทีต่อ้งกำรควำมรวดเรว็ใน
ระยะเวลำทีจ่ ำกดั แตม่ตีน้ทุนทีส่งูกว่ำกำรขนส่งเรอืสนิคำ้ส่วนใหญ่ทีข่นส่ง ทำงอำกำศจะมปีรมิำณค่อนขำ้งน้อย
และมมีลูค่ำสงูและตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัเป็นพเิศษโดยค ำนึงถงึควำมรวดเรว็  

 

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

นอกเหนือจำกธุรกจิหลกัทีใ่หบ้รกิำรขนส่งทำงทะเลและทำงอำกำศแลว้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมบีรกิำรเพื่อรองรบั
ควำมตอ้งกำรของบรกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงบกเพื่อเป็นกำรพฒันำธุรกจิและเป็นกำรต่อยอดควำมช ำนำญในธรุกจิกำร
ใหบ้รกิำรขนส่งแบบครบวงจรและต่อเนื่อง (Multimodal Transport) โดยบรษิทัฯ มบีรกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงบกเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งสนิค้ำ ระหว่ำงจุดถ่ำย/รบัสนิค้ำของลูกค้ำและท่ำเรอื/ท่ำอำกำศ  บรษิัทฯ จงึได้
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ขยำยกำรบรกิำรในส่วนของกำรด ำเนินงำนขนส่งภำยในประเทศ ดว้ยรถหวัลำกและหำงลำก รวมถงึรถบรรทุก 6 
ล้อ และ 10 ลอ้ เพื่อกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ผูน้ ำเขำ้และส่งออกไดอ้ย่ำงครบวงจร ลดขัน้ตอนกำรตดิต่อกบัหลำยๆ ผู้
ใหบ้รกิำร ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดข้ยำยกำรใหบ้รกิำรขนส่งทำงบกตำมจดุหมำยทีลู่กคำ้ตอ้งกำรแกผู่ป้ระกอบกำรทัว่ไป  
 
4.    บริการอ่ืนๆ 
  นอกจำกกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวขำ้งตน้  บรษิทัยงัมกีำรใหบ้รกิำรศูนย์กระจำยสนิคำ้ และบรกิำรส ำหรบั
สนิคำ้อนัตรำย  เพื่อเป็นกำรรองรบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ในกำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสค์รบวงจร 

4.1 กำรบรกิำรศูนยร์วบรวมและกระจำยสนิคำ้ (Distribution Centre) 
เป็นกำรใหบ้รกิำรพกัของระหว่ำงกำรขนส่งสนิคำ้ ระหว่ำงกำรขนส่งจำกโรงงำนลูกคำ้ ก่อนน ำเขำ้หรอื
ส่งออก ไปยงัท่ำเรอืหรอืสนำมบนิ  และกระจำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ดำ้นอคีอมเมริช์ (e-commerce) 

 4.2 กำรบรกิำรโลจสิตกิสส์ ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย (Dangerous Goods) 
เป็นกำรใหบ้รกิำรทัง้ในกำรบรกิำรบรรจุสนิคำ้อนัตรำยภำยใตก้ฎกำรขนส่งสนิคำ้อนัตรำยทำงอำกำศ ( IATA 
Dangerous Goods regulations) ทำงเรอื (IMDG code) และทำงบก (ADR) กำรจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์
ส ำหรบับรรจุสนิคำ้อนัตรำย และบรษิทัย่อย ยงัมรี่วมมอืกบัทำงจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ในกำรอบรม
ควำมรูเ้กีย่วกบักำรบรรจุสนิคำ้อนัตรำย 

4.3 พฒันำทีด่นิโครงกำรป่ินทองแลนด ์ จ.ชลบุร ี เพื่อขยำยพืน้ทีใ่หบ้รกิำรโลจสิตกิส ์ รองรบักำรขยำยฐำนลูกคำ้
จำกโครงกำรพฒันำระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก (EEC) ใหบ้รกิำรรบัฝำกตูต้อนเทนเนอรจ์ำกสำย
กำรเดนิเรอืและผูน้ ำเขำ้ส่งออก  

4.4  กำรบรหิำรธุรกิจปล่อยสนิเชื่อรถหวัลำกให้แก่พนัธมติร ซึ่งกำรด ำเนินธุรกิจดงักล่ำวมคีวำมแตกต่ำงจำก
ผู้ประกอบกำรเช่ำซื้อรำยอื่น ภำยใต้โมเดล "โลจสิซิ่ง" (โลจสิติกส์+ลสีซิ่ง) ซึ่งจะมงีำนขนส่งสนิค้ำรองรบั
ใหแ้ก่ลูกคำ้ทีม่ำขอสนิเชื่อควบคู่ไปดว้ย 

 

1.2.3. การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
กลุยทธก์ารแข่งขนั 

การให้บริการแบบครบวงจร (Total Logistics Service Provider)  

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

บรษิทัฯ ยงัไดส้รำ้งควำมสมัพนัธ์ทีด่ตี่อตวัแทนกำรจดักำรกำรขนส่งในประเทศต่ำงๆ เพื่อเป็นพนัธมติร
ในกำรส่งงำนใหก้นัและกนั ปัจจุบนับรษิทัฯ มพีนัธมติรทีเ่ป็นตวัแทนในต่ำงประเทศทีต่ดิต่อกนัมำอยู่กว่ำ 676 รำย
ครอบคลุมทุกทวปี โดยพนัธมติรทีด่ ำเนินธุรกจิดว้ยกนัมำยำวนำน กไ็ดแ้นะน ำตวัแทนอื่นๆ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ยงัได้
เขำ้ร่วมชมรมตวัแทนกำรขนส่งทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ในประเทศไทยกลุ่มบรษิทัฯไดเ้ขำ้ร่วมเป็นสมำชกิใน
สมำคมผูร้บัจดักำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (TIFFA) นอกจำกนัน้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัได้เขำ้รวมเป็นสมำชกิของ 
The Cooperative Logistics Network ในปี 2558 ซึ่งเป็นสมำคมระดบันำนำชำติครอบคลุมกว่ำ 124 ประเทศทัว่
โลก และ Global Affinity Alliance โดยจะจดัประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  เพื่อเป็นกำรขยำยเครอืขำยพนัธมติรใน
กำรด ำเนินธุรกจิร่วมกนักบัตวัแทนในประเทศอื่นๆ เพื่อใหบ้รกิำรไดค้รอบคลุมไดม้ำกยิง่ขึน้ โดยมเีป้ำหมำยในกำร
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรูว้ธิกีำรเพื่อเพิม่ศกัยภำพและโอกำสในเชงิธุรกจิเพื่อทีจ่ะตอบสนองควำมตอ้งกำรทีจ่ะขนส่ง
สนิคำ้ไปเป้ำหมำยปลำยทำงทีเ่ป็นประเทศคู่คำ้ 

 

ตารางสรุปการเขา้ร่วมเป็นภาคสีมาชกิ (Conference) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ช่ือสมาคม 
บริษทัท่ีเป็น

สมาชิก 

ปีท่ีเป็น

สมาชิก 

ปีท่ีส้ินสุดการเป็น

สมาชิก 

The Cooperative Logistics Network SONIC 2558 ไม่มกี ำหนด 

Global Affinity Alliance by WCAworld GLINK 2561 ไม่มกี ำหนด 

U-Connect Worldwide Network SONIC & GLINK 2561 ไม่มกี ำหนด 
CrossTrades OBL SONIC 2562 ไม่มกี ำหนด 

The Global Air Cargo Forwarders Alliance SONIC 2564 ไม่มกี ำหนด 
สมำคมชปิป้ิงไทย SONIC 25 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2565 

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

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

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

เนื่องดว้ยกำรแขง่ขนัของธุรกจิจดักำรระบบโลจสิตกิสท์ีสู่งขึน้ กำรรกัษำฐำนลูกคำ้ในปัจจุบนัจงึเป็นหวัใจ
หลกัในกำรสรำ้งรำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่องใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ และเน่ืองดว้ยกลุ่มบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิกำรจดักำรระบบโล
จสิตกิสม์ำมำกกว่ำ 26 ปี กลุ่มบรษิทัฯ จงึมฐีำนลูกคำ้ทีก่วำ้ง ดงันัน้กลุ่มบรษิัทฯ จงึใหค้วำมส ำคญักบักำรคงไวซ้ึง่
กลุ่มลูกคำ้ดงักล่ำว และมอบหมำยใหม้บีุคลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญของกลุ่มบรษิทัฯ ดูแลกลุ่มลูกคำ้อย่ำงใกล้ชดิ
โดยสร้ำงควำมรู้สึกประทบัใจ และควำมพึงพอใจในบริกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกำรคอยให้ค ำปรึกษำเพื่อลด
กระบวนกำรท ำงำนขอลูกคำ้ ลดค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนของลูกคำ้ อกีทัง้กำรเสนอบรกิำรใหม่ๆ ของกลุ่มบรษิทั
ฯ อำทิเช่น กำรขนส่งทำงบกทัง้ในประเทศและข้ำมชำยแดน ศูนย์รวบรวมเพื่อกระจำยสินค้ำ เพื่อสำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงครบวงจร 
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มำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรใหบ้รกิำรขนส่ง 

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

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

 
ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ปัจจยัเส่ียงและความท้าทายของการส่งออกไทยในปี 2022 

ภำคส่งออกของไทยยงัคงขยำยตวัต่อเนื่องตำมกำรเตบิโตของกำรคำ้โลกทีฟ้ื่นตวัจำกควำมคบืหน้ำในกำรฉีดวคัซนี
และกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมโรคต่ำง ๆ แม้จะมกีำรชะลอตวัในบำงช่วงจำกกำรระบำดระลอกใหม่ของ 
COVID-19 ในประเทศคู่คำ้และปัญหำคอขวดอุปทำนทีก่ระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรผลติ โดยในช่วง 10 เดอืน
แรกของปี 2021 มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำของไทยอยู่ที่ 221,591 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.8% จำกช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ (ตวัเลขระบบดุลกำรช ำระเงนิ) ในภำพรวม EIC ประเมนิว่ำกำรส่งออกสนิคำ้ของไทยในปี 
2021 จะเตบิโตไดถ้งึ 16.3% 

 
ส ำหรบัปี 2022 กำรส่งออกสนิคำ้ยงัมแีนวโน้มขยำยตวัต่อเนื่องที ่3.4% ตำมกำรเตบิโตของเศรษฐกจิและกำรค้ำ
โลก โดยกำรส่งออกไปยงัประเทศก ำลงัพฒันำมแีนวโน้มขยำยตวัได้ดขีึน้ตำมกำรเร่งตวัของเศรษฐกิจทีจ่ะไดร้บั
อำนิสงสจ์ำกควำมคบืหน้ำในกำรฉีดวคัซีนทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีก่ำรส่งออกไปยงัเศรษฐกจิประเทศพฒันำแล้วยงัคงมี
แนวโน้มขยำยตวัต่อเนื่องในปีหน้ำแต่ในอตัรำที่ชะลอลงหลงัเศรษฐกิจฟ้ืนตวัไปก่อนหน้ำแล้ว นอกจำกนี้ รำคำ
สนิคำ้ส่งออกยงัมแีนวโน้มปรบัเพิม่ขึ้นตำมรำคำสนิคำ้หลำยประเภททัว่โลก โดยเฉพำะรำคำพลงังำน จงึเป็นอีก
ปัจจยัสนับสนุนกำรเตบิโตของมลูค่ำส่งออกในปีหน้ำ อย่ำงไรกต็ำม ยงัมปัีจจยัเสีย่งหลำยประกำรทีต่อ้งจบัตำมอง 
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การกลบัมาระบาดใหม่ในยุโรป รวมถึงการกลายพนัธุข์องไวรสั 

 
จ ำนวนผูต้ดิเชือ้ใหม่ในยุโรปมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้อย่ำงรวดเรว็ตัง้แต่เดอืนตุลำคมทีผ่่ำนมำ (รูปที ่1 ซ้ำย) หลงักำร
ผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมโรคและกลบัมำเปิดกจิกรรมสำธำรณะของภำครฐั ส่งผลใหห้ลำยประเทศเริม่กลบัมำใช้
มำตรกำรควบคุมโรคที่เข้มงวดขึ้นอีกครัง้ โดยเฉพำะมำตรกำรส ำหรบัผู้ที่ไม่ได้รบัวคัซีน อีกทัง้ ยุโรปยงัเป็น
ภูมภิำคแรก ๆ ทีพ่บผูต้ดิเชือ้สำยพนัธุโ์อมคิรอน ซึง่เป็นสำยพนัธุท์ีม่แีนวโน้มทีจ่ะแพร่กระจำยโดยงำ่ยและอำจท ำ
ใหว้คัซนีมปีระสทิธภิำพลดลง หำกจ ำนวนผูต้ดิเชือ้และควำมเขม้ขน้ของมำตรกำรควบคุมโรคเพิม่สงูขึน้ในปีหน้ำ ก็
อำจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของยุโรป รวมถงึกำรส่งออกของไทยไปยงัตลำดส ำคญัอย่ำงยุโรปดว้ย นอกจำกนี้ 
หำกมกีำรระบำดในวงกวำ้งของสำยพนัธุโ์อมคิรอนหรอืสำยพนัธุอ์ื่นในอนำคตทีท่ ำใหว้คัซนีมปีระสทิธภิำพลดลง ก็
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกและกำรส่งออกของไทยอย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได ้
 

 
ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอรแ์ละความแออดัของท่าเรือ 

 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในปี 2020 ส่งผลใหก้ำรคำ้ระหว่ำงประเทศลดลงและมตีูค้อนเทนเนอร์
ตกค้ำงอยู่ที่ประเทศผูน้ ำเขำ้เป็นจ ำนวนมำก เมื่ออุปสงค์ของกำรใชส้นิคำ้น ำเขำ้ เรอืขนส่งสนิค้ำ และตู้คอนเทน
เนอร์สูงขึน้จำกเศรษฐกจิทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั ส่งผลใหเ้กดิเป็นวกิฤตกิำรขำดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในทีสุ่ด ท ำใหค้่ำระวำง
เรอื (Freight) และระยะเวลำขนส่งสนิค้ำเพิม่สูงขึ้นเป็นอย่ำงมำก (รูปที่ 1 ขวำ) ส่งผลต่อเนื่องให้ต้นทุนในกำร
ส่งออกของผูป้ระกอบกำรสูงขึ้น ประกอบกบัเหตุกำรณ์เรอืขวำงคลองสุเอซในเดอืนมนีำคม 2021 และกำรสัง่ปิด
ท่ำเรือบำงส่วนและกำรกักตัวลูกเรือเพื่อควบคุมกำรระบำดของ COVID-19 ในบริเวณท่ำเรือของจีน ท ำให้
สถำนกำรณ์ตงึเครยีดมำกขึน้ โดยคำดว่ำขอ้จ ำกดัดำ้นกำรขนส่งท่ำเรอืทีแ่ออดัและกำรขำดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
จะเริม่คลีค่ลำยลงในครึง่แรกของปี 2022 จำกอุปสงคส์นิคำ้น ำเขำ้ทีล่ดลงตำมฤดกูำลและแรงส่งจำกกำรเปิดเมอืงที่
ชะลอลง อย่ำงไรกต็ำม ค่ำขนส่งสนิคำ้และระยะเวลำกำรส่งสนิคำ้จะยงัคงอยู่ในระดบัทีสู่งกว่ำก่อนเกดิวกิฤต ิทัง้นี้
กำรขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรขนส่งทัว่โลกและกำรเพิม่ขึน้ของรำคำพลังงำนเป็นปัจจยัเสี่ยงที่จะส่งผลใหค้่ำ
ระวำงเรอืเพิม่สงูขึน้ 
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รปูที ่1 : กำรกลบัมำระบำดใหมใ่นยุโรปและปัญหำกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ 

 
 
ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอร ์(ชิป) 

 
ปัญหำกำรขำดแคลนเซมคิอนดกัเตอรซ์ึ่งเป็นสำรกึ่งตวัน ำทีส่ ำคญัในกำรผลติสนิคำ้อเิลก็ทรอนิกสใ์นช่วง

ทีผ่่ำนมำไดเ้ป็นปัจจยักดดนักำรผลติและส่งออกสนิคำ้อเิลก็ทรอนิกส ์รวมไปถงึสนิคำ้เกี่ยวเนื่องอย่ำงรถยนต์และ
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำของไทยและหลำยประเทศทัว่โลก โดยปัญหำกำรขำดแคลนชปิเกดิขึน้จำกหลำยสำเหตุ เริม่ตน้จำก
ในดำ้นของอุปสงค์ กำรระบำดของ COVID-19 และมำตรกำรปิดเมอืงก่อใหเ้กดิกระแสกำรท ำงำนหรอืเรยีนทีบ่ำ้น 
ส่งผลใหค้วำมต้องกำรใชส้นิคำ้อเิลก็ทรอนิกสแ์ละชปิเพิม่สูงขึน้อย่ำงมำก นอกจำกนี้ กำรฟ้ืนตวัของอุตสำหกรรม
ยำนยนต์โลกในช่วงกลำงปี 2020 และปี 2021 ก็ส่งผลให้มีควำมต้องกำรใช้เซมิคอนดักเตอร์เพิ่มสูงขึ้นมำก
เช่นเดยีวกนั ขณะทีใ่นฝัง่ของอุปทำน โรงงำนผลติเซมคิอนดกัเตอร์ในหลำยประเทศไดป้ระสบปัญหำภยัพบิตัทิำง
ธรรมชำต ิไดแ้ก่ ภยัแล้งในไต้หวนั เพลงิใหมโ้รงงำนเซมคิอนดกัเตอร์ในญี่ปุ่ น และพำยุหมิะพัดถล่มโรงงำนเซมิ
คอนดกัเตอร์ในรฐัเทกซสัของสหรฐัฯ กำรปิดโรงงำนประกอบและทดสอบในประเทศผูผ้ลติต่ำง ๆ จำกผลกระทบ
ของ COVID-19 รวมถงึสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงจนีและสหรฐัฯ ซึง่ในปัจจุบนักำรผลติเซมคิอนดกัเตอรไ์ดก้ลบัมำอยู่
ในระดบัทีเ่กอืบเตม็ศกัยภำพแลว้แต่กย็งัไมส่ำมำรถตอบสนองต่ออุปสงคใ์นตลำดได ้โดยคำดกำรณ์ว่ำอุปทำนในเซ
มคิอนดกัเตอรจ์ะเริม่เพิม่ขึน้ในช่วงกลำงปี 2022 จำกกำรลงทุนเพิม่เตมิของโรงงำนทีม่อียู่เดมิ และจะสำมำรถเพิม่
อุปทำนจนสำมำรถจดักำรผลติใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรไดใ้นปี 2023 จำกกำรลงทุนสรำ้งโรงงำนผลติใหม่ 
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การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน 
 

เศรษฐกจิจนีในปี 2022 มแีนวโน้มขยำยตวัไดใ้นอตัรำทีช่ะลอตวัลงจำก (1) วกิฤตกิำรขำดแคลนพลงังำนในจนีซึง่
เกดิขึน้จำกหลำยสำเหตุ เช่น กำรใชก้ฎระเบยีบเพื่อควบคุมปรมิำณกำรปล่อยคำรบ์อนของทำงกำรจนี ผลผลติจำก
พลงังำนหมุนเวยีนทีล่ดลง ควำมตอ้งกำรใชพ้ลงังำนทีส่งูขึน้ตำมกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและฤดกูำล เป็นตน้ ส่งผล
ให้บำงอุตสำหกรรมต้องลดกำรผลติลง โดยเฉพำะอุตสำหกรรมทีพ่ึ่งพำกำรใชพ้ลงังำนสูง เช่น โลหะ แร่อโลหะ 
เป็นตน้ (2) กำรชะลอตวัของภำคอสงัหำรมิทรพัย ์โดยเฉพำะกรณี Evergrande ซึง่เกดิขึน้จำกกำรทีท่ำงกำรจนีได้
ออกมำตรกำรทีเ่ขม้งวดเพื่อควบคุมกำรก่อหนี้ทีเ่พิม่ขึ้นอย่ำงรวดเรว็ในภำคอสงัหำรมิทรพัย์ และผลกระทบของ 
COVID-19 โดยวกิฤตกิำรขำดแคลนพลงังำนและกำรชะลอตวัของภำคอสงัหำรมิทรพัย์อำจส่งผลต่อเนื่องให้กำร
ส่งออกสนิค้ำจำกไทยไปจีนชะลอตวัลงในปี 2022 โดยม ีไม้ ซึ่งไทยมจีนีเป็นตลำดส่งออกหลกัและพึ่งพำภำค
ก่อสรำ้งในจนีมำกจะไดร้บัผลกระทบมำกที่สุด ในขณะทีแ่ร่อโลหะ (เช่น ซเีมนต์เมด็ กระเบื้องพอร์ซเลน กระจก
โฟลต เป็นต้น) เหล็กแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ยำง พลำสติก ซึ่งเป็นสนิค้ำที่พึ่งพำภำคกำรก่อสร้ำงในจนีมำกแต่
ไม่ไดม้จีนีเป็นตลำดส่งออกหลกัจะไดร้บัผลกระทบรองลงมำ 

 
ปัจจยัเส่ียงและความท้าทายอ่ืน ๆ 

 
นอกจำกปัจจยัเสีย่งทีก่ล่ำวมำในขำ้งต้นแล้ว ยงัมคีวำมเสีย่งอื่น ๆ เช่น อตัรำเงนิเฟ้อทัว่โลกทีอ่ำจสูงกว่ำคำดจน
ส่งผลกระทบต่ออ ำนำจซื้อของผู้บรโิภคในประเทศน ำเขำ้ ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน รวมถึงจะต้องเจอ
ควำมทำ้ทำยใหม่ ๆ จำกมำตรกำรควบคุมคุณภำพสนิคำ้น ำเขำ้ในหลำยประเทศ ซึ่งโดยส่วนมำกจะเป็นประเด็น
ด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรก ำหนดให้รถยนต์ต้องเป็นตำมมำตรฐำน Euro 5 ของเวียดนำม กำร
ก ำหนดให้ต้องติดฉลำกโภชนำกำรบนบรรจุภณัฑ์แสดงขอ้มูลไขมนั ไขมนัอิ่มตวั น ้ำตำล เกลอื และแคลอรี่  ใน
สินค้ำอำหำรของสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ กำรก ำหนดให้ผู้ผลิตอำหำรจำกต่ำงประเทศใน 18 กลุ่มสินค้ำ เช่น 
เนื้อสตัว์และผลติภณัฑ์ ผกัสดและผกัอบแห้ง เครื่องปรุงรส ผลไม้แห้ง อำหำรเพื่อสุขภำพ ต้องขึ้นทะเบยีนกบั
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบก่อนส่งไปจนี เป็นตน้ นอกจำกนี้ ในระยะต่อไปผูป้ระกอบกำรไทยจะตอ้งเตรยีมควำมพรอ้ม
เพื่อปรบัตวัเขำ้สู่สงัคม Net Zero ในระดบัโลก โดยอำจตอ้งรบัมอืกบักำรถูกเกบ็ภำษคีำรบ์อนจำกกำรส่งออกไปยงั
ประเทศพฒันำแล้ว และกำรเปลี่ยนผ่ำนไปยงัเทคโนโลยใีหม่ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่กำรผลติของไทยโดยตรง 
เช่น กำรผลติรถยนต์ไฟฟ้ำทีจ่ะมำแทนทีร่ถยนตส์นัดำป หรอื Solid State Drive (SSD) ทีจ่ะมำแทนที ่Hard Disk 
Drive (HDD) ซึง่เป็นสนิคำ้ส่งออกส ำคญัของไทย เป็นตน้ 
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การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

นอกเหนือจำกธุรกิจกำรให้บริกำรจัดหำสินค้ำทำงทะเลและทำงอำกำศแล้วกลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้
ใหบ้รกิำรขนส่งโดยใชร้ถหวัลำกและหำงลำก รถบรรทุก 6 ล้อ และ รถบรรทุก 4 ล้อ ใหแ้ก่ลูกคำ้ทีต่้องกำรขนส่ง
สนิคำ้ทำงบกภำยในประเทศและขนส่งสนิคำ้แบบขำ้มเขตแดนไปยงัประเทศกมัพูชำ โดยใหบ้รกิำรผ่ำนรถขนส่ง
ของบรษิทัฯ และบรษิทัพนัธมติร บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรจดัหำรถหวัลำกและหำงลำก รถบรรทุก 6 ล้อ และ รถบรรทุก 
4 ล้อ ที่ใช้ส ำหรับธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำทำงบกและบริกำรขนส่งข้ำมแดน (Cross Border) จำกผู้จ ัดจ ำหน่ำย
รถบรรทุกส ำหรบักำรประกอบธุรกจิขนส่งสนิคำ้ทีม่คีุณภำพสงู โดยผ่ำนขัน้ตอนกำรเปรยีบเทยีบรำคำและคุณภำพ
ของรถขนส่งให้ตรงกบัควำมต้องกำรใช้งำนของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะค ำนึงถึงบรกิำรหลงักำรขำยที่สำมำรถ
ให้บริกำรบ ำรุงรกัษำรถขนส่งของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนในกำรขนสินค้ำให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำง
ปลอดภยั รวมไปถงึกำรตดิตัง้ระบบกำรตดิตำมต ำแหน่ง (GPS) เพื่อกำรตดิตำมขัน้ตอนกำรขนส่งเพื่อใหข้อ้มูลแก่
ลูกค้ำได้อย่ำงประสิทธภิำพมำกขึ้น อีกทัง้บริษัทฯ สำมำรถน ำขอ้มูลควำมเร็วในกำรขบัขี ่เส้นทำงกำรเดนิรถ 
ปรมิำณเชือ้เพลงิ เพื่อน ำมำบรหิำรกำรจดักำรกำรเดนิรถใหม้ปีระสทิธภิำพ และประหยดัพลงังำนมำกขึน้ รถขนส่ง
ทุกคนัของบรษิทัฯ มกีำรท ำประกนัภยัชัน้ 1 และประกนัภยัสนิคำ้ทีร่บัขนส่งซึ่งมลูค่ำประกนัจะสูงกว่ำมลูค่ำควำม
เสยีหำยของสนิคำ้ทีอ่ำจเกดิขึน้ ณ 31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ มรีถหวัลำกและหำงลำกทีใ่หบ้รกิำรเป็นของตวัเอง 
เป็นจ ำนวน 93 คนั และ 237 หำง ตำมล ำดบั 
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ขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำร 

สรุปขัน้ตอนกำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงเรอืและทำงอำกำศ 
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สรุปขัน้ตอนกำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ดว้ยรถหวัลำกและหำงลำก 
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1.2.4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
รำยละเอยีดของทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 4 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลู
ประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) นี้ 

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั มดีงันี้ 
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 ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเมื่อ วนัที ่ 8 มนีำคม 2565 

 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

25 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนหุ้น 
หุ้นสามญั 
จ ำนวนหุน้จดทะเบยีนกบัตลท.   717,318,808 หุน้ 
จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้    717,318,808 หุน้  สทิธอิอกเสยีง 1 : 1 
จ ำนวนหุน้ซื้อคนื     - 
จ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง หกั หุน้ซื้อคนื 
  ณ วนัที ่02 ก.พ. 2565    717,318,808 หุน้ 
  ณ วนัที ่31 ม.ค. 2565    717,318,808 หุน้ 
หุ้นบุริมสิทธิ 
จ ำนวนหุน้จดทะเบยีนกบัตลท.   - 
จ ำนวนหุน้ซื้อคนื     - 
จ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง หกั หุน้ซื้อคนื 
  ณ วนัที ่02 ก.พ. 2565    - 
  ณ วนัที ่31 ม.ค. 2565    - 

 

1.4. จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 
 ณ.วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ.2564 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน  431,250,000  บำท เป็นจ ำนวนหุน้สำมญั
ทัง้สิน้  862,500,00  หุน้  มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท และมทีุนช ำระแลว้ 358,659,404  บำท  เป็นจ ำนวนหุน้
สำมญัทัง้สิน้  717,318,808 หุน้  โดยมกีำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนเมื่อวนัที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2564  โดยมรีำยละเอยีด
ดงันี้ 

  

 หุ้นสามญั มูลค่าท่ี
ตราไว้ 

รวมหุ้นสามญั  
ท่ีออกและช าระแล้ว ท่ีออกและช าระแล้ว 

 หุ้น บาท บาท 
ก่อนกำรเพิม่ทุน             550,000,000  0.5             275,000,000.00  
กำรใชส้ทิธติำม SONIC - W1             160,084,433  0.5               80,042,216.50  
กำรใช ้SONIC - ESOP 2018                  7,234,375  0.5                 3,617,187.50  
ภำยหลงักำรเพิม่ทุน             717,318,808                358,659,404.00  
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1.5 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
บรษิัทฯ มมีติจำกที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 22 มถิุนำยน 2561 มมีติอนุมตัิกำรออกและเสนอขำย

ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัให้แก่ผู้บรหิำรพนักงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย (ESOP Warrant) จ ำนวน 
30,000,000 หน่วย และจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ ำนวน 30,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  

เพื่อรบัรองกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะเสนอขำยใหแ้ก่พนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

โดยมสีรุปส ำคญั ดงันี้  

 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 

ทีอ่ยู่ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 79/349,350 ชัน้ที ่1,2 ถนนสำธปุระดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ี   
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท ์02-213-2999 

โทรสำร 02-213-2499 

ชื่อใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของ 

บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”)  

ทีอ่อกใหแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
(“SONIC-ESOP 2018”) (“ใบส ำคญัแสดงสทิธ”ิ) 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัเสนอขำยต่อ
ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืไม่ได ้ 

ใหแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย  

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำย : ไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย 

วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 19 ตุลำคม 2561 

วนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 18 ตุลำคม 2566 
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อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 5 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ ภำยหลงักำร
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะไม่ขยำยอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ

จ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อรองรบักำร
ใชส้ทิธ ิ

: 30,000,000 หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) ซึง่คดิเป็น
รอ้ยละ 5.17 ของจ ำนวนหุน้ภำยหลงักำรออกเสนอขำยหุน้ใหม่
ต่อประชำชนครัง้แรก และภำยหลงักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญั
แสดงสทิธคิรัง้นี้ ทัง้หมดรวม 580,000,000 หุน้ 

วธิกีำรจดัสรร : ใบส ำคญัแสดงสทิธจิ ำนวนไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย บรษิทั
จะจดัสรรโดยตรงใหแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ณ วนัทีอ่อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0 บำท (ศูนยบ์ำท)  

อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สำมญัได ้1 หุน้   
เวน้แต่กรณีมกีำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธติำมเงือ่นไขกำรปรบั
สทิธทิีก่ ำหนดในขอ้ 5. ของขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

รำคำกำรใชส้ทิธ ิ : 1.95 บำท ต่อหุน้ซึง่เป็นรำคำเดยีวกบัรำคำเสนอขำยหุน้ใหม่
แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก เวน้แต่กรณีมกีำรปรบัรำคำ
กำรใชส้ทิธติำมเงือ่นไขกำรปรบัสทิธ ิ 

เงือ่นไขและระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ

 

 

: เวน้แตใ่นกรณีทีผู่บ้รหิำรและพนกังำนของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยไม่สำมำรถใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิได ้ 

 

เมื่อครบก าหนด 2 ปี นับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
ทัง้นี้ วนัใชส้ทิธคิรัง้แรกจะตรงกบัวนัที ่18 ตุลำคม 2563 ผูถ้อื
ใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธไิดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 10 ของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรทัง้หมดตำมรำคำกำรใชส้ทิธ ิ

 

เมื่อครบก าหนด 3 ปี นับจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ทัง้นี้ จะตรงกบัวนัที ่18 ตุลำคม 2564 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
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สำมำรถใชส้ทิธไิดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 20 ของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 
ทีไ่ดร้บัจดัสรรทัง้หมดตำมรำคำกำรใชส้ทิธ ิ

 

เมื่อครบก าหนด 4 ปี นับจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ทัง้นี้ จะตรงกบัวนัที ่18 ตุลำคม 2565 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
สำมำรถใชส้ทิธไิดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 
ทีไ่ดร้บัจดัสรรทัง้หมดตำมรำคำกำรใชส้ทิธ ิ

 

เมื่อครบก าหนด 5 ปี นับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิจะ
ตรงกบัวนัที ่18 ตุลำคม 2566 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถ
ใช้สิทธิทัง้หมด ของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจัดสรร
ทัง้หมดตำมรำคำกำรใชส้ทิธ ิ

 

“วนัก าหนดการใช้สิทธิ” คือ ทุกวนัที่ 18 ตุลำคม ของทุกปี 
ตำมเงื่อนไขระยะเวลำกำรใชส้ทิธขิำ้งตน้ ทัง้นี้ วนัก ำหนดกำร
ใชส้ทิธคิรัง้แรก คอื วนัวนัที ่18 ตุลำคม 2563 ซึง่เป็นวนัทีค่รบ
ก ำหนด 2 ปีนับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  วัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธคิรัง้สุดทำ้ย คอื วนัที่ใบส ำคญัแสดงสทิธมิี
อำยุครบ 5 ปีนับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ซึ่งตรงกบั
วันที่ 18 ตุลำคม 2566 โดยหำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สุดทำ้ยไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลื่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้
สุดทำ้ยดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

 

ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอืจำกกำรใชส้ทิธหิรอืไม่ถูกใชส้ทิธใิน
วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใิดๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใชส้ทิธไิด้
ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปได้ตลอดอำยุของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคัญ
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แสดงสทิธแิล้ว ใบส ำคญัแสดงสทิธใิดๆ ที่ไม่ถูกใช้สทิธจิะถูก
ยกเลกิและสิน้ผลไป 

นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

สถำนทีต่ดิต่อในกำรใชส้ทิธ ิ : บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 

79/349,350 ชัน้ที ่1-2 ถนนสำธปุระดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ี  
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท ์02-213-2999 

โทรสำร 02-213-2533 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทัจะไม่น ำใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ไป 
จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์    

เอม็เอไอ 

ตลำดรองของหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใช้
สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 

: บรษิทัจะน ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้เขำ้จดทะเบยีนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ 

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ : 1) หุน้สำมญัทีอ่อกตำมกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธใิน
ครัง้นี้จะมสีทิธแิละสภำพเท่ำเทยีมกบัหุน้สำมญัของบรษิทั
ทีอ่อกไปก่อนหน้ำนี้ทุกประกำร  

2) นอกจำกหุน้สำมญัจ ำนวน 30 ลำ้นหุน้ ทีไ่ดจ้ดัสรรไว้
รองรบักำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัอำจจะ
ตอ้งเพิม่ทุนขึน้อกีเพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลงในกำรใช้
สทิธเิมื่อเกดิเหตุกำรณ์ตำมทีก่ ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 

3) ผลกระทบทีม่ตี่อผูถ้อืหุน้เนื่องจำกกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้กผู่บ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทั
และบรษิทัย่อยตำมกำรค ำนวณผลกระทบของผูถ้อืหุน้  
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เมื่อวนัที ่19 เมษำยน 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ไดม้มีตอิอกใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญัครัง้ที ่1 จ ำนวน 
275,000,000 หน่วย มผีูถ้อืหุน้เดมิไดใ้ชส้ทิธ ิ274,994,948 หน่วย จงึท ำใหม้ใีบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญัทีข่ำย
ไม่หมดคงเหลอืจ ำนวน 5,052 หน่วย ซึ่งบรษิัทฯ ได้ด ำเนินกำรยกเลกิทัง้จ ำนวน โดยมรีำยละเอยีดของใบส ำคญั

แสดงสทิธ ิดงันี้ 

 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท โซนิค 
อินเตอร์เฟรท จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคญัแสดง
สทิธคิรัง้ที1่” หรอื “SONIC-W1”) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัชนิดระบุชื่อ
ผูถ้อื และโอนเปลีย่นมอืได ้

อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 2 ปี นับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
(ตัง้แต่วันที่ 22 เมษำยน 2564 จนถึงวันที่ 21 เมษำยน 
2566) 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขำย : ไม่เกนิ 275,000,000 หน่วย (สองรอ้ยเจด็สบิหำ้ลำ้นหน่วย) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ส ำรองเพื่อรองรับกำรใช้
สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

: ไม่เกิน 275,000,000 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสบิห้ำล้ำนหุ้น) มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของ
จ ำนวนหุน้ 
ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทั จ ำนวน 550,000,000 
หุน้ (หำ้รอ้ยหำ้สบิลำ้นหุน้) 

อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อ 1 หุน้สำมญัใหม่ 
(อำจเปลีย่นแปลงภำยหลงัตำมเงือ่นไขกำรปรบัสทิธ)ิ 

รำคำกำรใชส้ทิธ ิ : รำคำกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเท่ำกบั 1.00 บำท
ต่อ หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 

กำรใชส้ทิธ ิ : สำมำรถใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธไิด ้4 ครัง้ คอื วนัที ่
22 เมษำยน 2564 โดยครัง้ที่ 1 จะใช้สิทธิในวันที่ 21 
ตุลำคม 2564 ครัง้ที ่2 จะใชส้ทิธใินวนัที ่21 เมษำยน 2565 
ครัง้ที ่3 จะใชส้ทิธใินวนัที ่21 ตุลำคม 2565 ครัง้สุดทำ้ย 
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โดยในปี 2564 มจี ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีม่กีำรใชส้ทิธจิ ำนวน 160,084,433 หน่วย ท ำให ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2564 บรษิทัฯ มยีอดคงเหลอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ใชส้ทิธ ิจ ำนวน 114,910,515 หน่วย 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  บรษิทัมนีโยบำยในกำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธขิองงบกำรเงนิ

เฉพำะบรษิทัภำยหลงัจำกหกัภำษีและเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำยและทุนส ำรองอื่น (ถ้ำม)ี อย่ำงไรกต็ำม กำรจ่ำยเงนิ
ปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกจิ 
ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุนและกำรขยำยธุรกจิในอนำคต สภำวะตลำด 
ควำมเหมำะสม และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนและกำรบรหิำรงำนของบรษิทั โดยอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขทีว่่ำ 
บรษิทัจะตอ้งมเีงนิสดเพยีงพอส ำหรบักำรด ำเนินธุรกจิ และกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผู้
ถอืหุน้ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 

 

  ทัง้นี้ มตคิณะกรรมกำรบรษิทัทีอ่นุมตัจิำ่ยเงนิปันผลจะตอ้งน ำเสนอเพื่อขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ เป็น
กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได ้แลว้รำยงำนใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2564 เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ สรุปไดด้งันี้ 

เปรยีบเทยีบอตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล และก ำไรสุทธ ิ(งบเฉพำะกจิกำร)  
รำยกำร ปี 2563 ปี 2564 (เสนอ) 

ก ำไรสุทธ ิ(บำท) 45,725,088  124,319,262  

อตัรำเงนิปันผลต่อหุน้ 0.055 บำท 0.11 บำท 

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล 
เทยีบก ำไรสุทธ ิ(%) 66.15 63.47 
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2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน) มุ่งเน้นใหบ้รษิัทฯมกีำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีโดยไดน้ ำ
กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมแนวทำงทีก่ ำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Trade 
way Commission (COSO) มำใชท้ัว่ทัง้บรษิทั ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งปฏบิตัิ
ตำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ และ บรษิัทฯ สำมำรถด ำเนิน
กจิกำรไดต้ำมวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้ 

(1) ทุกฝ่ำยมหีน้ำที่รบัผดิชอบ จดัท ำตำรำงกำรประเมนิควำมเสี่ยง ก ำหนดดชันีชี้วดัควำมเสี่ยง รวมทัง้จดัท ำ
รำยงำนทีเ่กีย่วกบัควำมเสีย่ง ตำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯถอืปฏบิตั ิ 

(2) กำรบ่งชี ้และควบคุมควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อวตัถุประสงคจ์ะถูกจดัท ำอย่ำงเป็นระบบเพื่อใหค้วำมเสีย่งอยู่
ในระดบัทีบ่รษิทัฯยอมรบัได ้

(3) ในกำรพจิำรณำว่ำควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได้ เช่นในกรณีที่ควำมเสี่ยงนัน้มตี้นทุนในกำรจดั
ควำมเสีย่งสงูมำกจนไม่คุม้กบัผลทีจ่ะไดร้บั หรอืไม่คุม้ค่ำส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยในกำรสรำ้งระบบในกำรจดักำรหรอื
ป้องกนัควำมเสีย่ง หรอืเป็นควำมเสีย่งทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัคอืมสีำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอก
ทีไ่ม่สำมำรถควบคุมได ้จะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  

(4) เมื่อพนักงำนพบเหน็หรอืรบัทรำบควำมเสีย่งทีอ่ำจจะมผีลกระทบต่อบรษิทัฯจะตอ้งรำยงำนควำมเสีย่งนัน้ใหผู้้
ทีเ่กีย่วขอ้งรบัทรำบทนัทเีพื่อด ำเนินกำรจดักำรต่อไป  

(5) กำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งนี้ตอ้งปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดัและต่อเนื่องภำยใตก้ำรควบคุมดแูล
ของฝ่ำยบรหิำรของบรษิทั 

(6) ใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้บรษิทัโดยพนักงำนทุกระดบัในบรษิทัมส่ีวนร่วม และมกีำรจดักำรอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเน่ืองใหม้กีำรก ำหนดกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่ป็นระบบมำตรฐำนเดยีวกนัทัว่ทัง้บรษิทั  

(7) ให้มีกำรติดตำมประเมนิผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มกีำรทบทวนและปรบัปรุงอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยให้กำร
บรหิำรควำมเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนตำมปกต ิ 
 

2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 
1. ความเส่ียงเก่ียวกบัการด าเนินธรุกิจ 

1.1 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของค่ำระวำง 
ต้นทุนค่ำระวำงถอืเป็นต้นทุนหลกั ในกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ โดยในระหว่ำงปี 2562 - ปี 2564  ต้นทุน
ค่ำระวำงเรอืคดิเป็นสดัส่วนเฉลี่ย รอ้ยละ 65.56 ของต้นทุนกำรใหบ้รกิำรขนส่งทำงทะเล รำคำอตัรำค่ำระวำงเรอื
เปลีย่นแปลงตำมควำมผนัผวนของอุปสงค ์และอุปทำนในตลำด โดยควำมผนัผวนของอตัรำค่ำระวำงเรอือำจส่งผล
ต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยหำกไม่สำมำรถปรบัรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ตำมต้นทุนทีเ่พิม่ขึ้นได้ 
โดยทัว่ไปอุปสงคแ์ละอุปทำนกำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศอำจเปลี่ยนแปลงตำมภำวะเศรษฐกจิและกำรคำ้ของ
โลกซึง่ส่งผลต่อค่ำระวำง  
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บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดต้ระหนักถงึปัจจยัควำมเสีย่งดงักล่ำวโดยมกีำรบรหิำรจดักำรรำคำค่ำระวำงใหเ้ป็นรำคำ
ทีส่ำมำรถแขง่ขนัไดโ้ดยซึง่จะสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด นอกจำกนี้จะมกีำรอพัเดทขอ้มลูรำคำอย่ำงสม ่ำเสมอ ขอ้มลู
รำคำดงักล่ำวจะใชส้ ำหรบักำรเสนอลูกคำ้ โดยบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยใชน้โยบำยกำรก ำหนดรำคำขำยโดยเสนอ
รำคำตน้ทุนบวกก ำไรขัน้ต ่ำ ดงันัน้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึสำมำรถบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของ
ค่ำระวำงได ้  
                    
1.2 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำมนั 
เนื่องด้วยธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่งทำงบกเพื่อสนับสนุนกำรน ำเข้ำและส่งออกของกลุ่มบริษัทฯ มีน ้ำมนัเป็น
องคป์ระกอบของตน้ทุนหลกัในกำรใหบ้รกิำร โดยในปี 2562 – ปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนของค่ำน ้ำมนัคดิเป็น
สดัส่วนเฉลี่ย รอ้ยละ 12.79 ของต้นทุนกำรใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งสนิคำ้ทำงบก ดงันัน้กำรผนัผวนของรำคำน ้ำมนั
อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของธุรกจิกำรขนส่งทำงบกของกลุ่มบรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯ  ไดม้ี
กำรเฝ้ำตดิตำมกำรผนัผวนของรำคำน ้ำมนัซึง่เป็นตน้ทุนหลกัอย่ำงใกลช้ดิ เพื่อลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของ
รำคำเชื้อเพลงิ อย่ำงไรกด็ ีงำนขนส่งทำงบกของบรษิทัฯ จะเป็นกำรเสนอรำคำรำยครัง้ของงำนขนส่ง ดงันัน้หำก
ต้นทุนรำคำน ้ำมนัมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญั บรษิทัฯ จะพจิำรณำโครงสรำ้งต้นทุน อตัรำก ำไรทีส่ำมำรถ
ยอมรบัได ้และจะเสนอค่ำบรกิำรทีป่รบัตำมต้นทุนรำคำน ้ำมนัทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจำกกำร
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ของตน้ทุนรำคำน ้ำมนั 
 
1.3 ควำมเสีย่งจำกกำรแขง่ขนั 
สภำวะดำ้นกำรตลำดของธุรกจิโลจสิตกิสใ์นช่วง ปี 2563-2564 
กำรระบำดของไวรสัโคโรนำ  (COVID-19) ไปทัว่โลก เริม่ตน้ขึน้ในเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2562 โดยพบครัง้แรกใน
นครอู่ฮัน่ เมอืงหลวงของมณฑลหเูป่ย ์ประเทศจนี องคก์ำรอนำมยัโลกไดป้ระกำศใหก้ำรระบำดนี้เป็นภำวะฉุกเฉิน
ทำงสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ เมื่อวนัที ่30 มกรำคม 2563  ท ำใหแ้ต่ละประเทศในโลกตอ้งมมีำตรำกำรควบคุม
โรคระบำด เช่น Lock Down ท ำใหร้ะบบกำรหมุนเวยีนของตูค้อนเทนเนอรเ์กดิกำรสะดุด  ปรมิำณตูค้อนเทนเนอร์
เกดิกำรขำดแคลนในระบบกำรขนส่งทำงทะเล ผูส่้งออก-น ำเขำ้สนิคำ้ไดร้บัผลกระทบอย่ำงมำก ท ำใหค้่ำระวำงเรอื
ปรบัตวัสงูขึน้จำกปกต ิ300-400%  รวมถงึระบบเสน้ทำงกำรเดนิเรอืกไ็ดร้บัผลกระทบดว้ย โดยตอ้งลดจ ำนวนเทีย่ว
กำรเดนิเรอืลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ กบัปรมิำณตูค้อนเทนเนอรท์ีล่ดลง  ดว้ยควำมเชีย่วชำญของ
ผูบ้รหิำรบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) สำมำรถวำงแผนรบัมอืสถำนะกำรณ์อนัเลวรำ้ยทีเ่กดิขึน้น้ี   
และดว้ยประสบกำรณ์อนัยำวนำนไม่ต ่ำกวำ่ 25 ปี ทีบ่รษิทัฯ มสีำยสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัสำยกำรเดนิเรอืย่ำง
มำกมำย   ประกอบกบัควำมมมีำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรกบัลูกคำ้ในระดบัชัน้น ำของประเทศไทย   ท ำใหส้ำมำรถ
บรหิำรในเรื่องอุปสงค ์(Demand) และ อุปทำน(Supply) ไดอ้ย่ำงลงตวั  ก่อใหเ้กดิยอดขำย และผลก ำไรสงูขึน้อย่ำง
เหน็ไดช้ดัในไตรมำส 3-4 ของปี 2563 และต่อเน่ืองมำในไตรมำส 1 ของปี 2564 อกีดว้ย  ดงันัน้กล่ำวไดว้่ำ  บรษิทั 
โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)  สำมำรถผ่ำนวกิฤตนี้ไดอ้ย่ำงรำบรื่นโดยมผีลประกอบกำรเป็นเครื่องชีว้ดั 
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1.4    ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิบุคลำกร  
ธุรกจิกำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศต้องใชค้วำมรู ้ควำมช ำนำญในกฎระเบยีบต่ำงๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นกำร

ส่งออกและน ำเขำ้สินค้ำของประเทศต่ำงๆ รวมถึงควำมเขำ้ใจในรูปแบบและเงื่อนไขของระบบโลจสิติกส์ และ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผูบ้รหิำรและบุคลำกร บรษิทัฯ จ ำเป็นต้องอำศยับุคลำกรที่มคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ
ในธุรกิจ ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยบริษัทฯ จ ำเป็นต้องพึ่งพงินำยสนัติสุข โฆษิอำภำนันท์ ซึ่งปัจจุบนัด ำรง
ต ำแหน่งเป็นประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรในกำรบรหิำรงำน และรกัษำควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ เน่ืองดว้ยประสบกำรณ์
ในอุตสำหกรรมโลจสิตคิส ์กำรเจรจำต่อรอง กำรจดักำรกบัปัญหำต่ำงๆ กำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์กบัพนัธมติร และ
แนวทำงกำรปฏบิตังิำนเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมคีวำมเสีย่งหำกขำดนำยสนัตสุิข 
โฆษิอำภำนันท์ซึ่งอำจส่งผลใหบ้รษิทัมคีวำมเสีย่งต่อกำรขำดแคลนบุคลำกรทีท่ ำหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรงำนซึ่ งอำจ
ส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนได ้ 

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

 
1.5   ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิเทคโนโลยใีหม่  

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

ส ำหรบักำรพฒันำแอพลเิคชัน่ เพื่อตอบสนองตอ้ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้นัน้ ทำงบรษิทัฯ เลง็เหน็ว่ำจะมี
ค่ำด ำเนินกำรค่อนขำ้งสงูเมื่อเทยีบกบัอตัรำควำมน่ำจะเป็นของกำรทีลู่กคำ้จะเขำ้มำใชง้ำน เน่ืองดว้ยปัจจุบนัลูกคำ้
ทีเ่ขำ้มำใชบ้รกิำรหรอืใชบ้รกิำรอยู่นัน้เกอืบรอ้ยละรอ้ยเป็นลูกคำ้ทีไ่ดม้ำจำกพนักงำนขำยของทำงบรษิทัฯ 

ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้อยู่อย่ำงเสมอ จงึไดม้กีำรตดิตำม
ตรวจสอบเกี่ยวกบัเทคโนโลยตี่ำงๆ ทีส่่งผลกระทบไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรอืทำงอ้อม เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำร
พึง่พงิเทคโนโลยใีหม่ดว้ยเช่นเดยีวกนั 

 
1.6  ควำมเสีย่งจำกกำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 19 (COVID-19 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19)  ในปีทีผ่่ำนมำ ปฏเิสธ
ไม่ไดว้่ำกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ COVID-19 ไดส้รำ้งควำม เสยีหำยไปยงัหลำยภำคส่วนในวงกวำ้ง ทัง้ดำ้น
สำธำรณสุข สงัคม และเศรษฐกิจใน ด้ำนธุรกิจ โรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโซ่อุปทำน 
(Supply Chain) ของสนิคำ้ โดยเฉพำะในส่วนต้นน ้ำ และปลำยน ้ำของโซ่อุปทำน ทีไ่ดร้บัผลกระทบ มำกกว่ำส่วน
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อื่น ๆ เมื่อไหร่ก็ตำมที่คนลดปรมิำณกำรเดนิทำงไปหำสนิค้ำ สนิค้ำจะต้องเป็นฝ่ำยเคลื่อนที่เขำ้หำลูกค้ำแทน ” 
ผลกระทบต่อโซ่อุปทำนสนิคำ้ 

กำรถ่ำยโอนหมุนเวยีนของสนิคำ้ทัว่โลกไดร้บัผลกระทบอย่ำงหนักจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อโค
โรน่ำไวรสัในแบบทีไ่ม่เคยเหน็มำก่อน ในส่วนของกำรของทำงทะเลกำรลอ็กดำวน์ของประเทศต่ำงๆ ส่งผลใหก้ำร
ส่งออก และน ำเขำ้มปีรมิำณลดลงอย่ำงเหน็ไดช้ดั  และมผีลกระทบท ำใหร้ะบบกำรเดนิเรอืขนส่งสนิคำ้โดยตู้คอน
เทนเนอรส์ดุดมกีำรลดกำรจ ำนวนเทีย่วเรอืลดลงเพรำะไม่คุม้กบัตน้ทุนท ำใหจ้ ำนวนเรอืเดนิสมุทรน้อยลง  ดว้ยเหตุ
นี้ท ำใหก้ำรหมุนเวยีนของตู้คอนเทนเนอรใ์นแต่ละประเทศโดยเฉพำะประเทศทำงดำ้นอเมรกิำ  ยุโรป  รวมทัง้จนี 
เกิดกำรสะดุดอย่ำงหนักท ำให้ตู้คอนเทนเนอร์ขำดแคลน (shortage container) ส่งผลให้ค่ำระวำงเรือ(freight 
charge) สูงขึน้จำกปกต ิ300-400%   ซึ่งผูส่้งออก และน ำเขำ้ต้องแบกต้นทุนทีสู่งขึน้นี้อย่ำงหลกีเลี่ยงไม่ไดเ้พรำะ
ตอ้งกำรใหส้นิคำ้คงคลงัไดร้ะบำย และหมุนเวยีนใหม้ำกทีสุ่ดเพื่อรกัษำสภำพคล่อง 

 
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกัด (มหำชน) ได้วำงมำตรำกำรกำรควบคุมควำมเสี่ยงอันเกิดจำก

ผลกระทบนี้โดยเร่งเขำ้ร่วมปรกึษำและวำงแผนกบัลูกค้ำระดบัใหญ่ๆ ของบรษิัทอย่ำงใกล้ชดิเพื่อให้ลูกค้ำของ
บรษิทัไดพ้บผลกระทบนี้ใหน้้อยทีสุ่ด และสำมำรถส่งออก-น ำเขำ้สนิคำ้ไดป้รมิำณมำกทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะมำกได ้ และใน
ด้ำนควำมสมัพนัธ์กบับรษิทัเดนิเรอื  บรษิัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน) เร่งเขำ้เจรจำเพื่อหำช่องทำง
รองรบัจ ำนวนสนิคำ้ของลูกคำ้ทีม่ปีรมิำณควำมตอ้งกำรส่งออกสงูในสภำวะเช่นน้ี ดว้ยบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท 
จ ำกดั (มหำชน) เตบิโตและมปีระสบกำรณ์ดำ้นโลจสิตกิสม์ำยำวนำน ท ำใหบ้รษิทัสำยเดนิเรอืส่วนใหญ่เชื่อถอืและ
รูจ้กับรษิทัเป็นอย่ำงด ีบรษิทัจงึไดร้บัโควตำ้ปรมิำณตูค้อนเทนเนอร์และพืน้ทีบ่นเรอื (space) มำกระดบัหนึ่ง ชี้วดั
ไดจ้ำกยอดรำยได ้และผลก ำไรของบรษิทัในไตรมำส 4  โดดเด่นพอสมควร  ดงันัน้สำมำรถกล่ำวไดว้่ำในวกิฤต
ย่อมมโีอกำส 
 
2   ความเส่ียงทางด้านการเงิน 
2.1 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

เน่ืองจำกกำรประกอบธุรกจิบรกิำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ อำจไดร้บัควำมเสีย่งจำก
ควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกมรีำยไดแ้ละต้นทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ โดยในปี 2562 – 2564 
กลุ่มบรษิัทฯ มรีำยได้เป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศคดิเป็นสดัส่วนเฉลี่ย ร้อยละ 12.47 ของรำยได้จำกกำรใหบ้รกิำร 
และมตีน้ทุนเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศคดิเป็นสดัส่วนเฉลีย่ รอ้ยละ 11.08 ของตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำร ดงันัน้ควำม
ผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มบรษิทัฯ โดยรำยไดแ้ละต้นทุนทีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศนัน้เกดิจำกกำรท ำธุรกรรมกบัพนัธมติรต่ำงประเทศ
โดยจะมกีำรลดควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมธรรมชำต ิ(Natural Hedge) และมกีำรใชบ้ญัชเีงนิฝำกสกุลเงนิ
ต่ำงประเทศ นอกจำกนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรตดิตำมข่ำวสำร และขอ้มูลอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชดิตลอดเวลำ 
กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่ำสำมำรถประเมนิสถำนกำรณ์ และหำทำงป้องกนัควำมเสีย่งไดอ้ย่ำงทนัท่วงท ีทัง้นี้ ในอดตีที่
ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีผลกระทบต่อผลด ำเนินงำนในอดีตอย่ำงมีนัยส ำคญัจำกควำมผันผวนของอตัรำ
แลกเปลีย่น 
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   2.2  ความเส่ียงท่ีอาจกระทบสิทธิของผู้ถือหลกัทรพัย ์
2.2.1 ควำมเสีย่งจำกกำรมผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทีม่อี ำนำจก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำร 

ปัจจุบนันำยสนัตสุิข โฆษิอำภำนันท ์ถอืหุน้ในบรษิทัฯคดิเป็นรอ้ยละ 41.53 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ (ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเมื่อวนัท ี8 มนีำคม 2565) ซึ่งเป็นภำยหลงักำรเสนอหุน้
สำมญัแลว้ เสยีงขำ้งมำกสำมำรถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด รวมทัง้สำมำรถควบคุมนโยบำยและ
กำรบรหิำรงำนในบรษิทัฯได ้และถงึแมภ้ำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้นี้แล้ว (ก่อนใชส้ทิธิ
ใบส ำคญัแสดงสทิธ)ิ นำยสนัตสุิข โฆษอิำภำนันท ์ยงัคงมเีสยีงขำ้งมำก โดยถอืหุน้ในบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 41.53 
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯหลงัเพิ่มทุน นำยสนัติสุข โฆษิอำภำนันท์ ยงัคงสำมำรถ
ควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้เกือบทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรอืกำรขอมตใินเรื่องอื่นทีต่้อ งใช้
เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
อย่ำงไรกต็ำม เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และมกีำรถ่วงดุลอ ำนำจดงักล่ำว บรษิทัฯจงึ
ไดจ้ดัโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรโดยมบีุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ และไดก้ ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำน
กำรมอบอ ำนำจให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน มีกำรแต่งตัง้บุคคลภำยนอกที่เป็นอิสระเข้ำร่วมใน
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระจ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน 
เพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบถ่วงดุลอ ำนำจกำรตดัสนิใจ และพจิำรณำอนุมตัริำยกำรต่ำงๆ ก่อนน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถือหุ้น รวมทัง้บรษิัทฯได้ก ำหนดมำตรกำรกำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดย
จ ำกดักำรออกเสยีงของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจำกนี้บรษิทัฯยงัจดัใหม้หีน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยกำรว่ำจำ้งบรษิทั
ผูช้ ำนำญกำรจำกภำยนอกทีป่ฏบิตังิำนเป็นอสิระและขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมหีน้ำทีห่ลกัในกำร
ดูแลระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อใหเ้ป็นไปตำมระบบที่ได้ก ำหนดไว ้ทัง้นี้ เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นถึง
ควำมโปร่งใสและถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ 

 
2.2.2 ควำมเสีย่งเรื่องผลกระทบจำกรำคำหลกัทรพัย์จำกกำรใชส้ทิธติำมใบส่ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของ
บรษิทัทีอ่อกใหแ้ก่กรรมกำรและพนักงำนของบรษิทั 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2561 จดัขึน้เมื่อวนัที ่22 มถิุนำยน 2561 ไดม้มีตอินุมตัโิครงกำรออกและ 
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ (“ใบส ำคญัแสดงสทิธ”ิ) ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่
สำมำรถโอนเปลี่ยนมอืไดใ้หแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทั จ ำนวน 30,000,000 หน่วย โดยมรีำคำเสนอขำย 
0 บำทต่อหน่วย และใบส ำคญัแสดงสทิธมิอีำยุ 5 ปี นับแต่วนัทีอ่อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ1 หน่วยมสีทิธซิื้อหุน้สำมญัได้ 1 หุ้น ในรำคำใชส้ทิธเิท่ำกบัรำคำ IPO หรอืเท่ำกบั 1.95  บำทต่อหุน้ 
(เวน้แต่จะมกีำรปรบัสทิธติำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ ำหนด) ผูล้งทุนจงึมคีวำมเสีย่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร 
(EPS Dilution) และมผีลกระทบด้ำนสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Control Dilution) โดยที่ผูล้งทุนจะมส่ีวนแบ่งก ำไรลดลง 
และมสีภำพควำมเป็นเจำ้ของบรษิทัน้อยลง เท่ำกบัรอ้ยละ 5.17 โดยค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้ทัง้หมดภำยหลงัจำก
เสนอขำยต่อประชำชนครัง้แรกน้ี และกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่พนักงำนของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยทัง้หมดหรอืเท่ำกบั 580,000,000 หุน้  
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ส ำหรบัผลกระทบดำ้นรำคำหุน้ (Price Dilution) อย่ำงไรกต็ำม ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีข่ำยใหแ้ก่ผูบ้รหิำร
และพนักงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อยดงักล่ำว มกีำรก ำหนดเงือ่นไขในกำรใชส้ทิธ ิโดยนับจำกวนัทีอ่อกและเสนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ2 ปี ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธคิรัง้แรกได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของใบส ำคญั
แสดงสทิธทิัง้หมดที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธแิต่ละคนได้รบักำรจดัสรรจำกบรษิัทฯ  และในทุกๆ ปี หลงัจำกวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธคิรัง้แรก ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธไิด้ไม่เกินร้อยละ 20 ร้อยละ 30 และร้อยละ 
100 ของใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธแิต่ละคนไดร้บัจดัสรรจำกบรษิทั ตำมล ำดบั ซึ่งกำร
ก ำหนดระยะเวลำในกำรใช้สิทธิดงักล่ำวจะช่วยป้องกันกำรมีหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงแรกที่หุ้นของบริษัทได้รบักำร
อนุญำตให้ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ และหำกผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธใิช้สทิธใินกำรแปลง
สภำพทัง้หมด จะแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 30,000,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.17 ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนในครัง้นี้และกำรใช้สทิธขิองใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออก
ใหแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้หมด (กรุณำดูรำยละเอยีดของใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้ใน 
เอกสำรแนบ 6 รำยละเอยีดโครงกำรเสนอขำยใบส่ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัใหแ้ก่ผูบ้รหิำรและ
พนักงำนของบรษิทั (ESOP) 
เมื่อวนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ 2564 บรษิทัประกำศก ำหนดวนัใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของ
บรษิทั (SONIC - ESOP 2018) ทีบ่รษิทัไดอ้อกใหแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนักงำนทีไ่ดร้บัเลอืก ซึง่ครบก ำหนดกำรใช้
สทิธคิรัง้ที ่3 รวมถงึไดม้กีำรปรบัสทิธเิพื่อรกัษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่ใหด้อ้ยไป
กว่ำเดมิ เน่ืองจำกกำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมใ่นรำคำทีต่ ่ำกว่ำรำคำตลำด ซึง่มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ วนัที ่8 - 15 ตุลำคม พ.ศ. 2564 (รวม 5 วนัท ำกำร) 
วนัทีใ่ชส้ทิธ ิ วนัที ่18 ตุลำคม พ.ศ. 2564 
อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สำมญัใหม่ได ้1.25 หุน้ 
 (เดมิใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สำมญัใหม่ได ้1 หุน้) 
รำคำกำรใชส้ทิธ ิ 1.56 บำท ต่อ 1 หุน้สำมญั 
 (เดมิรำคำกำรใชส้ทิธ ิ1.95 บำท ต่อ 1 หุน้สำมญั) 

 
โดยในปี 2564 มผีู้บรหิำรและพนักงำนมำใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัตำม SONIC - ESOP 2018  มจี ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่มกีำรใช้สทิธจิ ำนวน 7,234,375 หน่วย ท ำให้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 บรษิัทฯ มยีอด
คงเหลอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ใชส้ทิธ ิจ ำนวน 30,265,625 หน่วย 
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3 การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน 
 

 

 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 
บรษิัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกดั (มหำชน) ได้ก ำหนดทศิทำงกำรธุรกิจอย่ำงยัง่ยนืใหม้ปีระเด็นที่ชดัเจน เพื่อกำร
ปฏบิตัใิหเ้กดิผล โดยมองประเดน็ต่ำง ๆ ทัง้ในแงค่วำมเสีย่งและโอกำสก ำหนดเป็น “แนวทำงกลยุทธ ์สู่กำรพฒันำอย่ำง
ยัง่ยนื” ครอบคลุมในมติิเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ได้แก่ กำรมุ่งพฒันำนวตักรรมดจิทิลั กำรพฒันำและดูแล
บุคลำกรแบบองคร์วม รวมถงึกำรสรำ้งคุณค่ำในกำรเขำ้ถงึเทคโนโลยแีก่ชุมชนและสงัคม คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนัก
และมวีสิยัทศัน์ว่ำ แนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทัในกำรที่จะสร้ำงคุณค่ำเพิม่เติบโต และประสบควำมส ำ เรจ็
อย่ำงยัง่ยนื จ ำเป็นต้องมกีำรใส่ใจดูแลรกัษำสิง่แวดล้อม กำรเคำรพสทิธมินุษยชนกำรค ำนึงถงึผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี และ
กำรพฒันำสงัคม ภำยใตห้ลกัจรยิธรรม กำรก ำกบัและดแูลกจิกำรทีด่ ีเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไวมุ้่งมัน่ด ำเนิน
ธุรกจิเพื่อสรำ้งคุณค่ำอย่ำงสมดุล ภำยใต้หลกับรรษทัภบิำลทีด่สีนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ ัง่ยนืตำมแนวทำงของ
องค์กำรสหประชำชำติเพื่อเป็นรำกฐำนในกำรพฒันำประเทศและสร้ำงคุณค่ำแก่สงัคมไทยในทุกภำคส่วนมุ่งสู่กำร
เตบิโตร่วมกนัอย่ำงอย่ำงยัง่ยนื 
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INNO SMART ENGAGEMENT 

พนักงำนถือเป็นหวัใจส ำคญั บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำทกัษะในกำรท ำงำนทัง้ในแนวกว้ำงและขยำยขดี

ควำมสำมำรถ ศกัยภำพของพนักงำน และสรำ้งผูน้ ำทีด่ทีีน่อกจำกจะมคีวำมสำมำรถทำงดำ้นธุรกจิแลว้ยงัมจีติส ำนกึทีด่ ี

มกีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีพื่อองคก์รและสงัคม ซึง่บรษิทัไดพ้ฒันำบุคคลำกรผ่ำนทำงกำรอบรมทัง้ภำยในและภำยนอก

บรษิัท มกีำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำน สร้ำงวฒันธรรมองค์กรใหม้กีำรเรยีนรู้ มกีำรแลกเปลี่ยนและรบัฟังควำม

คดิเหน็ และมกีำรท ำโครงงำนร่วมกนัระหว่ำงฝ่ำยเพื่อใหเ้กดิกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทมี แต่ละฝ่ำยมโีอกำสแลกเปลีย่น

ประสบกำรณ์ซึง่กนัและกนั ท ำใหน้อกจำกจะเกดิกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำน พฒันำกระบวนกำรสรำ้งสรรค ์และกำร

พฒันำสนิคำ้และบรกิำรใหม่ๆ แลว้ ยงัท ำใหพ้นักงำนมคีวำมรูส้กึผกูพนัและร่วมเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทั  

INNO SMART COMPLIANCE 

จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนั เป็นส่วนผลกัดนัให้องค์กรมกีำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำนเขำ้สู่ระบบดจิทิลัได้รวดเรว็ยิง่ขึ้น 

เพื่อรองรบัรูปแบบกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตแบบใหม่ บริษัทจึงได้มีกำรปรบัรูปแบบกำรท ำงำนให้พนักงำน

บำงส่วนท ำงำนทีบ่ำ้นและปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรประชุมโดยใชก้ำรประชุมผ่ำนทำงออนไลน์เพื่อรกัษำระยะห่ำงระหวำ่ง

พนักงำนและจำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำวท ำให้พนักงำนขำยไม่สำมำรถเดินทำงหำลูกค้ำได้ บริษัทจึงได้ปรบัเปลี่ยน

รูปแบบกำรติดต่อและกำรน ำเสนอกับลูกค้ำโดยท ำกำรนัดประชุมแบบเสมอืนจริง (Virtual Meeting) ท ำให้สำมำรถ

รกัษำควำมสมัพนัธแ์ละตดิต่อประสำนงำนกลบัลูกคำ้ได ้และลูกคำ้ยงัคงมคี ำสัง่ซื้อมำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

INNO SMART GREEN 

บรษิทัไดด้ ำเนินกจิกำรควบคู่กบักำรค ำนึงถงึสิง่แวดลอ้มมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่บรษิทัไดเ้หน็ควำมส ำคญั และ 

ไดน้ ำกำรจดัท ำนโยบำยดำ้นสิง่แวดลอ้ม จดักจิกรรมและโครงกำรใหพ้นักงำนตระหนักและใหค้วำมส ำคญักบั

สิง่แวดลอ้ม พฒันำกระบวนกำรผลติเพื่อลดกำรเกดิของเสยีและลดมลพษิต่ำงๆ ไมใ่หเ้ป็นภยัต่อสิง่แวดลอ้ม และชุมชน

ทีอ่ยู่ในบรเิวณโดยรอบกำรขนส่ง 
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กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (After process) 
บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรจดักจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนิน
กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มในภำพรวม เพื่อกำรด ำเนินธุรกจิภำยใตป้รชัญำกำรด ำเนินงำนดว้ย
ควำมโปร่งใสเป็นธรรม และค ำนึงถงึประโยชน์ของผูเ้กีย่วขอ้งตัง้แต่ตน้น ้ำยนัปลำยน ้ำ อย่ำงยัง่ยนืมุ่งเน้นและให้
ควำมส ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกบักำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม 
 

1. ระดบัองคก์ร 

พฒันำทกัษะควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรท ำงำนตลอดจนปลูกจติส ำนึกในกำรมส่ีวนร่วมในกำรช่วยเหลอืสงัคม
สิง่แวดลอ้มต่อตำ้นกำรทุจรติ คอรร์ปัชัน่ 

2. คู่คำ้ และผูร้บัประโยชน์ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 

โดยกำรประกอบกจิกำรอย่ำงโปร่งใสมคีุณธรรมตรวจสอบได ้วำงแผนและกรอบกำรท ำงำนทีช่ดัเจน สรำ้งควำมมัน่ใจ
ในควำมเตบิโตของบรษิทัอย่ำงยัง่ยนื 

3. ระดบัชุมชน และประเทศชำต ิ

ใหก้ำรส่งเสรมิสนับสนุนดำ้นกจิกรรมทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อสงัคม  โดยร่วมกบัหน่วยงำนภำครฐั และ
ภำคเอกชนในกำรพฒันำสงัคมในระดบัชุมชนโดยเน้นปลูกฝังจติส ำนึกในกำรมส่ีวนร่วมใหค้นในชุมชนดแูลซึง่กนัและ
กนั ทัง้ดำ้นควำมปลอดภยักบัในกำรด ำเนินชวีติและชวีะอนำมยั ปลูกจติส ำนึกแห่งสุจรติชน 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มจ ำนวน 4 โครงกำร ซึง่เป็นกำรพฒันำคุณภำพชวีติ
ของชมุชนในพืน้ทีต่ ำบลบำงพล ีและบำงแกว้ ซึง่เป็นชมุชนภำยรอบศูนยร์วบรวมและกระจำยสนิคำ้กิง่แกว้ ทัง้กำร
สนับสนุนกำรใหค้วำมรูด้ำ้นควำมปลอดภยัในกำรเดนิทำง กำรฟ้ืนฟูผูป่้วยในชมุชน และกำรพฒันำสุขภำพ ปัจจุบนั
บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ไปหำรอืกบัผูน้ ำของชมุชน เพื่อรบัทรำบปัญหำ และร่วมกบัชมุชนในกำรหำทำงปรบัปรุงหรอืแกไ้ข
ปัญหำดงักล่ำวต่อไป 
 
ด้านส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯ มเีจตจ ำนงคใ์นกำรสรำ้งค่ำนิยมใหอ้งคก์รมจีติส ำนึกในควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยใหค้วำมส ำคญั
ตัง้แต่พนักงำนบุคลำกรในบรษิทัคู่คำ้ ตลอดจนคนในชมุชนและประเทศชำตโิดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
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1. ระดบัองคก์ร 

 ดว้ยบรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรขนส่งสนิคำ้ จงึปฎเิสธไม่ไดเ้ลยในกำรมส่ีวนร่วมในกำรสรำ้งมลพษิให้
เกดิขึน้ บรษิทัฯ เลง็เหน็ควำมส ำคญัทีจ่ะพยำยำมด ำเนินกำรลดมลพษิใหไ้ดอ้ย่ำงดทีีสุ่ดโดยไดอ้อกนโยบำยกำร
ปฎบิตังิำนดงันี้ 

- ตดิตำมและปฎบิตัติำมกฎหมำยขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
- ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลสภำพรถที่ใช้ในกำรขนส่งโดยใช้รถที่มีมำตรฐำนกำรปล่อยก๊ำซไอเสียตำม

มำตรฐำน EURO4 เท่ำนัน้ จงึไม่มรีถทีม่คีวนัด ำ 
- ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับพนักงำนในองค์กรในกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรรักษำ

สิง่แวดล้อมและใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพไม่ว่ำจะเป็นกำรจดักจิกรรมด้ำนสิง่แวดล้อมกำรสัง่พนักงำน
ใหร้่วมในกำรอบรมสมันำในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 

- ปรบัปรุงบรเิวณภายในและรอบๆ บรษิัทฯ สู่บรษิัทสีเขียว (โครงการป่าเล็กในเมืองใหญ่) 
- บรษิัทฯ ไดจ้ดัโครงการโซนิคฯ เซฟเอเนอรจ์ี่ โดยโครงการนีพ้นกังานจะรว่มกนัปิดไฟในชว่งพกัเที่ยง เพื่อลดอตัรา

การใชพ้ลงังานของบรษิัทฯ ซึง่ผลลพัธเ์ป็นท่ีน่าพึงพอใจเพราะหลงัจากที่ไกด้  าเนินการดงักลา่วแลว้พบว่าการ
สิน้เปลืองพลงังานไฟฟ้ามีอตัราที่ลดลงอย่างเห็นไดช้ดั / กราฟเปรยีบเทียบ ดงันี ้

 

 
 

2. ระดบัคู่คำ้ และผูม้ปีระโยชน์ร่วมทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 

มีนโยบำยที่ชดัเจนในกำรต่อต้ำนไม่สนับสนุนกำรกระท ำควำมผิดทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่รบัขนส่งสินค้ำที่มี
น ้ำหนักบรรทุกเกนิทีก่ฎหมำยก ำหนด ไม่รบัผูป้ระกอบกำรร่วมทีม่สีภำพรถทีไ่ม่พรอ้มใชง้ำน ไม่รบังำนคู่คำ้ทีด่ ำเนิน
ธุรกจิทีม่มีลพษิท ำลำยสิง่แวดลอ้ม ขดักจิกรรมโดยคู่คำ้ลูกคำ้ใหม้ส่ีวนร่วมในกำรพฒันำฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
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3. ระดบัชุมชนและประเทศชำต ิ
ให้กำรส่งเสรมิและสนับสนุนหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนในกำรผลกัดนัโครงกำรที่เป็นประโยชน์ในกำรพฒันำฟ้ืนฟู
สิง่แวดลอ้ม 
 
INNO SMART CONNECTIVITY 
บรษิทัฯ ยงัไดส้รำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่ตี่อตวัแทนกำรจดักำรกำรขนส่งในประเทศต่ำงๆ เพื่อเป็นพนัธมติรในกำรส่งงำนให้
กนัและกนั ปัจจุบนับรษิทัฯ มพีนัธมติรทีเ่ป็นตวัแทนในต่ำงประเทศทีต่ดิต่อกนัมำอยู่กว่ำ 622 รำยครอบคลุมทุกทวปี 
โดยพนัธมติรทีด่ ำเนินธุรกจิดว้ยกนัมำยำวนำน กไ็ดแ้นะน ำตวัแทนอื่นๆ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ยงัไดเ้ขำ้ร่วมชมรมตวัแทนกำร
ขนส่งทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ในประเทศไทยกลุ่มบรษิัทฯได้เขำ้ร่วมเป็นสมำชกิในสมำคมผู้รบัจดักำรขนส่ง
สนิค้ำระหว่ำงประเทศ (TIFFA) นอกจำกนัน้กลุ่มบรษิัทฯ ยงัได้เขำ้รวมเป็นสมำชกิของ The Cooperative Logistics 
Network ในปี 2558 ซึ่งเป็นสมำคมระดบันำนำชำตคิรอบคลุมกว่ำ 124 ประเทศทัว่โลก และ Global Affinity Alliance 
โดยจะจดัประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อเป็นกำรขยำยเครอืขำยพนัธมติรในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนักบัตวัแทนใน
ประเทศอื่นๆ เพื่อให้บรกิำรได้ครอบคลุมได้มำกยิง่ขึน้ โดยมเีป้ำหมำยในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้วธิกีำรเพื่อเพิม่
ศกัยภำพและโอกำสในเชงิธุรกจิเพื่อทีจ่ะตอบสนองควำมตอ้งกำรทีจ่ะขนส่งสนิคำ้ไปเป้ำหมำยปลำยทำงทีเ่ป็นประเทศ
คู่คำ้ 
 

INNO SMART SOLUTION 

- เป็นผูใ้หบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้เตม็รปูแบบทัง้ในและต่ำงประเทศครบวงจร เพื่อส่งมอบกำรเตบิโตทำงดำ้น

อุตสำหกรรมและนวตักรรมใหมไ่ปสู่ระดบัโลก และจดักำรบรหิำรคุณค่ำทำงเวลำและควำมปลอดภยัดำ้นกำรขนส่ง

สู่อุตสำหกรรมกำรผลติอย่ำงถูกตอ้ง 

- เป็นผูใ้หบ้รกิำรทีม่คีวำมเชีย่วชำญในกำรออกแบบ Solution กำรจดักำรขนส่งและส่งมอบสนิคำ้ทีถู่กตอ้งและ

ตอบสนองต่อภำคอุตสำหกรรมทีม่คีวำมเขำ้ใจในกำรจดักำรในแต่ละอุตสำหกรรมทีแ่ตกต่ำงและมคีวำมเฉพำะตวั

เพื่อสรำ้งมลูค่ำทำงธุรกจิใหแ้ก่อุตสำหกรรมและส่งต่อสนิคำ้สู่ผูบ้รโิภคไดอ้ย่ำงมคีุณภำพ 

- กลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลติและคูค่ำ้ทัว่โลกทีมุ่่งหวงักำรเตบิโตทำงธุรกจิและส่งมอบสนิคำ้คุณภำพสู่ผูบ้รโิภคโดยมี

กำรจดักำรบรหิำรเวลำดว้ยอย่ำงเหมำะสมเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสุดแก่ผูป้ระกอบกำรและผูบ้รโิภคดว้ยระบบกำร

จดักำรขนส่งทีส่ำมำรถบรหิำรจดักำรดำ้นเวลำและควำมถูกตอ้งโปร่งใสตำมก ำหมำยกำกรขนส่งระหว่ำงประเทศ 

และมเีทคโนโลยทีีส่ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรไดท้นัทว่งทรีวมถงึกำรออกแบบ Solution ทีน่ ำเทคโลโนยเีขำ้

มำเกีย่วขอ้งเพื่อใหเ้กดิกำรบรหิำรเวลำในกำรส่งมอบสนิคำ้ไดส้งูสุดและใหอุ้ตสำหกรรมไดส่้งมอบสนิคำ้สู่มอื

ผูบ้รโิภคไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและเกดิคุณค่ำทำงกำรขำยไดม้ำกทีสุ่ด 
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INNO SMART QUALITY 

บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)  ตรวจทำนกรอบกำรด ำเนินงำนและนโยบำยใหส้อดคลอ้งกบัควำมถกูตอ้ง
โปร่งตำมกฎหมำยศุลกำกรและกฎหมำยกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกนัเพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิัทมกีรอบกำร
ด ำเนินงำนและนโยบำยที่สอดคล้องและเป็นไปตำมกฎหมำย บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัมัน่คงขอ้มูลออนไลน์ บรษิัทจงึมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องของกำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคล โดยกำรตรวจสอบ
ควำมพร้อมและปฏิบตัติำมพระรำชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองสทิธแิละเสรภีำพของพนักงำนและ
บุคคลผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในทุกกลุ่ม 
 

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 
 

กำรวเิครำะหผ์ูม้ส่ีวนไดเ้สยีในหว่งโซ่คุณค่ำของธุรกจิ คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุก
กลุ่ม จงึก ำหนดแนวทำงในกำรปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่ำงเทำ่เทยีมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยไวใ้นจรรยำบรรณ
ธุรกจิ ซึง่เผยแพรใ่หพ้นักงำนทกุคนไดร้บัทรำบตัง้แต่เริม่ท ำงำนกบับรษิทัพรอ้มทัง้ดผููม้ส่ีวนไดเ้สยีตำมสทิธทิีม่ตีำม
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี สรุปไดด้งันี้ 
 

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี สรุปจรรยำบรรณต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่ำงๆ 
ผูถ้อืหุน้ บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ ซื่อสตัย ์สุจรติ โปร่งใส โดย

ค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส่วนรวม ตลอดจนใหค้วำมเป็นธรรมแกผู่ถ้อืหุน้ทุก
รำย เพื่อสรำ้งควำมเจรญิมัน่คง และสรำ้งควำมเจรญิกำ้วหน้ำแกบ่รษิทัในระยะยำว 
รวมทัง้กำรใหผ้ลตอบแทนและกำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องของบรษิทั 

คู่คำ้และเจำ้หนี้ ปฏบิตัติ่อคู่คำ้และเจำ้หนี้อย่ำงเคร่งครดัตำมสญัญำ หรอืเงือ่นไขทีต่กลงกนั ปฎบิตัติ่อทุก
ฝ่ำยอย่ำงเสมอภำค และเป็นธรรม บนพืน้ฐำนของกำรไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้ 
สองฝ่ำยมกีำรก ำหนดระเบยีบกำรจดัหำและด ำเนินกำรต่ำงๆ ทีช่ดัเจน ไม่เรยีกหรอืรบั
ผลประโยชน์ใดๆ จำกคู่คำ้ สนับสนุนกำรจดัหำทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

คู่แขง่ แขง่ขนัทำงกำรคำ้ในกรอบกตกิำทีเ่ป็นธรรมไม่ท ำลำยชื่อเสยีงหรอืว่ำรำ้ย ร่วมกนัพฒันำ
และผลกัดนัใหต้ลำดเตบิโตและไม่แสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัดว้ยวธิทีีไ่ม่ชอบธรรม 

ลูกคำ้ ผลติสนิคำ้ทีม่คีวำมปลอดภยั เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด ใหข้อ้มลูสนิคำ้ทีถู่กตอ้ง ครบถว้น จดัส่งตรงเวลำ และ ด ำนินกำรแกไ้ขต่อขอ้
เรยีกรอ้งของลูกคำ้อย่ำงรวดเรว็ และยดืหยุ่น เพื่อใหลู้กคำ้มคีวำมพงึพอใจต่อสนิคำ้และ
บรกิำรสงูสุด 

พนักงำน* เคำรพสทิธมินุษยชน ส่งเสรมิใหม้กีำรพฒันำศกัยภำพ และควำมสำมำรถของพนักงำน
สม ่ำเสมอตำมควำมสำมำรถ และทกัษะของแต่ละคนดว้ยควำมยตุธิรรมและเท่ำเทยีมกนั 
เพื่อใหพ้นักงำนเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทันอกจำกน้ียงัปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

 

44 
 

ต่ำงๆเกีย่วกบักฎหมำยแรงงำน และสวสัดภิำพของพนักงำนอย่ำงเคร่งครดั พรอ้มดแูล
เรื่องคุณภำพชวีติของพนักงำน ควำมปลอดภยั สภำพแวดลอ้ม ควำมมัน่คงในกำร 
ท ำงำน และสุขภำพทีด่แีกพ่นักงำน 

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้ม บรหิำรจดักำรของเสยี
และมลภำวะทำงอำกำศ ดแูลสรำ้งสรรคส์งัคม ชมุชน สิง่แวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ พรอ้ม
ทัง้ปฏบิตัติำมกฎหมำยอย่ำงเครง่ครดั 

หมำยเหตุ : *พนักงำน หมำยถงึ พนักงำนประจ ำ พนักงำนรำยวนั พนักงำนชัว่ครำว และพนักงำนสญัญำจำ้ง
พเิศษ 

 

3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
 

ดว้ยบรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรขนส่งสนิคำ้ จงึปฎเิสธไม่ไดเ้ลยในกำรมส่ีวนร่วมในกำรสรำ้งมลพษิใหเ้กดิขึน้ 
บรษิทัฯ เลง็เหน็ควำมส ำคญัทีจ่ะพยำยำมด ำเนินกำรลดมลพษิใหไ้ดอ้ย่ำงดทีีสุ่ดโดยไดอ้อกนโยบำยกำรปฎบิตังิำนดงันี้ 
- ตดิตำมและปฎบิตัติำมกฎหมำยขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
- ใหค้วำมส ำคญักบักำรดแูลสภำพรถทีใ่ชใ้นกำรขนส่งโดยใชร้ถทีม่มีำตรฐำนกำรปล่อยก๊ำซไอเสยีตำมมำตรฐำน 

EURO4 เท่ำนัน้ จงึไมม่รีถทีม่คีวนัด ำ 
- ใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจกบัพนักงำนในองคก์รในกำรปลูกจติส ำนึกในกำรรกัษำสิง่แวดลอ้ม

และใชท้รพัยำกรอยำ่งมปีระสทิธภิำพไม่ว่ำจะเป็นกำรจดักจิกรรมดำ้นสิง่แวดลอ้มกำรสัง่พนักงำนใหร้่วมในกำร
อบรมสมันำในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 

- ปรบัปรุงบรเิวณภำยในและรอบๆ บรษิทัฯ สู่บรษิทัสเีขยีว 
- บรษิทัฯ ไดจ้ดัโครงกำรโซนิคฯ เซฟเอเนอรจ์ี ่โดยโครงกำรน้ีพนกังำนจะร่วมกนัปิดไฟในชว่งพกัเทีย่ง เพื่อลดอตัรำ

กำรใชพ้ลงังำนของบรษิทัฯ ซึง่ผลลพัธเ์ป็นทีน่่ำพงึพอใจเพรำะหลงัจำกทีไ่กด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้พบว่ำกำร
สิน้เปลอืงพลงังำนไฟฟ้ำมอีตัรำทีล่ดลงอย่ำงเหน็ไดช้ดั 

 
 

3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม 
 

 3.4.1 นโยบำยสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่ำงยัง่ยนืควบคู่ไปกบักำรรบัผดิชอบต่อสงัคมและเพื่อใหก้ำรพฒันำธุรกจิ
ของบรษิทัเป็นไปอย่ำงยัง่ยนื คณะกรรมกำรจงึก ำหนด นโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibility หรอื CSR) เพื่อด ำเนินธุรกจิภำยใตก้ำรก ำกบักจิกำรทีด่แีละยดึหลกัจรยิธรรมควบคู่ไปกบักำรใสใ่จ
ดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มและมสี ำนกึรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงแทจ้รงิ โดยค ำนงึถงึผูท้ีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยี เกีย่วขอ้งทัง้
ภำยในและภำยนอกองคก์ร ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ ชมุชนตลอดจนสงัคมวงกวำ้ง ทัง้นี้เพือ่น ำไปสู่กำร
พฒันำธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื 
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กรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม      
ด ำเนินธุรกจิภำยใตก้ำรก ำกบักจิกำรทีด่แีละยดึหลกัจรยิธรรม ควบคู่ไปกบักำรใสใ่จดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มและ
สงัคม มสี ำนึกรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงแทจ้รงิ โดยค ำนึงถงึผูท้ีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยี (Stakeholders) ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้
ภำยในและภำยนอกองคก์ร ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ ชมุชนตลอดจนสงัคมวงกวำ้ง ทัง้นี้เพือ่น ำไปสู่กำร
พฒันำธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื โดยแนวทำงของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ ควรจะครอบคลมุในหวัขอ้
ดงัต่อไปนี้ 

1. กำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
2. กำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
3. กำรปฏบิตัติ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
4. ควำมรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 
5. ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 
       ในปี 2564 ที่ผ่านมาคณะท างานไดน้ าเสนอโครงการและผ่านการพิจารณาจากคณะท างานฯ และน าเสนอให้

คณะกรรมการ โดยสรุปดงันี ้ 
 

โครงการที ่1 สมทบทนุซือ้เคร่ืองช่วยหายใจสู้ภัยโควิด-19 เม่ือวันที ่3/08/2021 
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บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) หรือ SONIC รว่มใจสูภ้ยัโควิด-19 บรจิาคเงินจ านวน 200,000 

บาท เพื่อสมทบทุนจัดซือ้เครื่องช่วยหายใจสู้ภัยโควิด 19 ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ โดย 

คุณรนทั เลียวเลิศสกุลชยั กรรมการบริหาร บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรทฯ  และ ผศ.พลเอก ดร.รุจ กสิวุฒิ   กรรมการ

พิทกัษ์ระบบคุณธรรม ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นตวัแทนมอบ   และมี  รศ.นพ.พฤหสั ต่ออุดม  ผูอ้  านวยการ

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ   และ ศ.ดร. สรุพล นิติไกรพจน ์ ประธานกรรมการบรหิารโรงพยาบาล  เป็น

ผูร้บัมอบ 

 

 

โครงการที ่2 สมทบทนุให้แก่ สถาบันการแพทยจ์ักรีนฤบดนิทร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลัยมหดิล เม่ือวันที ่30/12/2021 

 

บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) หรือ SONIC บรจิาคเงนิจ านวน 600,000 บาท เพื่อสมทบทนุ

ใหแ้ก่ สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล โดยมีดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์

ประธานเจา้หนา้บรหิาร และนางสาวกนกวรรณ พิฤทธ์ิบรูณะ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารดา้นการเงนิ  บรษิัท โซนิค 

อินเตอรเ์ฟรทฯ  เป็นผูม้อบ   และ ศ.เกียรตคิณุ นพ.พรชยั สิมะโรจน ์อาจารยป์ระจ าคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล

รามาธิบดี เป็นผูร้บัมอบ 
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โครงการที ่3 โซนิค “ส่งต่อ บอกบุญ” จัดท าเป็นประจ าต่อเน่ืองทุกปี 

 

โครงการที ่4 โซนิค “ประเป๋าสานใจ” 

 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

 

48 
 

โครงการที ่5 โซนิค “ปฏทินิคนืใจ” 

 

3.4.2 กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (After process) 
 
บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรจดักจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยก ำหนดนโยบำยกำร
ด ำเนินกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มในภำพรวม เพื่อกำรด ำเนินธุรกจิภำยใตป้รชัญำกำร
ด ำเนินงำนดว้ยควำมโปรง่ใสเป็นธรรม และค ำนงึถงึประโยชน์ของผูเ้กีย่วขอ้งตัง้แตต่น้น ้ำยนัปลำยน ้ำ อย่ำงยัง่ยนื
มุ่งเน้นและใหค้วำมส ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมควบคูไ่ปกบักำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม 
 
1. ระดบัองคก์ร 
พฒันำทกัษะควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรท ำงำนตลอดจนปลูกจติส ำนึกในกำรมส่ีวนร่วมในกำรช่วยเหลอืสงัคม
สิง่แวดลอ้มต่อตำ้นกำรทุจรติ คอรร์ปัชัน่ 
 
2. คู่คำ้ และผูร้บัประโยชน์ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 
โดยกำรประกอบกจิกำรอย่ำงโปร่งใสมคีุณธรรมตรวจสอบได ้วำงแผนและกรอบกำรท ำงำนทีช่ดัเจน สรำ้งควำม
มัน่ใจในควำมเตบิโตของบรษิทัอย่ำงยัง่ยนื 
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3. ระดบัชุมชน และประเทศชำต ิ
ให้กำรส่งเสรมิสนับสนุนด้ำนกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสงัคม  โดยร่วมกบัหน่วยงำนภำครฐั และ
ภำคเอกชนในกำรพฒันำสงัคมในระดบัชุมชนโดยเน้นปลูกฝังจติส ำนึกในกำรมส่ีวนร่วมใหค้นในชุมชนดแูลซึ่งกนั
และกนั ทัง้ดำ้นควำมปลอดภยักบัในกำรด ำเนินชวีติและชวีะอนำมยั ปลูกจติส ำนึกแห่งสุจรติชน 
บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมจ ำนวน 4 โครงกำร ซึง่เป็นกำรพฒันำคุณภำพ
ชวีติของชุมชนในพืน้ทีต่ ำบลบำงพล ีและบำงแก้ว ซึ่งเป็นชุมชนภำยรอบศูนย์รวบรวมและกระจำยสนิคำ้กิง่แกว้ 
ทัง้กำรสนับสนุนกำรใหค้วำมรูด้ำ้นควำมปลอดภยัในกำรเดนิทำง กำรฟ้ืนฟูผูป่้วยในชุมชน และกำรพฒันำสุขภำพ 
ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ไปหำรอืกบัผูน้ ำของชุมชน เพื่อรบัทรำบปัญหำ และร่วมกบัชุมชนในกำรหำทำงปรบัปรุง
หรอืแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวต่อไป 
 
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
 
บรษิทัฯ มเีจตจ ำนงคใ์นกำรสรำ้งค่ำนิยมใหอ้งคก์รมจีติส ำนึกในควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยให้
ควำมส ำคญัตัง้แต่พนักงำนบุคลำกรในบรษิทัคูค่ำ้ ตลอดจนคนในชุมชนและประเทศชำตโิดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
1. ระดบัองคก์ร 
 ดว้ยบรษิทัฯ เป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรขนส่งสนิคำ้ จงึปฎเิสธไม่ได้เลยในกำรมส่ีวนร่วมในกำรสรำ้งมลพษิ
ใหเ้กดิขึน้ บรษิทัฯ เลง็เหน็ควำมส ำคญัทีจ่ะพยำยำมด ำเนินกำรลดมลพษิใหไ้ดอ้ย่ำงดทีีสุ่ดโดยไดอ้อกนโยบำย
กำรปฎบิตังิำนดงันี้ 
 

- ตดิตำมและปฎบิตัติำมกฎหมำยขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
- ใหค้วำมส ำคญักบักำรดแูลสภำพรถทีใ่ชใ้นกำรขนส่งโดยใชร้ถทีม่มีำตรฐำนกำรปล่อยก๊ำซไอเสยีตำม

มำตรฐำน EURO4 เท่ำนัน้ จงึไม่มรีถทีม่คีวนัด ำ 
- ใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจกบัพนักงำนในองคก์รในกำรปลูกจติส ำนึกในกำรรกัษำ

สิง่แวดลอ้มและใชท้รพัยำกรอยำ่งมปีระสทิธภิำพไม่ว่ำจะเป็นกำรจดักจิกรรมดำ้นสิง่แวดลอ้มกำรสัง่
พนักงำนใหร้ว่มในกำรอบรมสมันำในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 

- ปรบัปรุงบรเิวณภำยในและรอบๆ บรษิทัฯ สู่บรษิทัสเีขยีว 
- บรษิทัฯ ไดจ้ดัโครงกำรโซนิคฯ เซฟเอเนอรจ์ี ่โดยโครงกำรน้ีพนกังำนจะร่วมกนัปิดไฟในชว่งพกัเทีย่ง 

เพื่อลดอตัรำกำรใชพ้ลงังำนของบรษิทัฯ ซึง่ผลลพัธเ์ป็นทีน่่ำพงึพอใจเพรำะหลงัจำกทีไ่กด้ ำเนินกำร
ดงักล่ำวแลว้พบว่ำกำรสิน้เปลอืงพลงังำนไฟฟ้ำมอีตัรำทีล่ดลงอยำ่งเหน็ไดช้ดั 

 
 
 
 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

 

50 
 

2. ระดบัคู่คำ้ และผูม้ปีระโยชน์ร่วมทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 
มนีโยบำยทีช่ดัเจนในกำรต่อตำ้นไม่สนับสนุนกำรกระท ำควำมผดิทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม เช่น ไม่รบัขนส่งสนิคำ้ทีม่ี
น ้ำหนักบรรทุกเกนิทีก่ฎหมำยก ำหนด ไม่รบัผูป้ระกอบกำรร่วมทีม่สีภำพรถทีไ่มพ่รอ้มใชง้ำน ไม่รบังำนคู่คำ้ที่
ด ำเนินธุรกจิทีม่มีลพษิท ำลำยสิง่แวดลอ้ม ขดักจิกรรมโดยคูค่ำ้ลูกคำ้ใหม้ส่ีวนร่วมในกำรพฒันำฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
 
3. ระดบัชุมชนและประเทศชำต ิ
ใหก้ำรส่งเสรมิและสนับสนุนหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนในกำรผลกัดนัโครงกำรทีเ่ป็นประโยชน์ในกำรพฒันำ
ฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
 

สถติคิวำมปลอดภยั ประจ ำปี 2564 
จำกกำรด ำเนินงำนในปีทีผ่่ำนมำ พบว่ำมสีถติคิวำมปลอดภยั คดิเป็น 99.94% และมสีถติคิวำมไม่ปลอดภยั คดิ
เป็น 0.06% ทัง้นี้พบว่ำควำมไมป่ลอดภยัทีเ่กดิขึน้จำกกำรด ำเนินงำนมสีถติน้ิอยมำกเมื่อเทยีบกบัสถติขิองควำม
ปลอดภยัโดยรำยละเอยีดเพิม่เตมิดำ้นล่ำงจะแสดงใหเ้หน็ถงึสถติคิวำมปลอดภยัทีแ่บง่ตำมไตรมำสของกำร
ด ำเนินงำนในปี พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 

 จ านวนอบุติัเหตุ (ครัง้) ปลอดภยั (%) ไม่ปลอดภยั (%) 

Q1 9 99.95 0.05 
Q2 10 99.94 0.06 
Q3 13 99.92 0.08 
Q4 6 99.96 0.04 

TOTAL 38 99.94 0.06 
 

3.4.3 นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุรติหรอืคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัจะด ำเนินธุรกจิโดยใหค้วำมส ำคญัในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ และยดึมัน่คุณธรรม จรยิธรรม 
บรหิำรงำนด้วยควำมโปร่งใส และรบัผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ำย ทัง้นี้ บรษิัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำร
ประพฤตปิฏบิตัทิีเ่หมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบรหิำร และพนักงำนในจรยิธรรมทำงธุรกจิ และจรรยำบรรณ
พนักงำน ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษทัภบิำล” ของบรษิทั กำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ หมำยถงึ “กำรปฏบิตัหิรอืละ
เว้นกำรปฏิบัติในต ำแหน่งหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม 
ระเบยีบหรอืนโยบำยของบรษิทั เพื่อแสวงหำประโยชน์อนัมคิวรได ้ทัง้นี้ ในรปูแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรยีก รบั เสนอ 
หรอืใหท้รพัยส์นิ รวมถงึประโยชน์อื่นใดกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอืบุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทั เป็นตน้” 

นอกจำกนัน้ บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรต่อตำ้นทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำไป
ปฏบิตั ิดงันี้ 
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• กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนจะไม่กระท ำหรอืสนับสนุนกำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ไม่ว่ำกรณีใดๆ และ
จะปฏบิตัติำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่อยำ่งเครง่ครดั 

• กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนมหีน้ำทีป่ฏบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละกำรตอ่ตำ้น
กำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่โดยคณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยใหฝ่้ำยบรหิำรน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำร
ทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ไปสื่อสำรและปฏบิตัติำม 

• สรำ้งวฒันธรรมองคก์รทีซ่ื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในควำมเป็นธรรม 
• จดัใหม้กีำรฝึกอบรมแก่พนักงำนภำยในองคก์ร เพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงำนมคีวำมซื่อสตัยสุ์จรติต่อหน้ำที ่

และพรอ้มจะน ำหลกักำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีป็นหลกัปฏบิตัใินกำร
ด ำเนินงำนดว้ยควำมเคร่งครดัทัง้องคก์ร 

• บรษิทัจดัใหม้กีระบวนกำรบรหิำรงำนบุคลำกรทีส่ะทอ้นถงึควำมมุ่งมัน่ของบรษิทัต่อมำตรกำรต่อตำ้น
กำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ตัง้แต่กำรคดัเลอืก กำรอบรม กำรประเมนิผลงำน กำรใหผ้ลตอบแทน และกำร
เลื่อนต ำแหน่ง 

• บรษิทัจดัใหม้กีำรตรวจสอบภำยในเพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจว่ำระบบกำรควบคมุภำยในชว่ยใหบ้รษิทับรรลุ
เป้ำหมำยทีว่ำงไวไ้ด ้รวมทัง้ตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 
กฎระเบยีบ และช่วยคน้หำขอ้บกพร่องจุดอ่อน รวมถงึใหค้ ำแนะน ำในกำรพฒันำระบบกำรปฏบิตังิำนให้
มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

• ใหค้วำมรว่มมอืกบัภำครฐั ในกำรก ำหนดใหทุ้กหน่วยงำนทีเ่ป็นคู่สญัญำกบัภำครฐั   เปิดเผยแบบแสดง
บญัชรีำยรบั – รำยจำ่ย ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมทจุรติแหง่ชำต ิ(ป.ป.ช.) 

• ก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั และผูจ้ดักำรตรวจสอบภำยในเป็นบคุคลทีท่ ำหน้ำทีใ่หเ้กดิกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ี 

 

กำรเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจรติ 

บรษิทัไดล้งนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์เพื่อเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้น
กำรทุจรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดง
เจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรคอร์รปัชนั และไม่ยอมรบัใหม้กีำรเกดิกำรทุจรติใดๆ ขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 
หรอืจำกกำรปฏบิตังิำนในองคก์ร เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน 2562 

บรษิัทมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัย์ และโปร่งใส เป็นไปตำมกฎหมำยทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำร
ต่อต้ำนกำรใหส้นิบนและกำรคอร์รปัชนัและกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั โดยบรษิทัตระหนักและยดึมัน่ใน
กำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชนัในทุกรูปแบบและไม่มขีอ้ยกเว้น ตลอดจนไม่เขำ้ไปมส่ีวนร่วมในกำรคอร์รปัชนัทัง้
ทำงตรงและทำงออ้ม กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนในองคก์รจะตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติำม 
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4 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

   หน่วย : ลำ้นบำท 

 ส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

งบก ำไรขำดทุน 2563 2564 
เพิม่ / (ลด) 

จ ำนวน รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 1,352.18  3,352.02  1,999.84  147.90  

ตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำร 1,088.97  2,818.41  1,729.44  158.81  

ก ำไรขัน้ตน้ 263.21  533.61  270.40  102.73  

รำยไดด้อกเบีย้ทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ           -    6.72  6.72  100.00  

รำยไดอ้ื่น 7.80  16.11  8.31  106.54  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 187.10  253.91  66.81  35.71  

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 7.12  9.64  2.52  35.39  

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงนิลงทุนในบ.ร่วม (0.13)           -    0.13  (100.00) 

ภำษเีงนิได ้ 14.92  58.79  43.87  294.03  

ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 61.74  234.10  172.36  279.17  

ก ำไรเบด็เสรจ็อื่น (0.10)  -           0.10  (100.00) 

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 61.64  234.10  172.46  279.79  

กำรแบ่งปันก ำไรเบด็เสรจ็รวม :         

   ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 59.74  226.14  166.40  278.54  

   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 1.90  7.96  6.06  318.95  
 

รำยได ้

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัส ำหรบัปี 2563 และปี 2564 มมีูลค่ำเท่ำกบั 1,352.18 ล้ำนบำทและ 3,352.02 
ล้ำนบำทตำมล ำดบั  โดยในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้จำกปี 2563 เท่ำกบั 1,999.84 ล้ำนบำท 
โดยเพิม่ขึน้เป็นอตัรำรอ้ยละ 147.90 ซึง่สำมำรถแบ่งประเภทรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรไดด้งันี้ 
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   หน่วย : ลำ้นบำท 

รำยไดแ้บ่งตำมประเภทกำรใหบ้รกิำร 

ส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

2563 2564 
เพิม่ / (ลด) 

จ ำนวน รอ้ยละ 
บรกิำรขนส่งทำงเรอื 892.28  2,728.98  1,836.70  205.84  
บรกิำรขนส่งทำงบก 363.53  442.50  78.97  21.72  
บรกิำรขนส่งทำงอำกำศ 85.74  166.46  80.72  94.15  
บรกิำรอื่นๆ 10.63  14.08  3.45  32.46  
รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 1,352.18  3,352.02  1,999.84  147.90  

 

1. รำยได้จำกกำรให้บรกิำรขนส่งทำงเรอื  ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 มมีูลค่ำ 892.28 ล้ำนบำท และ 2,728.98 

ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  โดยในปี 2564 เป็นรำยไดก้ลุ่มทีม่สีดัส่วนรำยไดร้้อยละ 81.41 จำกรำยไดก้ำรใหบ้รกิำร ซึ่งเพิม่ขึน้

จำกปี 2563 จ ำนวน 1,836.70 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้นเป็นอัตรำร้อยละ 205.84 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรขำดแคลนตู้คอน

เทรนเนอร ์และค่ำระวำงเรอืทีป่รบัตวัสงูขีน้  แต่กลุ่มบรษิทัสำมำรถบรหิำรใหส้ำมำรถรองรบักำรใชบ้รกิำรทีเ่พิม่ขึน้ของฐำน

ลูกคำ้เดมิและยงัมกีำรเพิม่ขึน้ของลูกคำ้รำยใหม่อกีดว้ย  

2. รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งทำงบก ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 มมีูลค่ำ 363.53 ล้ำนบำท และ 442.50 ล้ำน

บำท ตำมล ำดบั  โดยในปี 2564 เป็นรำยไดก้ลุ่มทีม่สีดัส่วนรำยไดร้อ้ยละ 13.20 จำกรำยไดก้ำรใหบ้รกิำร ซึ่งเพิม่ขึน้จำกปี 

2563 จ ำนวน 78.97 ลำ้น โดยเพิม่ขึน้เป็นอตัรำรอ้ยละ 21.72 เป็นผลมำจำกจ ำนวนเทีย่วของรถขนส่งทีเ่พิม่ขึน้ 

3. รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรขนส่งทำงอำกำศ ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 มมีลูค่ำ 85.74 ลำ้นบำท และ 166.46 ลำ้น

บำท ตำมล ำดบั  โดยในปี 2564 มสีดัส่วนรำยได้ร้อยละ 4.97 จำกรำยได้กำรให้บรกิำร ซึ่งเพิม่ขึ้นจำกปี 2563  จ ำนวน 

80.72 ลำ้นบำท โดยเพิม่ขึน้เป็นอตัรำรอ้ยละ 94.15 ซึง่เป็นผลมำจำกค่ำระวำงทำงอำกำศทีป่รบัตวัสงูขีน้ และกำรใชบ้รกิำร

ทีเ่พิม่ขึน้ของลูกคำ้ 

4. รำยได้จำกกำรให้บรกิำรอื่นๆ ประกอบด้วย รำยได้ค่ำบรกิำรศูนย์รวบรวมกระจำยสนิค้ำ รำยได้จำกบรกิำร

ส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรลำนตู้ ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 มมีูลค่ำ 10.63 ล้ำนบำท และ 14.08 

ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  โดยในปี 2564 มีสดัส่วนร้อยละ 0.42 จำกรำยได้กำรให้บรกิำร ทัง้นี้เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกนัของ

ปี2563 จ ำนวน 3.45 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้นเป็นอตัรำร้อยละ 32.46 จำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ค่ำบริกำรศูนย์รวบรวม

กระจำยสนิคำ้ รำยไดจ้ำกบรกิำรส ำหรบัสนิคำ้อนัตรำย และกำรเริม่รบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรลำนตู้ 
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ก ำไรขัน้ตน้ 

ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 มมีูลค่ำ 263.21 ล้ำนบำท และ 533.61 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้จำกปี 2563 จ ำนวน 270.40 ลำ้นบำท 
หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 102.73 ซึง่สำมำรถแบ่งประเภทก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรไดด้งันี้ 

  หน่วย : ลำ้นบำท 

ก ำไรขัน้ตน้ 
งบกำรเงนิรวม 

ปี 2563 ปี 2564 เพิม่ / (ลด) 
ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท รอ้ยละ 

-บรกิำรขนส่งทำงเรอื 208.66  456.78  248.12  118.91  
-บรกิำรขนส่งทำงบก 31.53  37.25  5.72  18.14  
-บรกิำรขนส่งทำงอำกำศ 16.16  32.10  15.94  98.64  
-บรกิำรอื่นๆ/1 6.86  7.48  0.62  9.04  
ก ำไรขัน้ตน้ 263.21  533.61  270.40  102.73  

 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 
งบการเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2564 เพ่ิม / (ลด) 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

-บรกิำรขนส่งทำงเรอื 23.39  16.74  (6.65) 
-บรกิำรขนส่งทำงบก 8.67  8.42  (0.25) 
-บรกิำรขนส่งทำงอำกำศ 18.85  19.28  0.43  
-บรกิำรอื่นๆ/1 64.53  53.13  (11.40) 
อตัราก าไรขัน้ต้น 21.01  15.92  (5.09) 

 

1. ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรกลุ่มธุรกจิขนส่งทำงเรอื ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 มมีลูค่ำ 208.66 ลำ้นบำท และ 

456.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรกลุ่มธรุกจิขนส่งทำงเรอื เพิม่ขีน้จำก

ปี 2563 จ ำนวน 248.12 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขีน้ในอตัรำรอ้ยละ 118.91  

ส่วนอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรใหบ้รกิำรกลุ่มธุรกจิขนส่งทำงเรอื ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 เป็นรอ้ยละ 23.39 
และ 16.74 ซี่งในปี 2564 อตัรำก ำไรขัน้ต้นส ำหรบัธุรกิจขนส่งทำงเรอืลดลงจำกปี 2563 เป็นไปตำมภำวะกำรแข่งขนัของ
ตลำด 
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2. ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรใหบ้รกิำรกลุ่มธุรกจิขนส่งทำงบก ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 มมีูลค่ำ 31.53 ล้ำนบำท และ 

37.25 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรกลุ่มธุรกจิขนส่งทำงบก เพิม่ขีน้จำก

ปี 2563 จ ำนวน 5.72 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขีน้ในอตัรำรอ้ยละ 18.14 

ส่วนอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรใหบ้รกิำรกลุ่มธุรกจิขนส่งทำงบก ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 เป็นร้อยละ 8.67 
และ 8.42 ซี่งในปี 2564 อตัรำก ำไรขัน้ต้นส ำหรบัธุรกิจขนส่งทำงบก ลดลงจำกปี 2563 เล็กน้อยซึ่งเป็นไปตำมภำวะกำร
แขง่ขนัของตลำด และกำรใชบ้รกิำรรถจำกผูร้บัจำ้งช่วงเพิม่ขึน้ 

 
3. ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรใหบ้รกิำรกลุ่มธุรกจิขนส่งทำงอำกำศ ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 มมีูลค่ำ 16.16 ล้ำนบำท 

และ 32.10 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯมกี ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บรกิำรกลุ่มธุรกิจขนส่งทำงอำกำศ 

เพิม่ขึน้จำกปี 2563 จ ำนวน 15.94 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 98.64 

ส่วนอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บริกำรกลุ่มธุรกิจขนส่งทำงอำกำศ ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 เป็นร้อยละ 
18.85 และ 19.28 ซี่งในปี 2564 อัตรำก ำไรขัน้ต้นส ำหรับธุรกิจขนส่งทำงอำกำศ เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 ซึ่งเป็นไปตำม
ภำวะกำรแขง่ขนัของตลำด 

4. ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บริกำรอื่นๆ ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 มีมูลค่ำ 6.86 ล้ำนบำท และ 7.48 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบั โดยในปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯมกี ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรอื่นๆ เพิม่ขึน้จำกปี 2563 จ ำนวน 0.62 ลำ้นบำท หรอื

เพิม่ขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 9.04 

ส่วนอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำรอื่นๆ ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 เป็นรอ้ยละ 64.53 และ 53.13 ซี่งในปี 
2564 อตัรำก ำไรขัน้ต้นส ำหรบับริกำรอื่นๆ มีกำรปรบัตัวลดลงจำกปี 2563 เนื่องมำจำกกำรรบัรู้ต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำที่
เพิม่ขึน้จำกลำนตู ้

รำยไดด้อกเบีย้ทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

 บรษิทัมรีำยไดด้อกเบี้ยทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิส ำหรบัปี 2564  มมีูลค่ำเท่ำกบั 6.72 ล้ำนบำท มำ
จำกกำรใหเ้ช่ำซื้อรถหวัลำกและหำง 

รำยไดอ้ื่น 

รำยไดอ้ื่นประกอบไปด้วยรำยไดท้ี่ไม่ไดม้ำจำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัไดแ้ก่ รำยกำรก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยไดด้อกเบี้ยรบั รำยไดต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน(ปี 2563) เป็นต้น 
โดยรำยไดอ้ื่นส ำหรบัส ำหรบัปี 2563 และ 2564 เท่ำกบั 7.80 ลำ้นบำท และ 16.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2564 กลุ่ม
บรษิทั มรีำยไดอ้ื่นเพิม่ขึน้ เป็นจ ำนวน 8.31 ล้ำนบำทจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ ขึน้มำจำกรำยไดท้ีม่ำจำกก ำไรจำก
อตัรำแลกเปลีย่น ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์และ ก ำไรจำกรำยจ่ำยทีไ่ดร้บัชดเชยจำกเหตุระเบดิและเพลงิไหมส้ำรเคมี
ในซอยกิง่แกว้ 21 ซึง่เป็นสำขำของบรษิทั 
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ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรของกลุ่มบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 มมีลูค่ำ 187.10 ลำ้นบำท และ 253.91 

ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร เพิม่ขีน้จำกปี 2563 จ ำนวน 66.81 ล้ำน
บำท หรือเพิ่มขี้นในอตัรำร้อยละ 35.71 ทัง้นี้เมื่อคิดเป็นสดัส่วนเทยีบกับรำยได้ เท่ำกับร้อยละ 13.76 และร้อยละ 7.52 
ตำมล ำดบั  ซึง่เป็นกำรลดลงรอ้ยละ 6.23 จำกกำรเทยีบกบัสดัส่วนรำยได ้  โดยค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้มำจำกค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบั
พนักงำน 
 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 

ต้นทุนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรับปี 2563 และ 2564 มีมูลค่ำ 7.12 ล้ำนบำท และ 9.64 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทมตี้นทุนทำงกำรเงิน เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 จ ำนวน 2.52 ล้ำนบำท ทัง้นี้เมื่อคิดเป็น
สดัส่วนเทยีบกบัรำยได้ เท่ำกบัรอ้ยละ 0.52 และรอ้ยละ 0.29 ตำมล ำดบั  ซึ่งเป็นกำรลดลงร้อยละ 0.24 จำกกำรเทยีบกบั
สดัส่วนรำยได ้  กำรเพิม่ขึน้เนื่องมำจำกเบกิเงนิกูย้มืระยะสัน้ เพื่อน ำมำใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัในส่วนของตน้ทนุ
กำรใหบ้รกิำร ตำมปรมิำณกำรเตบิโตของรำยได ้

 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกบรษิทัร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ของกลุ่มบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2563 มผีลขำดทุน 0.13 ลำ้นบำท 
แต่ในปี 2564 ไม่มรีำยกำร  ทัง้นี้บรษิทัร่วมดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิกำรกบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์
เมื่อวนัที ่24 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ของกลุ่มบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 มมีูลค่ำ 14.92 ล้ำนบำท และ 58.79 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั โดยในปี 2564  กลุ่มบรษิัทมคี่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ เพิม่ขึ้นจำกปี 2563  จ ำนวน 43.87 ล้ำนบำท ตำมก ำไรที่
เพิม่ขึน้  

 
ก ำไรสุทธ ิ

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมของกลุ่มบรษิทัฯ(ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่) ส ำหรบัปี 2563 และ 2564 เท่ำกบั 
59.74 และ 226.14 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 2563 และ 2564 เท่ำกบัรอ้ยละ 4.39  และรอ้ยละ 6.70 
เมื่อเทยีบกบัรำยไดร้วม  โดยมกี ำไรสุทธเิพิม่ขึน้จำกชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ เท่ำกบั 166.40 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำ
ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 278.54 จำกรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้  
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

สนิทรพัย ์

งบการเงินรวม 

รอบปี 2562 รอบปี 2563 รอบปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 322.47  37.30  439.11  42.75  895.77  54.06  

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 542.03  62.70  588.00  57.25  761.33  45.94  

สินทรพัยร์วม 864.50  100.00  1,027.11  100.00  1,657.10  100.00  
 
 กลุ่มบรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 
เท่ำกบั 864.50 ล้ำนบำท 1,027.11 ล้ำนบำท และ 1,657.10 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2564  เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 162.61 ลำ้นบำท และ 629.99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 18.81 และ 61.34 ตำมล ำดบั 
 ในปี 2564 สนิทรพัยร์วมของกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญั ประกอบไปดว้ยรำยกำรดงันี้ 

1.เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ.วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 เท่ำกบั 234.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกวนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 126.35 ล้ำนบำท มำจำกกระแสเงนิสดรบัจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่พิ่มขึน้และเงนิสดรบัจำกกำรออก
และเสนอขำยหุน้สำมญั 

2. ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ณ.วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เท่ำกบั 627.97 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกวนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 จ ำนวน 310.13 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ลูกหนี้กำรคำ้ของกลุ่มบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กำรคำ้
ค้ำงช ำระไม่เกิน 3 เดอืนโดยระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลี่ยของกลุ่มบรษิทั  ณ.วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 
และวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เท่ำกบั 61.73 วนั 67.76 วนั และ 51.49 วนัตำมล ำดบั จะเหน็ไดว้่ำบรษิทั มคีวำมสำมำรถใน
กำรเรยีกเกบ็หนี้ไดด้ขี ึน้ 

3. ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำเงนิทุน ณ.วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เท่ำกบั 107.47 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกวนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 จ ำนวน 85.34 ลำ้นบำท จำกกำรใหเ้ช่ำซื้อรถหวัลำกและหำงเพิม่ขึน้ 

4. ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธ ิณ.วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 เท่ำกบั 579.87 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำกวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 107.56 ลำ้นบำท จำกกำรลงทุนในซื้อทีด่นิ เพื่อขยำยพืน้ทีใ่หบ้รกิำรโลจสิตกิส ์ทีอ่.ศรรีำชำ จ.ชลบุรี 
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หน้ีสิน  

หน้ีสิน 

งบการเงินรวม 

รอบปี 2562 รอบปี 2563 รอบปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สนิหมุนเวยีน 131.04  51.93  264.07  70.07  475.59  75.64  

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 121.32  48.07  112.77  29.93  153.18  24.36  

หน้ีสินรวม 252.36  100.00  376.84  100.00  628.77  100.00  
 
 กลุ่มบรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เท่ำกบั 
252.36 ล้ำนบำท 376.84 ล้ำนบำท และ 628.77 ล้ำนบำทตำมล ำดบั โดยหนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 31 
ธนัวำคม 2564 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ 124.48 ล้ำนบำทและ 251.93 ตำมล ำดบั หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.33 และร้อยละ 
66.85 ตำมล ำดบั 

ในปี 2564 หนี้สนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญั ประกอบไปดว้ยรำยกำรดงันี้ 
1. เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น ณ.วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เท่ำกบั 174.53 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 79.93 ลำ้นบำท

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 84.50 เน่ืองมำจำกปรมิำณกำรเตบิโตของรำยไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ  
2. เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ.วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 เท่ำกบั 170 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจ ำนวน 62 ล้ำน

บำทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 57.41 เน่ืองมำจำกกำรใชเ้งนิเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ในส่วนของตน้ทุนกำรบรกิำรขนส่งทำงเรอื  
3. เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ.วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เท่ำกบั 168.19 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 74.14 

ล้ำนบำทหรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 78.82 จำกกำรที่กลุ่มบรษิัทกู้เงนิจำกธนำคำรเพื่อมำลงทุนในซื้อที่ดนิเพิม่เติม ในกำรขยำย
พืน้ทีใ่หบ้รกิำรโลจสิตกิส ์ทีอ่.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ี 

4. ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย ณ.วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เท่ำกบั 24.06 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 22.30 ลำ้นบำท จำกภำษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลหลงัหกั ภำษเีงนิได ้ถูกหกั ณ.ทีจ่่ำย ทีเ่พิม่ขึน้ 

5. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ.วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 เท่ำกับ 52.04 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 28.40 ล้ำนบำทหรือ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 120.11 จำกภำษขีำยยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัเป็นธุรกจิกำรใหบ้รกิำร 
 
ส่วนของเจ้าของ 
 กลุ่มบรษิทัฯ มส่ีวนของเจำ้ของ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 
เท่ำกบั 612.15 ล้ำนบำท 650.27 ล้ำนบำทและ 1,028.33 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยส่วนของเจำ้ของ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เพิม่ขีน้จำกปีก่อนหน้ำ 38.13 ล้ำนบำทและ 378.06 ล้ำนบำท หรอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.23 
และ 58.14 ตำมล ำดบั 
 
ในปี 2564 ส่วนของเจำ้ของของกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัคอื กำรเพิม่ขึน้จำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรบั
ปี และเพิม่ขึน้จำกรำยกำรทุนทีอ่อกและช ำระแล้วรวม 83.66 ล้ำนบำทและส่วนเกนิมูลค่ำหุน้เพิม่ขึน้ 91.30 ล้ำนบำท จำก
กำรใชส้ทิธใินกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญั (SONIC-W1) และ SONIC - ESOP 2018   
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การวิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคล่อง 
 
กระแสเงนิสดของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นดงัตำรำงต่อไปนี้ 

รายการกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 73.78  2.26  82.41  
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (181.69) (70.83) (214.65) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชใ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ (8.15) 45.90  258.60  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (116.06) (22.67) 126.36  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี/งวด 246.24  130.33  107.66  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด 130.18  107.66  234.02  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564  กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 73.78 ลำ้นบำท 
2.26 ลำ้นบำท และ 82.41 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

 ทัง้นี้ในปี 2564 กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำนเพิม่ขึน้จำกปี 2563 มปัีจจยัหลกัมำจำกกลุ่มบรษิทัฯ มี
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้292.89 ลำ้นบำท มกีำรเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีนของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นลดลง 311.65 
ลำ้นบำท กำรเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีนของเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ 79.71 ลำ้นบำท จำกกำรเพิม่ขึน้ของ
รำยไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ  และกำรเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีนของหนี้สนิหมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 28.40 ลำ้นบำท 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564  กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 181.69 ลำ้นบำท  
70.83 ลำ้นบำท และ 214.65 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

ทัง้นี้ในปี 2564 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน มีปัจจยัหลกัมำจำกกลุ่มบริษัทฯ ลงทุนที่ดนิ อำคำร และ
อุปกรณ์ 137.61  ล้ำนบำทส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนต่อเนื่องเพื่อขยำยพื้นทีใ่หบ้รกิำรโลจสิติกส ์ทีอ่.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ี และ
ลงทุนในลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 99.29 ล้ำนบำท ทัง้นี้ไดร้บัเงนิสดและดอกเบี้ยรบัจำกลูกหนี้สญัญำเช่ำเงนิทุน 20.67 
ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564  กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 
(8.15) ลำ้นบำท 45.90 ลำ้นบำทและ 258.60 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 
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ทัง้นี้ในปี 2564 กระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิใชไ้ป มปัีจจยัหลกัมำจำก เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงนิ 62 ล้ำนบำท  รบัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 101.46 ล้ำนบำท และจ่ำยคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวและหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 44.95 ลำ้นบำท รวมทัง้กำรไดร้บัเงนิสดจำกกำรออกหุน้สำมญั 171.37 ลำ้นบำท  และจ่ำยเงนิปันผล
จ ำนวน 31.28 ลำ้น 
 
สภาพคล่องทางการเงิน 
 ในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมสีภำพคล่องทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสมเพยีงพอต่อกำรด ำเนินงำน เหน็ไดจ้ำกอตัรำส่วนสภำพ
คล่องตำมงบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เท่ำกบั 1.88 เท่ำ เพิม่ขึน้จำกปี 2563 ทีม่อีตัรำส่วนสภำพคล่อง 1.66 
เท่ำ เป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และกำรเพิม่ขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ 
 
โครงสร้างเงินทุน 

กลุ่มบรษิัทมเีสเถียรภำพทำงกำรเงนิที่มัน่คง ณ.วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
เท่ำกบั 0.61 เท่ำ เพิม่ขึน้จำกในปี 2563 ทีม่อีตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 0.59 เท่ำ เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของ
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ เพื่อใชเ้งนิเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ในส่วนของตน้ทุนกำรบรกิำรขนส่งทำงเรอื รวมถงึเงนิ
กูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ เพื่อมำลงทุนในกำรขยำยพืน้ทีใ่หบ้รกิำรโลจสิตกิส ์ทีอ่.ศรรีำชำ จ.ชลบุรี 
 
ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 

 ขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่งและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง สำมำรถอ่ำนรำยละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ปัจจยัควำม
เสีย่งในรำยงำนประจ ำปี 2564 แบบ 56-1 One Report หน้ำ 35 
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5.   ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

5.1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ข.้อมลูเกีย่วกบับรษิทั 

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

กรุงเทพมหำนคร 10120 
ทีต่ัง้ส ำนักงำนสำขำ           : (1) สำขำกิง่แกว้ 
  84 หมูท่ี ่15 ซอยกิง่แกว้ 21 ถนนกิง่แกว้ ต ำบลบำงพลใีหญ่ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดั

สมุทรปรำกำร 
  (2) สำขำกิง่แกว้2 
  84/1 หมู่ที ่15 ถนนกิง่แกว้ ต ำบลบำงพลใีหญ่ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร 

10540 
  (3) สำขำชลบุร ี
  106/45-46 หมู่ที ่9 ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี20230 
                                              (4) สำขำป่ินทอง 
                                              509/10 หมู่ที ่3 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี20110   
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : บรกิำรจดักำรระบบโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร 
เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0107560000427 
โทรศพัท ์  : 02 – 213 – 2999 
โทรสำร   : 02 – 213 - 2533 
เวป็ไซดบ์รษิทั  : www.sonic.co.th 
ทุนจดทะเบยีน  : 431,250,000 บำท 
ทุนช ำระแลว้  : 358,659,404 บำท 
 
รำยละเอยีดนิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ทำงตรงตัง้แต่รอ้ยละ 10.00 ขึน้ไปของจ ำนวนทีช่ ำระแลว้ 
ชื่อบรษิทั   : บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ำกดั 
ทีต่ัง้   : 79/345-350 ถนนสำธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ  

กรุงเทพมหำนคร  10120 
ลกัษณะธุรกจิ  : บรกิำรจดักำรระบบโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร 
เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0105558158599 
โทรศพัท ์  : 02 – 213 – 2666 
โทรสำร   : 02 – 213 - 2566 
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ทุนจดทะเบยีน  : 31,000,000 บำท 
ทุนช ำระแลว้  : 31,000,000 บำท 
 
นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์
บรษิทั   : บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

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

โทรศพัท ์  : 02 – 009 -9999 
 
ผูส้อบบญัช ี
บรษิทั   : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส ์เอบเีอเอส จ ำกดั 
ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่           : 179/74-80 อำคำรบำงกอกซติีท้ำวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนสำทรใต ้จงัหวดั    

กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์  : 02 – 844 -1000 
 

5.2 ข้อมูลส าคญัอ่ืน 
-ไม่ม ี– 

 

5.3 ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
ณ.วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยซึง่อำจมผีลกระทบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัฯ  ทีม่ี
จ ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5.00 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 
 

5.4 ตลาดรอง  
-ไม่ม-ี 

5.5 สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจ า (เฉพาะกรณีท่ีบริษทัออกตราสารหน้ี) 
      ณ.วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ ไมม่กีำรออกตรำสำรหนี้ 
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ส่วนท่ี 2 
การก ากบัดแูลกิจการ 

 
6 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ 

การก ากบัดแูลกิจการ 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี(Good Corporate Governance) โดยเชื่อ
ว่ำ กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีสดงถงึกำรมรีะบบบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึง่ช่วยสรำ้ง
ควำมเชื่อมัน่และควำมมัน่ใจต่อผู้ถอืหุน้ ผู้ลงทุน ผู้มส่ีวนได้เสยี และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย อนัจะน ำไปสู่กำรเพิม่
มูลค่ำและกำรเตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยำวอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในกำรส่งเสรมิใหม้ี
ระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรทีด่ ีโดยมุ่งหวงัใหค้ณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรของบรษิทัฯ พฒันำระดบักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรและปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรทีด่ ีให้สอดคล้องกับแนวทำงทีเ่ป็นมำตรฐำนสำกล โดยน ำ
หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ซีึ่งก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มำก ำหนดเป็นหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดขีองบรษิัทฯ และก ำหนดให้มกีำรติดตำมเพื่อปรบัปรุงหลกักำรดงักล่ำวให้สอดคล้องกบัแนวทำงของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต เพื่อใหม้คีวำมเหมำะสมและสอดคล้องกบั
สภำพกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยมแีนวปฏบิตัซิึง่ครอบคลุมหลกักำร 5 หมวด ดงัต่อไปนี้ 

หมวดที ่1   สทิธขิองผูถ้อืหุน้  
หมวดที ่2   กำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
หมวดที ่3   บทบำทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  
หมวดที ่4   กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส  
หมวดที ่5   ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร  
        ภำพรวมของนโยบำยและแนวปฏบิตักิำรก ำกบัดแูลกจิกำร ปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 5 ของแบบแสดง
รำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (56-1 One Report) นี้ 

 

6.2 จรรยาบรรณธรุกิจ 
คณะกรรมกำรบรษิทัไดจดัท ำ จรรยำบรรณธุรกจิ ซึง่ใช ้บงัคบักบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั 
ตลอดจน บุคคลอื่นๆ ทีก่ระท ำกำรในนำมของบรษิทั และมกีำรปรบัปรุงแก้ ไขเรื่อยมำ โดยครอบคลุมเรื่องต่ำง ๆ 
เช่น กำรมส่ีวนไดเ้สยีและควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์และกำรใชข้อ้มลูภำยใน กำร
ปฏบิตัติ่อลูกคำ้ กำรปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ กำรจดัซื้อ จดัหำและกำรปฏบิตัติ่อคู่คำ้ กำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ 
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กำรปฏบิตัติ่อเจำ้หนี้ ควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ชมุชนและสงัคมโดยรวม กำรเคำรพสทิธมินุษยชนและกำร
ปฏบิตัติ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม ฯลฯ ทัง้นี้ ตำมหลกัมำตรฐำนสำกล บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรเผยแพร่จรรยำบรรณ
ธุรกจิทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.sonic.co.th เพื่อควำมสะดวกของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของ
บรษิทัในกำรเขำ้ถงึและใชใ้น กำรอำ้งองิ นอกจำกนี้ บรษิทัได ้จดัให ้มกีำรเสรมิสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบั
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรและหลกัในกำรปฏบิตัอิย่ำงต่อเนื่อง 

 
 

6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดแูลกิจการในรอบ
ปีท่ีผ่านมา  

 

บรษิทัไดม้กีำรทบทวนนโยบำย แนวปฏบิตั ิและระบบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรอยู่เสมอ เพื่อเพิ ่มประสทิธภิำพกำร
ก ำกบัดแูลและยกระดบั มำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัซงึสอดคล่องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี
ส ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 โดยในปี 2564 บรษิทัไดม้กีำรทบทวนและแก้ ไขกฎบตัรคณะกรรมกำรทุกปี 
เพื่อเสนอรบักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
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7 โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ และข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร 
พนักงานและอ่ืน ๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ 
 

     โครงสร้างการจดัการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

 
 

หมำยเหตุ : *บรษิทัฯ ว่ำจำ้งบรษิทั ภทัรเกยีรต ิออดทิ แอนด ์คอนซลัติ้ง จ ำกดั  โดยมนีำยไชยโรจน์ ภทัรเกยีรตพิงษ์ เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
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โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรหิำร และประกอบดว้ยคณะท ำงำน 3 ชุด 
ไดแ้ก่ คณะท ำงำนควำมเสีย่ง คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกจิกำร และคณท ำงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยเปิดเผยชื่อและ
ต ำแหน่งของผูบ้รหิำรระดบัสงูทีส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัฯ ดงันี้ 

 

7.2 ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการ 
 

บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

ประธำนกรรมกำรเป็นผูม้บีทบำทส ำคญัในกำรดแูลและสนับสนุนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่
ไดอ้ย่ำงเตม้ทีต่ำมทศิทำงและกลยุทธท์ีก่ ำหนดไว ้เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวมประธำน
กรรมกำรมบีทบำทเป็นผูน้ ำของกรรมกำรบรษิทั หน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรอย่ำงน้อยครอบคลุมในเรื่องต่ำงๆ
ไดแ้ก ่
 

1. ก ำกบั ตดิตำม และดแูลใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกั  

2. ดแูลใหม้ัน่ใจว่ำกรรมกำรทุกคนมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรมและกำร ก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ี 

3. ก ำหนดระเบยีบวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัโดยหำรอืร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และมี
มำตรกำรทีด่แูลใหเ้รื่องส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็น ระเบยีบวำระกำรประชุม  

4. จดัสรรเวลำในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและมำกพอทีก่รรมกำร
จะอภปิรำยประเดน็ส ำคญักนัอยำ่งรอบคอบ โดยทัว่กนั และส่งเสรมิใหก้รรมกำรใชดุ้ลยพนิจิทีร่อบคอบและให้
ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงเป็นอสิระ  

5. เสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร และระหว่ำง
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 

 
 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
ในระดบัต ำแหน่งผูบ้รหิำรจำกองค์กรต่ำงๆ จงึสำมำรถน ำประสบกำรณ์ ควำมรูค้วำมสำมำรถมำพฒันำและ
ก ำหนดนโยบำยทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรบรษิัทจะมบีทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมของ
องค์กร ตลอดจนมบีทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแล ตรวจสอบตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยจดักำรและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย
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กรรมกำรทัง้สิน้ 8 คน โดยกำรเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นไปตำมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นตำมหลกัเกณฑ์และวธิีกำร
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ปัจจุบนัประกอบดว้ย 

 

คณะกรรมกำรได้มีกำรพิจำรณำทบทวนและอนุมตัิวิสยัทัศ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย และทิศ
ทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท รวมถึงทบทวนนโยบำยที่ส ำคญัให้มคีวำมเหมำะสมและสอดคล้องต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเช่น นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร นโยบำยกำรต่อตำ้นทุจรติ 
เป็นตน้ 

คณะกรรมกำรได้ติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในกำรประชุม
คณะกรรมกำรทุกไตรมำสคณะกรรมกำรไดต้ิดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบรหิำร โดยก ำหนดใหม้กีำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบรษิทั โดยเฉพำะในส่วนของเป้ำหมำยทำงกำรเงนิและ
แผนงำนต่ำงๆเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกลยุทธท์ีว่ำงไว ้

ปัจจุบนับรษิทัฯ มกีรรมกำรทัง้สิ้นจ ำนวน 8 ท่ำน แบ่งเป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 4 ท่ำน 
และกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 4 ท่ำน ซึง่รวมกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน โครงสรำ้งกรรมกำร
ดงักล่ำวจะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรออกเสยีงเพื่อพจิำรณำในเรื่องต่ำงๆ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทั
ยงัไดแ้ต่งตัง้อนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ ดงันี้ 
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คณะกรรมการ 
  คณะกรรมกำรบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. รศ. ดร.วนัชยั รตันวงษ ์ ประธำนกรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรอสิระ 
2. รศ. กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำร 
  สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอสิระ 
3. นำยกณวรรธน์ อรญั กรรมกำรตรวจสอบ  / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ 
  ค่ำตอบแทน / กรรมกำรอสิระ 
4. นำยรฐัวฒัน์ ศุขสำยชล กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
5. ดร.สนัตสุิข โฆษอิำภำนันท ์ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำร /   

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
6. นำยรนทั เลยีวเลศิสกุลชยั กรรมกำร / เลขำนุกำรบรษิทั 
7. นำยวฒุชิยั สุรยิวรวงศ ์ กรรมกำร 
8. นำยภำนุวตัร ประทุมศร ี กรรมกำร 
โดยมนีำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทั 

 
กรรมการซ่ึงมอี านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั คอื  ดร.สนัตสุิข  โฆษอิำภำนันท ์และ นำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 
หรอืนำยวุฒชิยั  สุรยิวรวงศ ์พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั  

 

  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั  

1) มอี ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ โดยยดึหลกั “ขอ้พงึปฏิบตัิที่ดสี ำหรบักรรมกำร

บรษิทัจดทะเบยีน” ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 

2) จดัให้มกีำรประชุมผู้ถอืหุน้ เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยในสี่(4) เดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลำบญัชขีองบรษิทั 

3) จดัใหม้กีำรท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบรษิัท ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำบญัชขีองบรษิทั ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อ

พจิำรณำและอนุมตั ิ
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4) ก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกจิ และงบประมำณ

ของบรษิทั ตลอดจนควบคุมก ำกบัดแูลกำรบรหิำรและกำรจดักำรของคณะกรรมกำรบรหิำรใหเ้ป็นไป

ตำมนโยบำยทีไ่ดร้บัมอบหมำย  อย่ำงไรกต็ำม ในเรื่องทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้้องไดร้บัมตอินุมตัจิำก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิัท

ทัง้หมด หรอืบำงส่วนทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น หรอืกำรซื้อ หรอืรบัโอนกิจกำรของบรษิทัอื่นมำเป็น

ของบรษิทั กำรแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นต้น คณะกรรมกำรบรษิทัต้องไดร้บัมติ

อนุมตักิ่อนกำรด ำเนินกำร 

5) ตดิตำมดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้

พจิำรณำทบทวนนโยบำย แผนงำน และงบประมำณดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ 

6) ก ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อำท ิกำรท ำรำยกำร

ที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สินที่ส ำคญั กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของ

บรษิทั 

7) พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดกำรและมีอ ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร ประธำน

คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นตำมควำมเหมำะสม และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  

(CEO) รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  (CEO) ตำม

ควำมเหมำะสม 

8) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั และรบัผดิชอบกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ 

เพื่อแสดงถงึฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

เพื่อพจิำรณำและอนุมตั ิ

9) มอี ำนำจมอบหมำยใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิำรอย่ ำงหนึ่งอย่ำงใด

แทนคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษัท หรืออำจมอบ

อ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวมอี ำนำจตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร และภำยในระยะเวลำที่

คณะกรรมกำรบรษิัทเหน็สมควร  ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรอื

แก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร  ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำร

มอบอ ำนำจทีท่ ำใหบุ้คคลดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำและอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิัทกบั

ตนเองหรอืบุคคลที่อำจมส่ีวนได้เสยี หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบั

บรษิัท หรอืบรษิัท ย่อย ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรอืตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืประกำศอื่นใดของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัิ

รำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ลว้ 
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10) แต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัเพื่อรบัผดิชอบด ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทหรือคณะกรรมกำรบริษัท เช่น จ ำท ำทะเบียนกรรมกำรบริษัท หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมกำรบรษิทั  หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เป็นตน้ 

 

องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2) คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัจ ำนวนอย่ำงน้อยหำ้ (5) คน  และกรรมกำรบรษิทั

ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร  

3) คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำร

ทัง้หมดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำสำม (3) คน 

4) ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเลอืกกรรมกำรหนึ่ง (1) คนเป็นประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั 

วาระการด ารงต าแหน่งและการแต่งตัง้กรรมการบริษทั  

1) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูท้ ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึง่มคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในกฎบตัรนี้ เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยจะน ำเสนอชื่อบุคคล
ดงักล่ำวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำเลอืกตัง้ต่อไป 

2) ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรบรษิทั แต่ในกรณีทีเ่ป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่ง
กรรมกำรทีว่่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในกฎบตัรนี้เพื่อน ำเสนอชื่อบุคคล
ดงักล่ำวต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทได้ เว้นแต่
วำระของกรรมกำรดงักล่ำวเหลอืน้อยกว่ำสอง (2) เดอืน ทัง้นี้ บุคคลซึ่งเขำ้รบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
ในกรณีดงักล่ำวใหอ้ยู่ในต ำแหน่งเพยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรบรษิทัซึง่พน้จำกต ำแหน่ง 

3)  ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) 
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดย
จ ำนวนใกล้เคยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสำม (1/3) โดยกรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัเลือกให้
กลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งได ้ทัง้นี้ กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจด
ทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลำกกนั ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ดนัน้เป็นผู้
ออกจำกต ำแหน่ง 
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นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวแลว้ กรรมกำรบรษิทัอำจพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1) ตำย 

2) ลำออก 

3) ขำดคุณสมบตักิำรเป็นกรรมกำรบรษิทัตำมกฎบตัรนี้ หรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 

4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่ำสำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัได้

ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อบรษิทั โดยกำรลำออกนัน้จะมผีลนับแต่
วนัทีใ่บลำออกไปถงึบรษิทั 

การพิจารณากลยุทธ ์วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

คณะกรรมกำรธนำคำรมกีำรพจิำรณำทบทวนวสิยัทศัน์ และพนัธกจิขององคก์รอย่ำงสม ่ำเสมอ โดย
พจิำรณำร่วมกบั คณะกรรมกำรบรหิำรเพื่อปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำย และกลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกจิใน
อนำคต นอกจำกนี้ คณะ กรรมกำรบรษิทัยงัไดม้กีำรตดิตำมดแูลใหม้กีำรน ำกลยทุธ ์ของกลุ่มธุรกจิฯ ไปปฏบิตั ิ
พรอ้มกบัตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน ของฝ่ำยจดักำรเป็นระยะๆ 

ในรอบปีทีผ่่ำนมำ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่4/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่10 พฤศจกิำยน 
2564 ไดม้กีำรพจิำรณำทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และหลกัองคก์รเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบัเป้ำหมำยและกลยุทธก์ำร
ด ำเนินธุรกจิของกลุ่มธุรกจิฯ 

 

7.3 ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษทั มีคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัรปู 

  

 

 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม  2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. รศ. กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
2. นำยกณวรรธน์ อรญั กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
3. นำยรฐัวฒัน์ ศุขสำยชล กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
โดยมนีำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
โดยม ีรศ. กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิโดย
มรีำยละเอยีดประวตักิำรศกึษำและประสบกำรณ์กำรท ำงำนโดยสรุปดงันี้ 
ประวตักิำรศกึษำ 
- พฒันบรหิำรศำสตรม์หำบณัฑติ บรหิำรธุรกจิ สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์ 
- บญัชบีณัฑติ กำรบญัช ีมหำวทิยำลยักรุงเทพ 

 
 

ประวตักิำรท ำงำน 
 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

2558 – ปัจจุบนั ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) / โลจิ
สตกิส ์

2560 – ปัจจุบนั รองอธกิำรบดแีผนและประกนั
คุณภำพ 

มหำวทิยำลยัศรปีทมุ / กำรศกึษำ 

2559 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ำกดั / 
อุตสำหกรรมผลติชิน้ส่วนแอรร์ถยนต ์

2552 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมกำรอสิระ  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน และประธำน
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บรษิทั เชำว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ำกดั (มหำชน) / 
อุตสำหกรรมหลอมเหลก็ 
 
 

2547 – ปัจจุบนั คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงนิ และ
เหรญัญกิ 

สโมสรเอธำนอลไบโอดเีซลแห่งประเทศไทย / มลูนิธ ิ

2545 – ปัจจุบนั ผูต้รวจประเมนิคุณภำพภำยใน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ / กำรศกึษำ 
2542 – 2560 ผูช้่วยอธกิำรบดดีำ้นแผนและประกนั

คุณภำพ 
มหำวทิยำลยัศรปีทมุ / กำรศกึษำ 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

2562– ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรสรรหำและ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) / โลจิ
สตกิส ์

 พจิำรณค่ำตอบแทน  
 
และมนีำยรนัท  เลยีวเลศิสกุลชยัท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 
คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. มคีุณสมบตัติำมหลกัเกณฑข์อง ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย ์
2. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของ

บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ 

3. ไม่เป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ไม่เป็นพนักงำน/ลูกจำ้ง/ทีป่รกึษำทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ ำ/ผู้
มอี ำนำจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั หรอืนิติ
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้/ถอืหุน้รำยใหญ่ 

4. สำมำรถปฏบิตัหิน้ำที ่แสดงควำมเหน็ และรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษิทัไดโ้ดยอสิระ โดยไม่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่
ของบรษิทั หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุ รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืญำตสินิทของบุคคลดงักล่ำว 

5. สำมำรถอุทศิเวลำ และควำมคดิเหน็อย่ำงเพยีงพอในกำรปฏบิตังิำนในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ 
6. ควรไดร้บักำรอบรม และเสรมิสรำ้งควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง และสม ่ำเสมอ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งต่อกำร

ด ำเนินงำนของกรรมกำรตรวจสอบ ใหท้นัต่อกำรเปลีย่นแปลงทีอ่ำจเกดิขึน้ และควรไดเ้พิม่พนู
ควำมรูเ้กีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ประสทิธผิลของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

7. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ควรเป็นผูม้คีวำมสำมำรถเป็นผูน้ ำ และน ำกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำม
แนวทำงทีถู่กตอ้ง วำงแผนงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ และใหค้วำมมัน่ใจในควำมมปีระสทิธผิลโดยรวม
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 (1)  จดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำดว้ยกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 (2)  เนื้อหำในกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบควรมคีวำมชดัเจนและระบุถึงควำมหมำย ค ำ

จ ำกดัควำมรวมถงึกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นดำ้นต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 (3)  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบให้มีเนื้ อหำที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกำร

ด ำเนินงำนของบรษิทั และสำมำรถน ำไปใชไ้ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้   
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2. รำยงำนทำงกำรเงนิ 
 สอบทำนใหบ้รษิทัมกีระบวนกำรจดัท ำ และกำรเปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัใหม้ี

ควำมถูกต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ เชื่อถือได ้และทนัเวลำ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัช ีและ
ผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ ทัง้รำยไตรมำส และประจ ำปี 

3. รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 (1) พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำม

กฎหมำย และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

 (2) พจิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทในกรณีที่เกิดรำยกำรเกี่ยวโยง หรอืรำยกำรที่เกี่ยวขอ้ง 
หรอืรำยกำร ทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหม้คีวำมถูกตอ้ง และครบถว้น 

4. กำรควบคุมภำยใน 
 (1) สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม และมปีระสทิธผิล 
 (2) พจิำรณำผลกำรตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผู้สอบบญัช ี และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

เกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยใน และเสนอให้ฝ่ำยบรหิำรปรบัปรุงแก้ไขตำมขอ้เสนอแนะ รวมทัง้
ตดิตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะนัน้ 

5. กำรตรวจสอบภำยใน 
 (1) สอบทำนให้บรษิัทมหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มคีวำมเป็นอิสระ และมรีะบบกำรตรวจสอบ

ภำยในทีม่ปีระสทิธผิล 
 (2) สอบทำนกิจกรรม และโครงสร้ำงของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และอนุมัติกฎบัตรของ

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 (3) พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบในกำรแต่งตัง้ เสนอควำมดคีวำมชอบ โยกยำ้ย ถอดถอน หรอืเลกิจำ้ง 

รวมทัง้ในกำรก ำหนด และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปีของหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจว่ำหน่วยงำนนี้ท ำหน้ำทีอ่ย่ำงเป็นอสิระ 

 (4) สอบทำนแผนกำรตรวจสอบภำยในร่วมกบัหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยเฉพำะที่
เกีย่วกบัระบบควบคุมภำยใน และกระบวนกำรจดักำรทำงกำรเงนิ 

 (5) พิจำรณำให้ควำมเห็น และให้ขอ้สงัเกตงบประมำณ และอตัรำก ำลงัของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน เพื่อเสนอฝ่ำยบรหิำรเป็นผูอ้นุมตั ิ

 (6) พจิำรณำแผนงำนตรวจสอบ และขอบเขตกำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชี
ของบริษัทรวมถึงที่ปรึกษำด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (ถ้ำมี) ให้มีควำมสมัพนัธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่
ซ ้ำซอ้น 

6. กำรสอบบญัช ี
 (1) พจิำรณำคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัช ีเพื่อใหไ้ดผู้ส้อบบญัชทีีม่คีวำม

เป็นอิสระ โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพยีงพอของทรพัยำกร ปรมิำณงำนตรวจสอบของ
ส ำนกังำนตรวจสอบบญัชนีัน้ และประสบกำรณ์ของบุคลำกรทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหต้รวจสอบบญัชขีอง
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บริษัท รวมถึงผลกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำ ตลอดจนพิจำรณำถอดถอนผู้สอบบัญชี ทัง้นี้  
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเสนอควำมเหน็ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป 

 (2) สอบทำนขอบเขต และวธิกีำรตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบญัช ีรวมทัง้พจิำรณำเหตุผลในกำร
เปลีย่นแปลงแผนกำรตรวจสอบ (กรณีมกีำรเปลีย่นแปลงแผนกำรตรวจสอบในภำยหลงั) 

 (3) เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทำน หรอืตรวจสอบรำยกำรใดๆ ทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็น และเป็นเรื่องส ำคญั
ระหว่ำงกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อยได ้

 (4) สอบทำนรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีจ่ดัท ำ เสนอใหฝ่้ำยบรหิำรปรบัปรุงแก้ไข และตดิตำมผลกำร
ด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะนัน้ 

 (5) พจิำรณำควำมเพยีงพอ และควำมมปีระสทิธภิำพในกำรประสำนงำนระหว่ำงผูส้อบบญัช ีและ
ผูต้รวจสอบภำยใน 

 (6) รบัทรำบผลกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชโีดยไม่ชกัชำ้ในขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัพฤตกิำรณ์อนัควร
สงสัยว่ำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัท ได้กระท ำควำมผดิตำมมำตรำ 281/2 วรรค 2 มำตรำ 305, 306, 308, 309, 
310, 311, 312 หรอืมำตรำ 313 ของ พ.ร.บ. และด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชำ้ รวมทัง้
ต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบื้องต้นใหแ้ก่ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชทีรำบ ภำยใน 30 
วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัช ี

7. กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 (1) สอบทำนใหบ้รษิทัปฏบิตัติำม พ.ร.บ. ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ และกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัธุรกจิของบรษิทั 
8. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อ

ทรำบ และพจิำรณำอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ 
 (2) จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแสดงรำยกำรตำมที่

ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด และใหล้งนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปีของบรษิทั 

 (3) ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำร หรอืกำร
กระท ำดงัต่อไปนี้ ซึ่งอำจมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไข
ภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร รำยกำร หรอืกำรกระท ำดงักล่ำว  

  (3.1) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
  (3.2) กำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน 

(3.3) กำรฝ่ำฝืนพ.ร.บ. ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทั 

 (4) หำกคณะกรรมกำรบรษิัท หรอืผู้บรหิำรไม่ด ำเนินกำรใหม้กีำรปรบัปรุงแก้ไขรำยกำร หรอืกำร
กระท ำทีเ่ขำ้ลกัษณะตำมขอ้ (3.1), (3.2) และ (3.3) ขำ้งต้น ภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ
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เหน็สมควร กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อำจรำยงำนว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำตำมขอ้ (3.1), 
(3.2) และ (3.3) ต่อ ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัย ์

9. กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
 (1) สอบทำนใหบ้รษิทัมกีระบวนกำรพฒันำกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่อียำ่งต่อเนื่อง รวมทัง้ใหแ้นวทำง 

และ ขอ้เสนอแนะทีจ่ ำเป็นเพื่อกำรพฒันำ 
 (2) ใหค้วำมส ำคญัโดยส่งเสรมิใหบ้รษิทัก ำหนดเรื่องกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีไวเ้ป็นวำระประจ ำของ

กำรประชุม คณะกรรมกำรบรษิทั และกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีของบรษิทั 
 (3) ติดตำมให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบต้องได้รบัส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 

89/14 แห่ง พ.ร.บ. จำกเลขำนุกำรบรษิทั ภำยใน 7 วนัท ำกำร นับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรำยงำนนัน้ 
10. กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 (1)  สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบมำตรฐำนที่เหมำะสมมี

ประสทิธภิำพ และเกดิประสทิธผิล 
 (2) ร่วมกบัคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง และฝ่ำยบรหิำรในกำรพจิำรณำ และใหค้วำมเหน็ใน

รำยงำนผล และรำยงำนควำมคบืหน้ำกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั 
11. กำรต่อตำ้นกำรทจุรติ 
 สอบทำนกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัทตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ หรอืกำรคอร์รปัชัน่ รวมทัง้

รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน และงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มัน่ใจว่ำ กำร
ปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย สอดคล้องตำม
ระเบยีบปฏบิตั ิและมำตรฐำนทำงจรยิธรรมทีด่ ีหำกพบ หรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำร หรอืกำรกระท ำ
ใด ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท 
รวมถึงกำรทุจริต หรือกำรคอร์รัปชัน่ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนกรณีดังกล่ำวต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เหน็สมควร 

12. ควำมรบัผดิชอบอื่นๆ 
 (1) ปฏิบตัิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยด้วยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ โดยทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัตำมหน้ำที ่และ
ควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ในขณะทีค่วำมรบัผดิชอบในกจิกรรม
ทุกประกำรของบรษิทัต่อบุคคลภำยนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้คณะ 

 (2) มหีน้ำทีต่ำมทีต่ลำดหลกัทรพัย ์ประกำศก ำหนดเพิม่เตมิ 
 (3) ก ำกบัดแูลใหม้กีระบวนกำรรบัแจง้เบำะแส ในกรณีทีพ่นักงำน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่ำงๆ มขีอ้

สงสยั หรือพบเห็นกำรกระท ำอนัควรสงสยัว่ำมีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั จรรยำบรรณ หรอืนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อให้ควำมมัน่ใจแก่ผู้แจง้เบำะแสว่ำ 
บรษิทัมกีระบวนกำรสอบสวนทีเ่ป็นอสิระ และมกีำรด ำเนินกำรในกำรตดิตำมทีเ่หมำะสม 

 (4) ควบคุมดแูล กรณีกำรสอบสวนพเิศษตำมควำมจ ำเป็น 
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องคป์ระกอบ 
1) กรรมกำรตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ  
2) คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
3) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งเป็นผู้มคีวำมรูแ้ละ

ประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ 
4) กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มคีวำมรู้ และประสบกำรณ์ด้ำนบญัช ีหรอืกำรเงนิ 

เพยีงพอจะท ำหน้ำทีส่อบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้
5) กรรมกำรตรวจสอบในคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบใน

บรษิทัฯ จดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง 
6) คณะกรรมกำรบริษัทคัดเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ   
 

วาระการด ารงต าแหน่งและการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ  

1. กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปีนับจำกวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นไปตำมกำร
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัตำมทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

2. กรรมกำรตรวจสอบทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งไดอ้กีแต่ไม่ได้
รบักำรต่อวำระโดยอตัโนมตั ิ

3. กรรมกำรตรวจสอบที่ประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระ ควรแจ้งและยื่นหนังสอืลำออกให้บรษิัททรำบ
ล่วงหน้ำพอสมควร พรอ้มระบุเหตุผลของกำรลำออกดว้ย และใหบ้รษิทัแจง้กำรลำอ อก พรอ้มส่งส ำเนำ
หนังสอืลำออกใหต้ลำดหลกัทรพัยท์รำบ รวมทัง้จดัส่งขอ้มลูต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ 

4. กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรบรษิทั แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน เพื่อใหม้จี ำนวน
กรรมกำรตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่ชกัชำ้  โดยบุคคลที่เขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนนัน้ จะอยู่ใน
ต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนแทน 

5. กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
(ก) พน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรบรษิทั 
(ข) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
(ค) ขำดคุณสมบตัขิองกรรมกำรตรวจสอบ 
(ง) ตำย 
(จ) ลำออก 
(ฉ) ถูกถอดถอน 
(ช) ตอ้งโทษจ ำคุกตำมค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ด หรอืค ำสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมำยใหจ้ ำคุก เวน้แต่
ในควำมผดิทีก่ระท ำดว้ยประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ 
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(ซ) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรอืเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 
(ฌ) เป็นบุคคลลม้ละลำย 
 

6. หำกจ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบน้อยกว่ำ 3 คน ควรเร่งด ำเนินกำรแต่งตัง้กรรมกำรรำยใหม่ทนัทหีรอื
อย่ำงช้ำภำยใน 3 เดอืน นับแต่วนัที่กรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและสอดคล้องกบัเกณฑ์กำรด ำรงสถำนะของบรษิทัจดทะเบยี
ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

 
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 3 ทำ่น  
ซึง่ประกอบดว้ย 

 
ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. รศ.กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ     ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน / 
    กรรมกำรอสิระ 

2. นำยกณวรรธน์ อรญั กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน /  
กรรมกำรอสิระ 

3. ดร.สนัตสุิข โฆษอิำภำนันท ์ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน /  
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

โดยมีนำยรนัท เลียวเลิศสกุลชัยท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั
โดยมขีอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

1. การสรรหา 

1.1 ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยพจิำรณำ
ควำมเหมำะสม ทัง้ในเรื่องของจ ำนวน โครงสรำ้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรทีเ่หมำะสมกบั 
ขนำด ประเภท และควำมซับซ้อนของธุรกิจ ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

1.2 พจิำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิทั และกรรมกำร
ชุดย่อย ทีค่รบวำระ และ/หรอื มตี ำแหน่งว่ำงลง และ/หรอื แต่งตัง้เพิม่ 
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1.3 ปฏบิตักิำรอื่นใดเกีย่วกบักำรสรรหำตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 

1.4 ทบทวนและสรุปผลกำรจดัท ำแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งและควำมต่อเนื่องในกำรบรหิำรทีเ่หมำะสม
ส ำหรบัต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็นประจ ำทุกปีและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบ 

 2. การพิจารณาค่าตอบแทน 

2.1 จดัท ำหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชดุย่อย เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

2.2 พจิำรณำค่ำตอบแทนทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมกำรบรษิทั
และกรรมกำรชุดย่อยเป็นรำยบุคคล โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรชุดย่อย ให้พิจำรณำควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และ
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิทีค่ลำ้ยคลงึกนั และประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำร เพื่อเสนอ
ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัิ 

2.3 รบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และมหีน้ำทีใ่หค้ ำชีแ้จง ตอบค ำถำมกบัค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2.4 รำยงำนนโยบำย หลกักำร/เหตุผลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ตำม
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1) และ
รำยงำนประจ ำปี ของบรษิทัฯ 

2.5 ปฏบิตักิำรอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพจิำรณำค่ำตอบแทนตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยโดย
ฝ่ำยบรหิำร และหน่วยงำนต่ำงๆ จะตอ้งรำยงำนหรอืน ำเสนอขอ้มลูและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งต่อ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทน ใหบ้รรลุตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย 

องคป์ระกอบ 
1) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ได้รบักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิัท  และ

ประกอบด้วยกรรมกำรหรอืผู้บรหิำรอย่ำงน้อย 3 คน โดยจะต้องมกีรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ค่ำตอบแทนที่เป็นกรรมกำรอิสระ มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนทัง้หมด  

2) กรรมกำรอสิระ ด ำรงต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
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คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ซึง่ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. ดร.สนัตสุิข โฆษอิำภำนันท ์     ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

   2. นำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั     กรรมกำรบรหิำร  
3. นำยวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์     กรรมกำรบรหิำร 
โดยมนีำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร   

1. ควบคุมดูแลกำรบริหำรจดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยควำมสุจริต ระมัดระวงั และรักษำ
ผลประโยชน์ของบรษิทั โดยจดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรอย่ำงน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

2. มหีน้ำทีพ่จิำรณำกลัน่กรองเรื่องดงัต่อไปนี้ตำมควำมจ ำเป็นในกำรประกอบกจิกำร และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อกำรอนุมตัหิรอืใหค้วำมเหน็ชอบ 

2.1 นโยบำย เป้ำหมำย และแผนงำนประจ ำปีของบรษิทั 
2.2 งบประมำณประจ ำปีของบรษิทั 
2.3 แนวทำง นโยบำย และเป้ำหมำยกำรลงทุน เพื่อเป็นกรอบกำรด ำเนินกำรใหฝ่้ำยจดักำร

น ำไปถอืปฏบิตัใินกำรปฏบิตังิำน 
2.4 โครงสร้ำงอตัรำค่ำจำ้ง สวสัดกิำรของพนักงำน เพื่อตอบแทนกำรท ำงำนใหก้บัพนักงำน

อย่ำงเหมำะสม 
3. ด ำเนินกำรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
4. มอี ำนำจในกำรอนุมตักิำรเปิดบญัชเีงนิฝำก และบรหิำรบญัชเีงนิฝำก กบัธนำคำรทัง้ในประเทศและ

ต่ำงประเทศโดยพจิำรณำใหเ้หมำะสมกบักำรบรหิำรเงนิในภำพรวม 
5. มอี ำนำจหน้ำทีก่ระท ำเกีย่วกบัเรือ่งดงัต่อไปนี้ภำยในขอบเขตทีไ่ดก้ ำหนดไวเ้ป็นเรื่องๆ ตำม

รำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

5.1 ควบคุมและก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภำยใน
ขอบเขตทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย และใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยก ำหนด 

5.2 มอี ำนำจออกค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ บนัทกึ เพื่อให้กำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมนโยบำย
และผลประโยชน์ของบรษิทั และเพื่อรกัษำระเบยีบวนิัยกำรท ำงำนภำยในองคก์ร 
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องคป์ระกอบ 
1) คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบไปดว้ยกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ  จ ำนวนไม่น้อย

กว่ำสอง (2) คน  

2) ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรบริหำรหนึ่ง (1) คนให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนคณะ

กรรมกำรบรหิำร 

3) คณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถแต่งตัง้พนักงำนของบรษิทัฯ  จ ำนวนหนึ่ง (1)คน ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรบรหิำรเพื่อช่วยเหลอืกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรเกี่ยวกบักำรนัดหมำยกำร

ประชุม กำรจดัเตรยีมวำระกำรประชุม กำรน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม และกำรบนัทกึรำยงำน

กำรประชุม 

 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 
คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ ประธำนคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง 
2. นำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. นำยไมตร ี รตันวรวภิำ คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง 
โดยมนีำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานบริหารความเส่ียง 

1. ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัอย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ  

2. ก ำหนดแผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร เพื่อใช้เป็น
แนวทำงปฏบิตัใินส่วนงำนต่ำงๆ ตำมควำมรบัผดิชอบ 

3. ก ำหนดวงเงนิหรอืประเภทของกจิกำรตำมควำมเสีย่งเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อขออนุมตัเิป็น
เกณฑใ์นกำรปฏบิตังิำน ในสถำนกำรณ์ตำมควำมเสีย่งแต่ละประเภท 

4. ก ำกับดูแลให้มัน่ใจว่ำมำตรำกำรดังกล่ำวมีกำรสื่อสำรอย่ำงทัว่ถึง และพนักงำนได้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรเหล่ำนัน้ 

5. จดัใหม้กีำรประเมนิและวเิครำะหค์วำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่ำกำรส ำรวจควำมเสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของกำรด ำเนินธุรกจิ 

6. สนับสนุนและพฒันำกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหเ้กดิขึน้อย่ำงต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร 
7. ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย ซึ่งครอบคลุมถงึกำรด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัควำมเสีย่งประเภทต่ำงๆ ทีส่ ำคญัของบรษิทั 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

 

84 
 

องคป์ระกอบ 
1) คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งจะตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทั 
2) คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ อย่ำงน้อย 3 

คน ให้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงแต่งตัง้สมำชกิ 1 ท่ำน ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะท ำงำนบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

3) ประธำนคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งคดัเลอืกบุคคล 1 คน ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะท ำงำนบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

4) คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยสมำชกิคณะท ำงำนบรหิำรควำม
เสีย่งทีพ่น้ต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดร้บักำรแต่งตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีได้ 

5) นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว ให้สมำชกิคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
เสยีชวีติ ลำออก ขำดคุณสมบตั ิหรอืพน้จำกกำรเป็นกรรมกำรบรษิทั หรอืพนักงำนของบรษิทัฯ  (แลว้แต่
กรณี) 

6) ในกรณีทีต่ ำแหน่งในคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ให้
คณะท ำงำนบร7ิหำรควำมเสี่ยงแต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดขำ้งต้นมำด ำรง
ต ำแหน่งแทนโดยมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งทีเ่หลอือยู่ของสมำชกิทีพ่น้
จำกกำรด ำรงต ำแหน่งได ้ 

 
คณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 
คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกจิกำร ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1.  นำยวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ ประธำนคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกจิกำร 

2. นำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกจิกำร 

3. นำยปฏภิำณ  เปล่งฉว ี คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกจิกำร 
โดยมนีำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกจิกำร 
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 

1. พจิำรณำก ำหนดแนวทำง เสนอแนะแนวนโยบำย / แนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัจรรยำบรรณและจรยิธรรม

ทำงธุรกจิตำมระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ตี่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และฝ่ำยจดักำร เพื่อก ำหนด

เป็นระเบยีบปฏิบตัิขององค์กร ทัง้นี้เพื่อให้เป็นแนวทำงปฏิบตัิขององค์กรที่ได้มำตรฐำน และเป็น

แนวทำงทีถู่กตอ้ง 
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2. ก ำกับดูแลให้ค ำปรึกษำ ประเมินผล และทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดแีละจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อพฒันำและยกระดบัระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทสู่

มำตรฐำนสำกล 

3. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 

องคป์ระกอบ 
1) คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกจิกำรจะตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทั และประกอบดว้ย สมำชกิ

ก ำกบัดแูลกจิกำร อย่ำงน้อยสำม (3) คน  

2) คณะท ำงำนก ำกบัดูแลกจิกำร มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยสมำชกิก ำกบัดูแลกจิกำรทีพ่น้

ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัอกีได ้

3) กรณีทีต่ ำแหน่งสมำชกิก ำกบัดูแลกจิกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถงึครำวออกตำมวำระตำมขอ้ 2.2 

ไดแ้ก่ กำรพน้สภำพกำรเป็นกรรมกำร หรอืพนักงำนบรษิทัฯ  หรอืกำรลำออก หรอืกำรถูกถอดถอนโดย

คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นสมำชกิคณะท ำงำน

ก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อให้คณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้

ก ำหนดไว้ในกฎบตัรนี้ โดยบุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้เป็น สมำชกิก ำกบัดูแลกิจกำรแทนสมำชกิซึ่งพ้นจำก

ต ำแหน่งไป จะอยู่ในต ำแหน่งได้เพยีงเท่ำวำระที่ยงัเหลอือยู่ของสมำชกิก ำกบัดูแลกิจกำรซึ่งตนเขำ้มำ

แทน 

คณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
คณะท ำงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นำงสำวเสำวลกัษณ์  นิลแวว ประธำนคณะท ำงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. นำยภำนุวตัร   ประทุมศร ี คณะท ำงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

3. นำงสำวนฤมล รตันวรวภิำ คณะท ำงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
โดยมนีำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะท ำงำนรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 
ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะท างานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
1. ก ำกบัดูแลใหค้ ำปรกึษำ ประเมนิผล และทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัติำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมเพื่อพฒันำและยกระดบัระบบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัสู่มำตรฐำนสำกล 

2. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
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การสรรหากรรมการ และผูบ้ริหาร 

กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรษิทั 

กำรคดัเลอืกบุคคลที่จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ จะพจิำรณำคดัเลอืกตำมเกณฑ์
คุณสมบตัติำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจำกนี้ยงัพจิำรณำคดัเลอืกกรรมกำรจำกผูท้รงคุณวุฒทิี่
มีพื้นฐำนและควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยด้ำนซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  ในกำรให้
ค ำแนะน ำ ขอ้คดิเหน็ในเรื่องต่ำงๆ ในมุมมองของผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์ตรง มภีำวะผูน้ ำ วสิยัทศัน์กวำ้งไกล มี
คุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิำรท ำงำนทีโ่ปร่งใส และมคีวำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเป็น
อสิระ จำกนัน้จงึน ำรำยชื่อเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ 

1) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูท้ ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิ

ครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั  โดยจะน ำเสนอชื่อบุคคลดงักล่ำวต่อ

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำเลอืกตัง้ต่อไป 

2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำรบรษิัทแต่ในกรณีที่เป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่ง
กรรมกำรที่ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรเพื่อน ำเสนอชื่อบุคคลดงักล่ำวต่อ
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั ได ้เวน้แต่วำระของกรรมกำร
ดงักล่ำวเหลอืน้อยกว่ำสอง (2) เดอืน ทัง้นี้ บุคคลซึ่งเขำ้รบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในกรณีดงักล่ำวใหอ้ยู่
ในต ำแหน่งเพยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรบรษิทัซึง่พน้จำกต ำแหน่ง 

3)  ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวน
ใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสำม (1/3) โดยกรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำรบั
ต ำแหน่งได ้ทัง้นี้ กรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ 
ใหจ้บัสลำกกนั ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวแลว้ กรรมกำรบรษิทัอำจพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1) ตำย 

2) ลำออก 

3) ขำดคุณสมบตักิำรเป็นกรรมกำรบรษิทัตำมกฎบตัรนี้ หรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 
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4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ

สำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กว่ำกึง่หนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5) ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อบรษิทัฯ  โดยกำรลำออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัที่
ใบลำออกไปถงึบรษิทัฯ  

กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรอสิระ 

คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะร่วมกนัพจิำรณำเบือ้งตน้
ถงึคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอสิระโดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัแิละลกัษณะ
ตอ้งหำ้มของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญตัมิหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยพจิำรณำ
จำกผูท้รงคุณวุฒ ิประสบกำรณ์กำรท ำงำน โดยจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัต่อไป โดยกำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด และตอ้งมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน โดยคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยท์ี ่ทจ.39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ ดงันี้ 

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ 

หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผู้

ถอืหุน้รำยใหญ่ หรอืของผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว

มำแลว้ไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณี

ทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำรหรอืทีป่รกึษำของส่วนงำนรำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้

มอี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ  

3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็น

บดิำ มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้

รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจ

ควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
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4) ไม่ม ีหรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับรษิัทฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำย

ใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ  ในลกัษณะที่อำจจะเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณ

อย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มี

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มี

อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปี

ก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิตำมวรรคหนึ่ง รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำ

เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรอืให้เช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ รำยกำรเกี่ยวกบัสินทรพัย์หรือ

บรกิำร หรอืกำรใหห้รอืกำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ดว้ยกำรรบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้ำประกนั กำรให้

สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ  รวมถึงพฤติกรรมอื่นท ำนองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้บรษิัทฯ  หรอื

คู่สญัญำมภีำระหนี้ทีต่้องช ำระต่ออกีฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสำม (3) ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิอง

บรษิทัฯ  หรอืตัง้แต่ยีส่บิ (20) ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทัง้นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้

ดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำร

ตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม  แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้

ดงักล่ำวใหน้ับรวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหวำ่งหนึ่ง (1) ปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบับคุคล

เดยีวกนั 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื

ผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส ำนัก

งำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื

ผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ สงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พน้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อย

กว่ำสอง (2) ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

6) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำย หรอืที่

ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสอง (2) ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้ ี

อ ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะ

ดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

7) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ  ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มสีภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 

ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรกึษำที่รบัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ ำนวนหุ้นทีม่ี
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สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ อื่นซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัที่

มนีัยกบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  

กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูท้ ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึง่มคีุณสมบตัิ

ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในกฎบตัรเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ โดยจะน ำเสนอชื่อบุคคล
ดงักล่ำวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเลอืกตัง้ต่อไป 

2) กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปีนับจำกวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้  
3) กรรมกำรตรวจสอบทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รบัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งได้อกี แต่

ไม่ไดร้บักำรต่อวำระโดยอตัโนมตั ิ
4) กรรมกำรตรวจสอบทีป่ระสงค์จะลำออกก่อนครบวำระควรแจง้และยื่นหนังสอืลำออกใหบ้รษิทัฯ ทรำบ

ล่วงหน้ำพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของกำรลำออกด้วย และให้บรษิัทฯ แจ้งกำรลำออก พร้อมส่ง
ส ำเนำหนังสอืลำออกใหต้ลำดหลกัทรพัยท์รำบ รวมทัง้จดัส่งขอ้มลูต่อส ำนักงำน ก.ล.ต  

5) กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน เพื่อใหม้จี ำนวน
กรรมกำรตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่ชกัชำ้  โดยบุคคลทีเ่ขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนนัน้ จะอยู่ใน
ต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนแทน 

6) กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
(ก) พน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรบรษิทั 
(ข) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
(ค) ขำดคุณสมบตัขิองกรรมกำรตรวจสอบ 
(ง) ตำย 
(จ) ลำออก 
(ฉ) ถูกถอดถอน 
(ช) ตอ้งโทษจ ำคุกตำมค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ด หรอืค ำสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมำยใหจ้ ำคุก เวน้แตใ่น

ควำมผดิทีก่ระท ำดว้ยประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ 
(ซ) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรอืเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 
(ฌ) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

7) หำกจ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบน้อยกว่ำ3คนควรเร่งด ำเนินกำรแต่งตัง้กรรมกำรรำยใหมท่นัทหีรอื
อย่ำงชำ้ภำยใน 3 เดอืน นับแต่วนัทีก่รรมกำรตรวจสอบไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิควำมต่อเนื่องในกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ำรด ำรงสถำนะของบรษิทัจดทะเบยี
ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
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7.4 ข้อมูลเก่ียวกบัผู้บริหาร 
 

ผู้บริหาร 
คณะผูบ้รหิำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำน ซึง่ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. ดร.สนัตสุิข โฆษอิำภำนันท ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2. นำยวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
3. นำยรนัท เลยีวเลศิ สกุลชยั ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
4. นำงสำวเสำวลกัษณ์  นิลแวว ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไป 
5. นำยปฏภิำณ  เปล่งฉว ี ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไป 
6. นำยภำนุวตัร   ประทุมศร ี ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไป 
7. นำงสำวกนกวรรณ  พฤิทธิบ์ูรณะ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดำ้นกำรเงนิ 
8. นำงสำวรชัน ี หอมสุวรรณ สมุหบ์ญัช ี

 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
1. เป็นผู้บรหิำรจดักำรและควบคุมดูแลกำรด ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำรงำนทัว่ไปและ

กำรด ำเนินงำนปกตขิองบรษิทั 
2. ด ำเนินกำรตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืคณะกรรมกำรบรหิำร 
3. มอี ำนำจจำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ย ปลดออก เลกิจำ้ง ก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง ใหบ้ ำเหน็จรำงวลั ปรบัขึน้

เงนิเดอืน ค่ำตอบแทน เงนิโบนัส ของพนักงำนทัง้หมดของบรษิทั ตัง้แต่ต ำแหน่งรองประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรลงไป 

4. พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยค่ำใชจ้่ำยกำรด ำเนินงำนปกต ิในวงเงนิทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตัแิละ
มอบหมำยไว ้

5. พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในตรำสำรและหลักทรัพย์เพื่อ บัญชีของบริษัทฯ ในวงเงินที่
คณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตัแิละมอบหมำยไว ้

6. ส่งเสรมิพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ และศกัยภำพของ กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของ
บรษิทั เพื่อเพิม่ศกัยภำพขององคก์ร 

7. มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมปกติและจ ำเป็นแก่กำร
บรหิำรงำนทัว่ไปของบรษิทั ตำมรำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

7.1 มีอ ำนำจออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม

นโยบำยของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรกัษำระเบียบวินัยกำร

ท ำงำนภำยในองคก์ร 
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7.2 มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่

เกีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

7.3 อนุมตัิกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน ภำยใต้ขอบเขต

อ ำนำจทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดไว ้

7.4 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะ

กรรมกำรบรหิำรเป็นครำวๆ ไป 

7.5 อ ำนำจอนุมตัิอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกนี้ ให้เป็นไปตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัแิละ

กำรสัง่กำรในระดบัต่ำงๆ (Level of Authorization) ของบรษิทั  

อนึ่งกำรอนุมตัิเพื่อด ำเนินกำรตลอดจนกำรมอบหมำยกำรใดๆ ที่เป็นอ ำนำจของประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรใหต้วัแทนหรอืผูร้บัมอบหมำยด ำเนินกำรเพื่อเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ จะตอ้ง
ไม่มลีกัษณะเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อท ำใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ตวัแทน หรอืผูร้บัมอบหมำยจำก
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรสำมำรถด ำเนินกำรอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรกบัตนเองหรอืบุคคลทีอ่ำจมี
ส่วนได้เสยี หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อย ซึ่งกำรอนุมตัิ
ด ำเนินกำรเพื่อเขำ้ท ำรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและ /

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ และต้องมีกำรสอบทำนรำยกำรดังกล่ำวโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมข้อบงัคับของบริษัทและตำมที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 

 
เลขานุการบริษทั (ประวตั ิปรำกฏหวัขอ้ “รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม 
และเลขำนุกำรบรษิทั) ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่24 กมุภำพนัธ ์2563 ไดม้ี
มตแิต่งตัง้นำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ใหด้ ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทั โดยมขีอบเขต หน้ำที ่ควำม
รบัผดิชอบดงันี้  

1) ใหค้ ำแนะน ำเบื้องตน้แก่กรรมกำรบรษิทัฯ เกี่ยวกบัขอ้กฎหมำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่ำง 

ๆ ของบรษิทัและตดิตำมใหม้กีำรปฎิบตัติำมอย่ำงถูกตอ้งและสม ่ำเสมอรวมถงึรำยงำนกำร

เปลีย่นแปลงทีม่นีัยส ำคญัแก่กรรมกำรบรษิทั 

2) แจ้งมติและนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องและ

ตดิตำมกำรปฎบิตัติำมมตแิละนโยบำย  

3) จดัประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมกำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของ

บรษิทัและขอ้พงึปฎบิตัติ่ำง ๆ  

4) บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำร

บรหิำร รวมถงึควำมเหน็ต่ำงๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำบรษิทั หรอืสรุปประเดน็ปัญหำ



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

 

92 
 

ทีเ่กี่ยวกบัองคก์รของกรรมกำรทีม่ใิช่ผูบ้รหิำรเพื่อน ำเสนอแก่ผูถ้อืหุน้ต่อไป ทัง้ตดิตำมใหม้ี

กำรปฎบิตัติำมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

5) ดูแลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงำนก ำกบั 

เป็นไปตำมกฎหมำยระเบยีบและนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรของบรษิทัฯ  

6) ตดิต่อสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ และดแูลผูถ้อืหุน้อย่ำงเหมำะสมใหไ้ดร้บัทรำบสทิธติ่ำง ๆ ของผูถ้อื

หุน้และขำ่วสำรของบรษิทัฯ  

7) จัดเก็บรักษำเอกสำรส ำคญั เช่น ทะเบียนกรรมกำรบริษัท หนังสือนัดประชุม รำยงำน

ประชุมกรรมกำรบรษิทัและรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ รวมถงึหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ 

และรำยงำนประชุมผูถ้อืหุน้ 

8) ดูแลให้หน่วยงำนเลขำนุกำรบริษัทเป็นศูนย์กลำงของขอ้มูลองค์กร (Corporate Record) 

อำท ิหนังสอืจดทะเบยีนนิตบิุคคล บรคิณห์สนธ ิขอ้บงัคบั ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และใบอนุญำต

ประกอบธุรกจิต่ำง ๆ  

9) ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

10) เลขำนุกำรบริษัท ต้องได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และได้รับกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง และ

เพยีงพอ 

11) หน้ำทีอ่ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
การก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงิน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัิวงเงนิส ำหรบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 โดยมกีำรก ำหนด
อ ำนำจอนุมตัสิ ำหรบักำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ทีส่ ำคญัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 

เร่ืองท่ีเสนออนุมติั 

ผู้อนุมติั 

หมายเหตุ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

ผู้จดัการทัว่ไป 
ผู้จดัการแผนก 
/หวัหน้าแผนก 

1. นโยบายและแผน 
1.1 กำรก ำหนดนโยบำย อนุมตั ิ      
1.2 กำรอนุมตัแิผนธุรกจิและกำรแกไ้ข
ปรบัปรุง 

 อนุมตั ิ     

1.3 กำรอนุมตัแิผนงบประมำณประจ ำปีและ
แกไ้ขปรบัปรุง 

อนุมตั ิ      

1.4 กำรร่วมลงทุน/ลงทุน ในบรษิทัอืน่ อนุมตั ิ      
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เร่ืองท่ีเสนออนุมติั 

ผู้อนุมติั 

หมายเหตุ คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

ผู้จดัการทัว่ไป 
ผู้จดัการแผนก 
/หวัหน้าแผนก 

1.5 กำรเพิม่ทุน/ลดทุน อนุมตัเิบือ้งตน้     มตผิูถ้อืหุน้ 
(พเิศษ) 

2. การเงิน การบญัชี 
2.1 กำรยมืเงนิทดรองจ่ำยส ำหรบั Job งำน  > 2,000,001-

5,000,000 
> 100,000 -
2,000,000 

< 100,000  < 100,000  
(สำขำกิง่แกว้) 

สำขำกิง่แกว้ 
อนุมตัโิดย
ผูจ้ดักำรแผนก 

2.2 กำรยมืเงนิทดรองจ่ำยงำนทัว่ไป   > 50,000 -
100,000  

< 50,000    

2.3 กำรหำแหล่งเงนิกู ้และกำรกูย้มื > 100 ลำ้นบำท > 50-99.9 ลำ้น
บำท 

< 50 ลำ้นบำท    

2.4 หนังสอืรบัรองรำยงำนทำงกำรเงนิของ
บรษิทั 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจตำมหนังสอืรบัรองบรษิทั น ำเสนอ CFO 

4. จดัซื้อ จดัหา จดัจ้าง 
4.1 กำรคดัเลอืกผูข้ำย(Supplier) ผูร้บัจำ้ง
และผูร้บัเหมำท ำงำนเพื่อใชใ้นธุรกจิของ
บรษิทั 

> 60 ล้ำนบำท   < 60 ลำ้นบำท < 50,000 บำท 
 

  

4.2 กำรท ำสญัญำ/กำรลงนำมในสญัญำหรอื
ขอ้ตกลงเพือ่กำรจดัจำ้ง ประมลูงำน 

> 60 ล้ำนบำท   < 60 ลำ้นบำท < 50,000 บำท 
 

  

4.3 กำรจดัซื้อ จดัหำสนิทรพัยถ์ำวร เพื่อใช้
ในธุรกจิของบรษิทั 

> 60 ล้ำนบำท   < 60 ลำ้นบำท < 50,000 บำท 
 

  

5. การตลาด 
5.1 กำรอนุมตัแิผนกำรตลำดประจ ำปีและ
กำรแกไ้ขปรบัปรุง 

 อนุมตั ิ
 

    

6. ธรุการ และเรื่องทัว่ไป 
6.1 กำรโยกยำ้ยสนิทรพัยถ์ำวร    อนุมตั ิ   
6.2 กำรขำยทรพัยส์นิ >20 ลำ้นบำท   < 20 ลำ้นบำท    
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ค่าตอบแทน   

1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที ่19 เมษำยน 2564 ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
บรษิทั กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทนในรปูแบบของเบีย้ประชุม 
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุ 
ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั 30,000 บำทต่อครัง้ 
กรรมกำรบรษิทั 20,000 บำทต่อครัง้ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 25,000 บำทต่อครัง้ 
กรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำทต่อครัง้ 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน 25,000 บำทต่อครัง้ 
คณะกรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน 15,000 บำทต่อครัง้ 

  

 โดยในปีบญัชีปี  2563 และปี 2564  มีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุม และเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมกำรบรษิทั  คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนดงันี้ 

 

ช่ือ - สกลุ 
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 

รศ. ดร. วนัชยั รตันวงษ ์ 4/4 4/4     
รศ. กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 
นำยกณวรรธน์ อรญั 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 
นำยรฐัวฒัน์ ศุขสำยชล 4/4 4/4 4/4 4/4   
ดร.สนัตสุิข โฆษอิำภำนันท ์ 4/4 4/4   4/4 4/4 
นำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 4/4 4/4     
นำยวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ 4/4 4/4     
นำยภำนุวตัร        ประทุมศร ี 4/4 4/4     
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ช่ือ - สกลุ 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 

รศ. ดร. วนัชยั รตันวงษ ์ 120,000 120,000     
รศ. กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ 80,000 80,000 100,000 100,000 50,000 50,000 
นำยกณวรรธน์ อรญั 80,000 80,000 60,000 60,000 30,000 30,000 
นำยรฐัวฒัน์ ศุขสำยชล 80,000 80,000 60,000 60,000   
ดร.สนัตสุิข โฆษอิำภำนันท ์ 80,000 80,000   30,000 30,000 
นำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 80,000 80,000     
นำยวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ 80,000 80,000     
นำยภำนุวตัร ประทุมศร ี 80,000 80,000     

รวม  680,000 680,000 220,000 220,000 100,000 110,000 
 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
-ไม่ม-ี 

 
2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 
ในปี 2564 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิำรสีล่ ำดบัแรกจ ำนวน 8 ท่ำน มคี่ำตอบแทน ดงันี้ 
 

ในปี 2562 2563 และปี 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บรหิำรจ ำนวน 
13.10 ล้ำนบำท 12.38 ล้ำนบำท และ 12.45 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ทัง้นี้ค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึง
เงนิเดอืน โบนัส และ ค่ำน ้ำมนัรถยนต์ 
 

ค่าตอบแทน จ านวนเงินประจ าปี 2564 
ผู้บริหารส่ีล าดบัแรกจ านวน 8 ท่าน 

เงนิเดอืนและค่ำตอบแทนพเิศษรวม 12,172,500.00 
กองทุนส ำรองเลีย้งชพีรวม 280,050.00 
รวม 12,452,550.00 
 
คณะกรรมกำรและคณะผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ  ไม่มผีูใ้ดถูกพพิำกษำว่ำกระท ำผดิทำงอำญำหรอือยู่ระหว่ำง
กำรถูกฟ้องรอ้งคดอีำญำ กำรถกูพพิำกษำใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลำยหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์
 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

 

96 
 

  3.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
งบกำรเงนิของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ไดร้บักำรตรวจสอบ และสอบทำนโดยนำงสำวนภนุช อภชิำต
เสถียร ผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 5266 บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั มี
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบัปี 2562  ปี 2561 และ ปี 2564 จ ำนวนรวม 2.65  ล้ำนบำท  2.65 ล้ำนบำท และ
2.65 ลำ้นบำท (ค่ำบรกิำรตรวจสอบ และสอบทำนทัง้จ ำนวน) 

 
ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่ม ี–  
 

4.ค่าตอบแทนอ่ืน 
 

ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 22 มถิุนำยน 2561 ได้มมีติออกและเสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP 
Warrant) จ ำนวน 30 ล้ำนหน่วย และจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ ำนวน 30 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จะไดร้บักำรจดัสรรจ ำนวนรวม 3.40 ลำ้นหุน้  

 
กำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครัง้ที่ 3 “SONIC-ESOP 2018” 

(SONIC-WA)  ในอตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1 หน่วย ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั มสีทิธซิื้อ
หุน้สำมญัได ้1.25 หุน้ และก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิวนัที ่18 ตุลำคม 2564 ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 1.56 บำท 
โดยมผีูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธมิำใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัทัง้สิน้  จ ำนวน 7,234,375 หุน้ 
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7.5 ข้อมูลเก่ียวกบัพนักงาน 
 

บุคลากร 
(1) จ านวนบุคลากร 

จ ำนวนบุคลำกร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563  และ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมี
พนักงำน (ไม่รวมผูบ้รหิำร) ทัง้สิน้จ ำนวน 345 คน และ 389 คนตำมล ำดบั โดยมคี่ำตอบแทนพนักงำนของบรษิัทฯ 
และบรษิัทย่อยคดิเป็นจ ำนวนเงนิเท่ำกบั 87.94 ล้ำนบำท และ 98.89 ล้ำนบำทตำมล ำดบั ซึ่งค่ำตอบแทนดงักล่ำว 
เช่น เงนิเดอืน โบนัส กองทุนส ำรองเลีย้งชพี และสวสัดกิำรอื่นๆ เป็นตน้ 
 

ปี 2564 ส านักงานใหญ ่ สาขาก่ิงแก้ว แหลมฉบงั ป่ินทอง AIR PORT GRL 

พนักงำนปฏบิตักิำร (คน) 75 159 13 62 1 74 
พนักงำนบรหิำร (คน) 4     1 
รวม (คน) 79 159 13 62 1 75 
ค่ำตอบแทนพนักงำน (ลำ้นบำท) 36.71 24.79 3.94 8.46 0.0038 24.99 
 

เพื่อใหพ้นกังานมีความมั่นคงทางการเงินและมีคณุภาพชีวิตที่ดีหลงัเกษียณ บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้กองทนุส ารอง
เลีย้งชีพขึน้ ตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 และมีการบรหิารจดัการ โดยบรษิัทจดัการกองทนุ
มืออาชีพที่ไดร้บั 

การรบัรองจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การเขา้เป็นสมาชิกของกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ  พนกังานสามารถสมคัรเป็นสมาชิกไดโ้ดยสมคัรใจ เมื่อพน้ทดลองงาน  โดยพนกังานสะสมเงินเขา้กองทนุ
ตัง้แต่  รอ้ยละ  2%  ของเงินเดือนทกุๆ  เดือน  และบรษิัทจ่ายเงินสมทบใหแ้ก่พนกังานในอตัรารอ้ยละ 2% (ตามอายุ
งาน) ซึ่งพนกังานสามารถเลือกแผนการลงทุนย่อยไดต้ามนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด ตามระดบัความเส่ียงและความ
ตอ้งการของพนกังาน 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
ทีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่22 มถิุนำยน 2561 ไดม้มีตอิอกและเสนอขำยใบส ำคญั

แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ESOP Warrant) จ ำนวน 30 
ลำ้นหน่วย และจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ ำนวน 30 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบั

ช่ือบริษทั ส านักงานใหญ ่ สาขาก่ิงแก้ว แหลมฉบงั ป่ินทอง AIR PORT GRL 

จน.พนง.ทีเ่ขำ้รว่ม PVD 
(คน) 

36 24 6 - - 25 

สดัส่วน พนง.ทีเ่ขำ้ร่วม 
PVD/พนง.ทัง้หมด 

45.57% 15.09% 46.15% - - 33.33% 
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กำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยคดิเป็นรอ้ยละ 5.17 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดภำยหลงักำร
เสนอขำยหุน้ใหแ้ก่ประชำชนในครัง้นี้ โดยพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไดร้บักำรจดัสรรจ ำนวน รวม 
26.60 ลำ้นหุน้  

กำรใชส้ทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ครัง้ที ่3 “SONIC-ESOP 2018” (SONIC-WA)  
ในอตัรำกำรใชส้ทิธ ิ1 หน่วย ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั มสีทิธซิื้อหุน้สำมญัได ้1.25 หุน้ และ
ก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิวนัที ่18 ตุลำคม 2564 ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 1.56 บำท โดยมผีูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธมิำใช้
สทิธซิื้อหุน้สำมญัทัง้สิน้  จ ำนวน 7,234,375 หุน้ 

 
นโยบายพฒันาบุคคลากร 

       บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัในกำรดแูลเกีย่วกบัค่ำตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบักำรเตบิโตตำมสำยงำนอกีทัง้ 
บริษัทฯ ได้มีกำรส่งเสริมและพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงำนให้เป็นไปตำม
ควำมสำมำรถในต ำแหน่งงำนนัน้ ไดแ้ก่ กำรส่งเสรมิใหพ้นักงำนเพิม่พูนควำมรูผ้่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์่ำงๆ กำรจดั
อบรมสมัมนำโดยวทิยำกรที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถจำกภำยนอกองค์กร นโยบำยกำรให้ทุนกำรศกึษำเพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพใหแ้ก่พนักงำน กำรสอนงำนโดยหวัหน้ำงำน กำรเรยีนรู้จำกกำรปฏบิตัิงำนจรงิ ตลอดจนกำรถ่ำยทอด
ควำมรูร้ะหว่ำงเพื่อนร่วมงำน และกำรเรยีนรูร้่วมกนัระหว่ำงผูบ้รหิำรและพนักงำน อย่ำงเป็นรูปธรรม กำรจดัท ำ 
Rotation Plan และ Tarrant Project รวมทัง้ Succession Plan เพื่อหำ Successor  
 
ผลการด าเนินงานปี 2564  
1.กำรปรบัเลื่อนชัน้ เลื่อนต ำแหน่งพนักงำน 
       กำรด ำเนินกำร 
            บรษิัทได้ก ำหนดระเบยีบ วธิกีำรในกำรปรบัเลื่อนชัน้เลื่อนต ำแหน่งพนักงำนไว้ปีละครัง้และหรอืตำม
ควำมเหมำะสม โดยจดัให้มโีครงสร้ำงต ำแหน่งงำน(Career Path) ที่ชดัเจน พร้อมทัง้จดัตัง้คณะท ำงำนในกำร
พิจำรณำเลื่อนชัน้เลื่อนต ำแหน่ง โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำร  ผู้จดักำร และผู้จดักำรทัว่ไปเป็น
คณะท ำงำน และมหีวัหน้ำงำนบุคคลและธุรกำรเป็นเลขำนุกำรคณะท ำงำนขัน้ตอนวธิปีฏบิตัิ 
            หวัหน้ำงำนต่ำงๆ จะพจิำรณำเสนอพนักงำนผูท้ีเ่หมำะสมในกำรเลื่อนชัน้เลื่อนต ำแหน่ง ตำมหลกัเกณฑ์
ทีบ่รษิทัก ำหนด (ค ำสัง่ที ่ทบ.005/2560) และเสนอใหง้ำนบุคคลและธุรกำรในฐำนะเลขำนุกำรคณะท ำงำนพจิำรณำ
ในเบือ้งตน้และน ำเสนอคณะท ำงำนพจิำรณำผูท้ีเ่หมำะสม ในกำรเลื่อนชัน้เลื่อนต ำแหน่งประจ ำปี 
           ในปี 2564 ไดป้รบัเลื่อนชัน้เลื่อนต ำแหน่ง จ ำนวน 6 อตัรำ ในต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสูง , ผูบ้รหิำรระดบั
ตน้ และเจำ้หน้ำทีอ่ำวุโส 
  
2. กำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีชื่อ “กองทุนส ำรองเลีย้งชพีอยธุยำ
มำสเตอรฟั์นดซ์ึง่จดทะเบยีนแลว้” เมื่อวนัที ่25 มนีำคม 2554 โดนมหีลกัเกณฑแ์ละสำระส ำคญัดงันี้ 
  -  พนักงำนทีม่อีำยุงำนครบ 1 ปี หรอืบรรจุเป็นพนักงำนแลว้ 1 ปี จะไดร้บัสทิธสิมคัรเป็นสมำชกิกองทุน 
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  -  นำยจำ้งจะจำ่ยเงนิสมทบเขำ้กองทุนใหส้มำชกิในอตัร รอ้ยละ 2 ของค่ำจำ้งรำยเดอืน 
  -  เมื่อสมำชกิ สิน้สมำชกิภำพโดยมใิชเ้หตแุห่งกำรทจุรติต่อหน้ำที ่กำรท ำใหน้ำยจำ้งไดร้บัควำมเสยีหำย 

ฝ่ำฝืนขอ้บงัคบักำรท ำงำนและหรอืระเบยีบค ำสัง่ของนำยจำ้ง ลำออกจำกกองทุนโดยไม่ลำออกจำกงำน 
สมำชกิจะไดร้บัเงนิสะสมและเงนิสมทบรวมทัง้ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 

  
3. นโยบำยค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรพนักงำน 

3.1  นโยบำยดำ้นค่ำตอบแทน 
  -  บรษิทัไดจ้ดัใหม้โีครงสรำ้งเงนิเดอืนทีไ่ดก้ ำหนดอตัรำขัน้ตน้และอตัรำสงูสุดของพนักงำนในแต่

ระดบัไว ้รวมทัง้ไดก้ ำหนดอตัรำเงนิเดอืนขัน้ตน้ส ำหรบัพนักงำนทีบ่รรจุเป็นพนักงำนใหมใ่นแต่ละ
ระดบัไวด้ว้ยเช่นกนั 

   -  บรษิทัไดก้ ำหนดระเบยีบ วธิปีฏบิตัใินกำรพจิำรณำขึน้เงนิเดอืนพนักงำนประจ ำปี ปีละ 1 ครัง้ โดย
พจิำรณำจำกผลงำนทัง้ Competency และ Key Performance Indicator (KPI) โดยใหผู้บ้รหิำรแต่
ละระดบัมส่ีวนร่วมในกำรพจิำรณำ 

- ค่ำเฉลีย่กำรขึน้เงนิเดอืนพนักงำนประจ ำปี จะอยู่ทีร่อ้ยละ 4.32 ต่อปี ทัง้นี้บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหม้ี
ค่ำตอบแทนอื่นๆเพื่อเป็นแรงจงูใจพนักงำน เช่น ค่ำคอมมชิชัน่ เป็นตน้ 

 
      3.2 นโยบำยดำ้นสวสัดกิำร 
            บรษิทัไดจ้ดัสวสัดกิำรใหพ้นักงำนอย่ำงเหมำะสม ดงันี้ 

    -  จดัใหม้ปีระกนัสงัคมของพนักงำนทุกคนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
    -  รบัผูพ้กิำรเขำ้ท ำงำนกบับรษิทั ตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ และใหก้ำรดแูลในคุณภำพชวีติทีด่ ี
    -  จดัใหม้วีนัลำกจิ ลำป่วย ลำพกัผอ่น และลำอื่นๆ มำกกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนด 

                        ลำกจิได ้10 วนั/ปี โดยจ่ำยค่ำจำ้ง 
                        ลำป่วยไดต้ำมทีป่่วยจรงิ แต่จ่ำยค่ำจำ้งให ้30 วนั 
                        ลำพกัผ่อนส ำหรบัพนักงำนทีบ่รรจุเป็นพนักงำนแลว้ครบ 1 ปี ได ้6 วนั 
                        ลำอื่นๆ เช่น ลำบวช ลำเน่ืองในศำสนกจิอื่นๆ 

    -  จดัใหม้ปีระกนัสุขภำพ ประกนัอุบตัเิหตุ รวมทัง้ประกนัชวีติ ใหพ้นักงำนทุกคน นอกเหนือจำก
กำรประกนัสงัคม 

    -  จดัใหม้กีำรกูย้มืเงนิฉุกเฉิน เพื่อบรรเทำควำมเดอืดรอ้น และหรอืเพื่อกำรพฒันำคุณภำพชวีติให้
ดขีึน้ 

    -  ท ำสญัญำใหค้วำมร่วมมอืกบัธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ในกำรสนับสนุนสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อำศยั 
    -  แสดงควำมห่วงใยพนักงำนโดยกำรเยีย่มเยยีนพนักงำนเจบ็ป่วย รวมทัง้ เป็นเจำ้ภำพช่วยงำน

ศพ บดิำ มำรดำ คู่สมรส และบตุรของพนักงำน 
 
 
 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

 

100 
 

4. กำรพฒันำบุคคลำกร 
 บรษิทัมุง่เน้นกำรพฒันำบคุลำกรใหม้ปีระสทิธภิำพ สรำ้งคนคุณภำพ และมหีวัใจในกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมอื
อำชพี ในปี 2564 บรษิทัฯไดใ้หก้ำรอบรมสมัมนำพนักงำนในแตล่ะระดบัโดยมชีัว่โมงเฉลีย่ในกำรอบรมสมัมนำ
ดงันี้ 
                  ผูบ้รหิำรระดบัสงู                                                        65 ชัว่โมง/ปี 
                  ผูบ้รหิำรระดบักลำง                                                     15 ชัว่โมง/ปี 
                  ระดบัเจำ้หน้ำที ่                                                         36 ชัว่โมง/ปี 
                   
                   
  5. ขอ้พพิำททำงดำ้นแรงงำน 
                - ไม่ม ี– 

 
 

7.6 ข้อมูลส าคญัอ่ืน ๆ 
 

กำรเปิดเผยขอ้มลูเลขำนุกำรบรษิทั 
 
คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้ให ้นำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่
24 กุมภำพนัธ ์2563 โดยเริม่ปฏบิตัหิน้ำที ่ในวนัเดยีวกนักบัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ซึง่เป็นผูท้ีม่คีุณวุฒ ิคุณสมบตั ิและ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับ กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท โดยมีคุณสมบัติและหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบหลกั ดงันี้ 

• คุณสมบตัเิลขำนุกำรบรษิทั  

1. จบกำรศกึษำดำ้นกฎหมำย หรอืบญัช ีหรอืกำรเงนิ และไดผ้่ำนกำรอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ลขำนุกำรบรษิทั โดยเป็นผูม้คีวำมรอบรู ้ประสบกำรณ์และเขำ้ใจในรูปแบบธุรกจิของ
บริษัทฯ รวมถึงบทบำทหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง กับงำนเลขำนุกำรบริษัท ได้แก่ หน้ำที่ของกรรมกำร 
หน้ำทีข่องบรษิทัฯ และมคีวำมรู ้ดำ้นกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนศกึษำหำควำมรู ้
และตดิตำมขอ้มลู ขำ่วสำร เพื่อพฒันำกำรปฏบิตังิำนอย่ำงสม ่ำเสมอ  

2. ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำย กฎระเบยีบ วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯมตคิณะกรรมกำรบรษิทั
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมรบัผิดชอบ ระมดัระวงั  ซื่อสตัย์สุจริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยอยู่ภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำร
ทีด่แีละจรรยำบรรณทำงธุรกจิ  

3. ยดึมัน่ในอรยิธรรม คุณธรรม อนัดงีำม และค ำนึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำยซึง่จะไม่กระท ำกำรใดๆอนั
จะก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อชื่อเสยีง และภำพลกัษณ์ของบรษิทัฯ 
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4. เก็บรกัษำควำมลบัของบรษิัท ฯ ได้เป็นอย่ำงด ีและไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจำกโอกำสทำง
ธุรกจิของบรษิทัฯ  

5. มมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่ ีมคีวำมสำมำรถในกำรตดิต่อประสำนงำนกบัฝ่ำยงำนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ทัง้
ภำยในและภำยนอกบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ เลขำนุกำรของบรษิัทฯ ได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 89/15 และ มำตรำ 89/16 ของ
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ ในวนัที่ 31 
สงิหำคม 2551 ด้วยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์สุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตั ิให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับรษิัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ทัง้นี้ คุณสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบรษิทัปรำกฎในเอกสำรแนบ 1 

 
 

กำรเปิดเผยขอ้มลูหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
 บริษัทมอบหมำยให้นำยไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำร
ปฏบิตังิำน (compliance department)  เพื่อท ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑข์องหน่วยงำนทำงกำรที่
ก ำกบัดแูลกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั  โดยมคีุณสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน 
ของบรษิทั ปรำกฎในเอกสำรแนบ 3 
 
 
กำรเปิดเผยขอ้มลูนักลงทุนสมัพนัธ ์
 
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relations 
Department) ที่ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำง ในกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัต่อนักลงทุนและดูแลกระบวนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ เพื่อแสดงถึงผลกำรด ำเนินงำน และแนวโน้มทำงด้ำนรำยได้และกำรพฒันำโครงกำรในอนำคตของ
บรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ไดร้บัทรำบอย่ำงเท่ำเทยีมกนัสม ่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำม
เป็นจรงิ โดยนักลงทุนสำมำรถตดิต่อกบัหน่วยงำน นักลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ไดโ้ดยตรง หรอืผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ 
www.sonic.co.th ซึง่มขีอ้มลูทัง้ภำษำไทยและ ภำษำองักฤษทีไ่ดป้รบัปรุงใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 

โดยบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมกจิกรรม "Opportunity Day" กบัตลำดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทย อย่ำงต่อเนื่อง 
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กรณีทีน่ักลงทุนและผูเ้กีย่วขอ้งมขีอ้สงสยัและตอ้งกำรสอบถำมเพิม่เตมิ สำมำรถตดิต่อมำยงั ส ำนักฯ เลขำนุกำร 
บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)  โทรศพัท ์02-6737000 อเีมล ์: companysecretary@sonic.co.th 
หรอืผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.sonic.co.th 
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8 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ 
8.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

 

บรษิัทมกีำรวำงแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำทัง้ปี อย่ำงน้อย 4 ครัง้ต่อปี เพื่อพจิำรณำวำระ
หลกัที่ได้ก ำหนดไว้ในแต่ละปี อย่ำงไรก็ตำม หำกมวีำระส ำคญั ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัทก็จะเรยีกประชุม
ส ำหรบัวำระส ำคญันัน้ ซงึจะมกีำรแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ ไม่น้อยไปกว่ำระยะเวลำทีก่ฎหมำยไดก้ ำหนดไว โดยในปี 
2564 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมทัง้สิ้นจ ำนวน 4 ครัง้ อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไวโดยอ้ำงอิงกับพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พระรำชบัญญัติ  บริษัท
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและขอ้บงัคบัของบรษิทั 
 

  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั มดีงันี้ 
1) มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยยดึหลกั “ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี ำหรบักรรมกำรบรษิทัจด
ทะเบยีน” ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 

2) จดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยในสี(่4) เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำ
บญัชขีองบรษิทั 

3) จดัใหม้กีำรท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำบญัชขีองบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพจิำรณำและอนุมตัิ 

4) ก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกจิ และงบประมำณของบรษิทั 
ตลอดจนควบคุมก ำกบัดูแลกำรบรหิำรและกำรจดักำรของคณะกรรมกำรบรหิำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
ไดร้บัมอบหมำย  อย่ำงไรกต็ำม ในเรื่องทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้้องไดร้บัมตอินุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น 
กำรเพิม่ทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้กู ้กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัทัง้หมด หรอืบำงส่วนทีส่ ำคญัใหแ้ก่
บุคคลอื่น หรอืกำรซื้อ หรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นมำเป็นของบรษิทั กำรแก้ไขหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอื
ขอ้บงัคบั เป็นตน้ คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งไดร้บัมตอินุมตักิ่อนกำรด ำเนินกำร 

5) ตดิตำมดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้พจิำรณำ
ทบทวนนโยบำย แผนงำน และงบประมำณดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ 

6) ก ำกบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อำท ิกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรไดม้ำหรอื
จ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ ำคญั กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

7) พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรจดักำรและมอี ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นตำมควำมเหมำะสม และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  (CEO) รวมถึงกำร
ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) ตำมควำมเหมำะสม 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

 

104 
 

8) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั และรบัผดิชอบกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ เพื่อ
แสดงถงึฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำ
และอนุมตั ิ

9) มีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน
คณะกรรมกำรบรษิัทได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรษิัท หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อให้
บุคคลดงักล่ำวมอี ำนำจตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั
เหน็สมควร  ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ได้
เมื่อเหน็สมควร  ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจทีท่ ำใหบุ้คคลดงักล่ำวสำมำรถ
พจิำรณำและอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทักบัตนเองหรอืบุคคลทีอ่ำจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทั ย่อย ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืประกำศอื่นใดของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและอนุมตัิ
ไวแ้ลว้ 

10) แต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัเพื่อรบัผดิชอบด ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของบรษิัท
หรือคณะกรรมกำรบริษัท เช่น จ ำท ำทะเบียนกรรมกำรบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  
หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เป็นตน้ 
 

กรรมการอิสระ 

คุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจ ำนวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั* ทัง้นี้ ให้นับรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่
เกีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติหรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฏหมำยของกรรมกำรรำยอื่น 
ผูบ้รหิำรบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั* ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำง
อิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ที่มนีัย หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของผู้ที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำง
ธุรกจิกบับรษิทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีม่นีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของ
ส ำนักงำนสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี   

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิ ซึ่งได้รบัค่ำบรกิำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี ำนำจ
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ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักิจกำรของบรษิัทหรอืบรษิทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถือหุน้เกิน 1%ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่ง
ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

 

โดยในปีบญัช ี2564  มรีำยละเอยีดกำรเขำ้ร่วมประชุม และเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนดงันี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ในปี 2564 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิทั โดยมรีำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยบุคคลดงันี้ 
 

ช่ือ - สกลุ 
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2563 ปี 2563 ปี 2563 
รศ. ดร. วนัชยั รตันวงษ ์ 120,000   
รศ. กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ 80,000 100,000 50,000 
นำยกณวรรธน์ อรญั 80,000 60,000 30,000 

 
ช่ือ - สกลุ 

การเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริษทั 

การเข้าร่วมประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้น 

ปี 2564 ปี 2564 
รศ. ดร. วนัชยั รตันวงษ ์ 4/4 1/1 
รศ. กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ 4/4 1/1 
นำยกณวรรธน์ อรญั 4/4 1/1 
นำยรฐัวฒัน์ ศุขสำยชล 4/4 1/1 
ดร.สนัตสุิข โฆษอิำภำนันท ์ 4/4 1/1 
นำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 4/4 1/1 
นำยวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ 4/4 1/1 
นำยภำนุวตัร        ประทุมศร ี 4/4 1/1 
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นำยรฐัวฒัน์ ศุขสำยชล 80,000 60,000  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิำภำนันท ์ 80,000  30,000 
นำยรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 80,000   
นำยวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ 80,000   
นำยภำนุวตัร ประทุมศร ี 80,000   

รวม  680,000 220,000 110,000 
 

8.1.3 การก ากบัดแูลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
บรษิทัฯ จะลงทุนตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิโดยกำรลงทุนในบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม  กรณีที่
เหน็ควร และเหมำะสม บรษิทัฯ จะควบคุมดแูลโดยส่งตวัแทนของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรเขำ้เป็น
ตวัแทนในบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมอย่ำงน้อยตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในกำรบรหิำรงำน และปฏบิตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ในเรื่องกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรอืกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรพัย์ของบรษิัทฯ อย่ำงเคร่งครดั หำกกำรด ำเนินกำรมผีลกระทบต่อบรษิัทฯ  อย่ำงมนีัยส ำคญั จะต้องขอ
อนุมตัจิำกทีป่ระชุมกรรมกำรของบรษิทัฯ ก่อน 

 
 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดแูลกิจการ   
บริษัทให้ควำมส ำคญัในเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องไว้ใน
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัและจรรยำบรรณธุรกจิ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหเ้กดิกำรปฏบิตัอิย่ำงแท้จรงิ
เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม  
  

8.2 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2564 บรษิทัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 ครัง้ โดยมี
กรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมดงันี้ 

 

 
 

 
 
 
 

 
ช่ือ - สกลุ 

การเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2564 
รศ. กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ 4/4 
นำยกณวรรธน์ อรญั 4/4 
นำยรฐัวฒัน์ ศุขสำยชล 4/4 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

107 
 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้ ำหน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรสอบทำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของ
บรษิทั ระบบกำรควบคุม ภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทั พจิำรณำคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบ บญัชขีองบรษิทั และสอบทำนรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำร
ทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ฯลฯ 
 

8.3 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ   
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน โดยมกีรรมกำรอสิระเกนิกว่ำกงึหนึ่งคอืจ ำนวน 
2 ท่ำน โดยประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นกรรมกำรอสิระ กำรประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะจดัขึน้อย่ำงน้อยปีละสองครัง้ โดยในปี 2564 บรษิทัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนรวม 2 ครัง้ โดยมกีรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเขำ้ร่วมประชุมดงันี้ 

 

 

 

 

 

 
ในปี 2564 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้ท ำหน้ำที่ร ับผิดชอบในกำรพิจำรณำให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับ
ค่ำตอบแทนส ำหรบัประธำน กรรมกำรและกรรมกำรอื่น ๆ สอบทำนและเสนอค่ำตอบแทนและโบนัสของประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร สญัญำจำ้งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และใหก้ำรสนับสนุนใหบ้รษิทัมแีนวทำงและนโยบำยในกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทัและแผนพฒันำบุคลำกร ของบรษิทั ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือ - สกลุ 

การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2564 
รศ. กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ 2/2 
นำยกณวรรธน์ อรญั 2/2 
ดร.สนัตสุิข โฆษอิำภำนันท ์ 2/2 
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9 การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคมุภายใน 
 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่ 4/2564 เมื่อวนัที ่10 พฤศจกิำยน 2564 โดยมกีรรมกำรอสิระทัง้หมด  3 

ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมดว้ยครบทุกท่ำน มมีตแิต่งตัง้บรษิทั ภทัรเกยีรต ิออดทิ แอนด ์คอนซลัติง้ จ ำกดั ใหป้ฏบิตัหิน้ำทีผู่้
ตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยมอบหมำยให้นำย ไชยโรจน์ ภทัรเกียรติพงษ์ ต ำแหน่งกรรมกำร
ผูจ้ดักำรเป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน เป็นผูต้รวจสอบภำยในและเหน็ว่ำมคีวำมเหมำะสมเพยีงพอกบักำรปฏิบตัิ
หน้ำทีด่งักล่ำวเนื่องจำกมคีวำมเป็นอสิระ และมปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำ 19 ปี อกีทัง้
เ ป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต : CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (CPA) ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำต : 
CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA) – USA. (รุ่นที่ 1 ปี 
2541 โดยสอบได ้1 ใน 5 คนแรกของประเทศไทย) และสำยงำนบงัคบับญัชำ (ตำมกฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน) 
ข้อ 1. ส ำนักตรวจสอบภำยในขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้มีอ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน เป็น
ผู้บรหิำรสูงสุดของส ำนักตรวจสอบภำยใน โดยจะมอบหมำยให้ผู้อื่นควบคุมดูแลแทนมไิด้ และขอ้ 2.คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน ก ำหนดค่ำตอบแทน และควำมดี ควำมชอบ ของ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ตำมนโยบำย งบประมำณ และระเบยีบของบรษิทั ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำร
ในเรื่องดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้  

• ไดส้อบทำนกฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
• มกีำรระบุปัจจยัเสีย่ง ประเมนิควำมเสีย่ง และบรหิำรควำมเสีย่งไวอ้ย่ำงเหมำะสม 
• ขอ้มลูทำงดำ้นกำรเงนิ กำรบรหิำรและกำรด ำเนินงำนไดจ้ดัท ำขึน้อย่ำงถูกตอ้ง เชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลำ 
• กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัและกำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมนโยบำย ขอ้บงัคบั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
• มกีำรจดัหำทรพัยำกรและทรพัยส์นิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และกำรเกบ็รกัษำมกีำรควบคุมดแูลอยำ่ง

เพยีงพอ 
• กำรใชท้รพัยำกรและทรพัยส์นิของบรษิทัเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและคุม้ค่ำ รวมทัง้มใิหเ้กดิกำรทุจรติ

หรอืคอรปัชัน่ 
• ประเมนิควำมถูกตอ้งเชื่อถอืไดแ้ละเพยีงพอของระบบงำนต่ำงๆ และระบบสำรสนเทศ รวมถงึควำม

ปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ ใหม้กีำรควบคมุภำยในทีร่ดักุม เหมำะสม และมปีระสทิธภิำพ 
• สงัเกตกำรณ์ ตรวจสอบ สอบทำน หรอืสอบทำนงำนต่ำงๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืกรรมกำรผูจ้ดักำร ในกำรหำขอ้ผดิพลำดในกำร
ปฏบิตังิำนหรอืประเดน็ทุจรติต่ำงๆ 

• แผนงำนและโครงกำรต่ำงๆ ไดม้กีำรด ำเนินกำรบรรลุตำมวตัถปุระสงคท์ีว่ำงไว ้
• ไดม้กีำรปรบัปรุงคุณภำพอย่ำงตอ่เนื่องในทุกกระบวนกำรและกจิกรรมกำรควบคมุ หำกควำมเป็นอสิระ

ถูกกระทบทัง้โดยขอ้เทจ็จรงิหรอืโดยพฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ ผูต้รวจสอบภำยในตอ้งเปิดเผย
รำยละเอยีดของผลกระทบใหร้ำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั 
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ทัง้นี้ รำยงำนกำรประเมนิควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกำรระบุถงึควำเมสี่ยงทีส่่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนของบรษิทั ไดแ้ก่   

1. ผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกจิและกำรเงนิ  
2. ทศันคตขิองผูบ้รหิำร  
3. ทรพัยำกรบุคคล 
4. กำรพึง่พงิบุคลำกร  
5. ควำมพงึพอใจของลูกคำ้ 
6. กำรปฎบิตังิำนไม่เป็นไปตำมขัน้ตอนหรอืกระบวนกำรปฎบิตัทิีก่ ำหนดไว ้ 
7. นโยบำยรฐับำล 
8. คุณภำพของระบบควบคุมภำยใน 
9. กำรถูกประเมนิจำกหน่วยงำนอื่น  
10. กำรยอมรบักำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน 
11. ควำมเสีย่งกำรคำ้งช ำระของลูกหนี้  
12. ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฎบิตัติำมกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัทำงกฎหมำย  
13. กำรจดักำรและควำมพรอ้มของระบบขอ้มลูสำรสนเทศ  
14. กำรหยุดชะงกัของกำรด ำเนินธุรกจิ 
15. กำรจดัช่องทำงกำรสื่อสำรไม่ชดัเจนและเหมำะสม 
 

บรษิัทฯ จงึมคีวำมเห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยง มคีวำมเหมำะสม และ
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรบริหำรอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และสม ่ำเสมอ 
นอกจำกนี้กฎบัตรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซึ่งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบและประธำน
กรรมกำรบรหิำร ระบุ ภำรกจิ สำยงำนบงัคบับญัชำ ขอบเขตกำรปฎิบตังิำน  หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ  อ ำนำจ
กำรตรวจสอบ มำตรฐำนกำรปฎบิตังิำนวชิำชพี กำรพฒันำคุณภำพบุคลำกร กำรปฎบิตังิำนตรวจสอบ และรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบ บรษิทัฯ จงึเชื่อมนัว่ำ กำรแต่งตัง้บรษิทั ภทัรเกยีรต ิออดทิ แอนด์ คอนซลัติ้ง จ ำกดั ซึ่งรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรบรหิำรฯ จะเป็นกลไลทีส่ ำคญัยิง่ในกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ้งทีพ่บจำกกำรตรวจสอบเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพ
และประสทิธผิล และยงัเป็นกำรลดควำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกจิ 
 

คณะกรรมกำรบรษิทั มคีวำมเหน็ว่ำ ในปัจจุบนับรษิทัมรีะบบควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอ และเหมำะสม มี
ควำมเป็นอิสระ และสอดคล้องกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ (ส ำนักงำน กลต) พร้อมกันนี้ได้แสดงกำรประเมิน ดงั
แบบฟอรม์ดำ้นล่ำงนี้  
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
 

การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดแนวทำง และมกีำรปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัควำมซื่อตรงและ
กำรรกัษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำนทีค่รอบคลุมถงึ 
       1.1.1  กำรปฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำวนั และกำรตดัสนิใจในเรื่องต่ำง ๆ  
       1.1.2 กำรปฏบิตัติ่อคู่คำ้ ลูกคำ้ และบุคคลภำยนอก  

  

1.2  มขีอ้ก ำหนดทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อตรง
และรกัษำจรรยำบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 
       1.2.1  มขีอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัจรยิธรรม (code of conduct) ส ำหรบัผูบ้รหิำรและพนักงำน ที่
เหมำะสม 
       1.2.2  มขีอ้ก ำหนดหำ้มผู้บรหิำรและพนักงำนปฏิบตัตินในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบักจิกำร ซึ่งรวมถงึกำรหำ้มคอร์รปัชนัอนัท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อ
องคก์ร1 
       1.2.3  มบีทลงโทษทีเ่หมำะสมหำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 
       1.2.4  มีกำรสื่ อสำรข้อก ำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผู้บริหำรและพนักงำน 
ทุกคนรับทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่  ให้พนักงำนลงนำมรับทรำบ
ข้อก ำหนดและบทลงโทษเป็นประจ ำทุกปี  รวมทัง้มีกำรเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนักงำนและบุคคลภำยนอกไดร้บัทรำบ 

  

1.3 มกีระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct 
       1.3.1 กำรตดิตำมและประเมนิผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนก ำกบัดแูล
กำรปฏบิตั ิ(compliance unit) 
       1.3.2 กำรประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิำรและพนักงำน 
       1.3.3 กำรประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชำญทีเ่ป็นอสิระจำกภำยนอกองคก์ร  

  

1.4 มกีำรจดักำรอย่ำงทนัเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัควำมซื่อตรงและ
กำรรกัษำจรรยำบรรณ 
 1.4.1 มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนไดภ้ำยในเวลำทีเ่หมำะสม  
 1.4.2 มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถลงโทษหรอืจดักำรกบักำรฝ่ำฝืนไดอ้ย่ำงเหมำะสม และ
ภำยในเวลำอนัควร  
 1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระท ำที่ขดัต่อหลกัควำมซื่อตรงและกำรรกัษำจรรยำบรรณอย่ำง
เหมำะสม และภำยในเวลำอนัควร 

  

 

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

พฒันาการด าเนินการด้านการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มกีำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบรหิำร โดยไดส้งวนสทิธิ ์
อ ำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนักงำน 

  

2.3  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลใหบ้รษิทัก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรให้
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย กฎบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบำททีส่ ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบ
บญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน และผูร้บัผดิชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 

  

2.4  คณะกรรมกำรเป็นผูม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และมคีวำมเชีย่วชำญทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญในเรื่องนัน้ๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถอื และมคีวำม
เป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ควำมสมัพนัธ์อื่นใด อนัอำจมีอิทธพิลต่อกำรใช้ดุลยพนิิจและปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ  ใน
จ ำนวนทีเ่หมำะสมเพยีงพอ 

  

2.6 คณะก ร รม ก ำ ร ก ำ กับ ดู แ ล ก ำ รพัฒน ำ แ ล ะ ปฏิ บัติ เ รื่ อ ง ก ำ ร ค วบคุ ม ภ ำ ย ใ น      
ในองคก์ร ซึง่ครอบคลุมทัง้กำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรควบคุม กำรประเมนิควำมเสีย่ง กจิกรรม
กำรควบคุม ขอ้มลูและกำรสื่อสำร และกำรตดิตำม 

  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผิดชอบท่ี

เหมาะสมเพื่อให้องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ภายใต้การก ากบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้รหิำรระดบัสูงก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รทีส่นับสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิทั โดย
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทัง้ทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจดัให้มกีำรควบคุมภำยใน
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำทีใ่นส่วนงำนทีส่ ำคญั ซึ่งท ำใหเ้กดิกำรตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่ำงกนั  มีงำนตรวจสอบภำยในที่ขึ้นตรงกบักรรมกำรตรวจสอบ และมสีำยกำรรำยงำนที่
ชดัเจน เป็นตน้   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.2  ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบรษิทั โดยพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมเกีย่วกบั
อ ำนำจหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และกำรสื่อสำรขอ้มลู 

  

3.3  มกีำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกดัอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบอย่ำงเหมำะสม
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูบ้รหิำร และพนักงำน  

  

 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบตัิเพื่อจดัหำ พฒันำ และรกัษำบุคลำกรที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถที่เหมำะสม  และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิบตัินัน้อย่ำง
สม ่ำเสมอ 

  

4.2  บรษิทัมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรใหแ้รงจูงใจหรอืรำงวลัต่อบุคลำกรที่มี
ผลกำรปฏบิตังิำนด ีและกำรจดักำรต่อบุคลำกรทีม่ผีลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย รวมถงึ กำรสื่อสำร
กระบวนกำรเหล่ำน้ีใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนทรำบ  

  

4.3  บรษิทัมกีระบวนกำรแก้ไขปัญหำหรอืเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรขำดบุคลำกรทีม่คีวำมรู้และ
ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสมอย่ำงทนัเวลำ 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน  เช่น กำร
จดัระบบทีป่รกึษำ (Monitoring) และกำรฝึกอบรม 

  

4.5  บรษิทัมแีผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำคญั   

 

5. องคก์รก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรมกีระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชงิบงัคบัใหบุ้คลำกรทุกคนมคีวำม

รบัผดิชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจดัให้มกีำรปรบัปรุงแก้ไขกระบวนกำรปฏิบตั ิในกรณีที่

จ ำเป็น 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.2  คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำน กำรสรำ้งแรงจงูใจ และกำรให้

รำงวลั ทีเ่หมำะสม โดยพจิำรณำทัง้เรื่องกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์น

ระยะสัน้และระยะยำวของบรษิทั 

  

5.3  คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรประเมนิแรงจงูใจและกำรใหร้ำงวลัอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยเน้นใหส้ำมำรถเชื่อมโยงกบัควำมส ำเรจ็ของหน้ำทีใ่นกำรปฏบิตัติำมกำรควบคมุภำยในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำไมใ่หม้กีำรสรำ้งแรงกดดนัทีม่ำกเกนิไป 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องบุคลำกรแต่ละคน  

  

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 

6. องคก์รก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อยา่งชดัเจนเพียงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ  ท่ี

เก่ียวข้องกบัการบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมำะสมกบัธุรกจิใน
ขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถว้น แสดงถงึสทิธหิรอื
ภำระผกูพนัของบรษิทัไดถ้กูตอ้ง  มมีลูค่ำเหมำะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2 บรษิทัก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงนิ โดยพจิำรณำถงึปัจจยัทีส่ ำคญั เช่น ผูใ้ช้
รำยงำนทำงกำรเงนิ ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกจิ 

  

6.3 รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงแทจ้รงิ   

6.4 คณะกรรมกำรหรอืคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อนุมตัแิละสื่อสำรนโยบำยกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนทุกคนรบัทรำบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม
ขององคก์ร 
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7. องคก์รระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถปุระสงคไ์ว้อยา่งครอบคลมุ

ทัว่ทัง้องคก์ร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1 บรษิทัระบุควำมเสีย่งทุกประเภทซึง่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร 
หน่วยธุรกจิ ฝ่ำยงำน และหน้ำทีง่ำนต่ำง ๆ   

  

7.2  บรษิทัวเิครำะหค์วำมเสีย่งทุกประเภททีอ่ำจเกดิจำกทัง้ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก
องคก์ร ซึง่รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นกลยุทธ ์กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน  
กำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑ ์และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้รหิำรทุกระดบัมส่ีวนรว่มในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   
7.4  บรษิทัไดป้ระเมนิควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำทัง้โอกำสเกดิเหตุกำรณ์ และ
ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้  

  

7.5  บรษิทัมมีำตรกำรและแผนปฏบิตังิำนเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง โดยอำจเป็นกำรยอมรบัควำม
เสีย่งนัน้ (acceptance)  กำรลดควำมเสีย่ง (reduction)  กำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง (avoidance)  
หรอืกำรร่วมรบัควำมเสีย่ง (sharing) 

  

 

8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถปุระสงคข์อง

องคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมนิโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น กำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเทจ็  กำรท ำใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ  กำรคอรร์ปัชนั  กำรทีผู่บ้รหิำรสำมำรถ
ฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls)  กำรเปลีย่นแปลงขอ้มลู
ในรำยงำนทีส่ ำคญั  กำรไดม้ำหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บรษิทัไดท้บทวนเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนอย่ำงรอบคอบ โดยพจิำรณำควำมเป็นไปไดข้อง
เป้ำหมำยทีก่ ำหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้จิำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรใหส้ิง่จงูใจหรอืผลตอบแทน
แก่พนักงำนแลว้ดว้ยว่ำ ไมม่ลีกัษณะส่งเสรมิใหพ้นักงำนกระท ำไม่เหมำะสม  เช่น ไมต่ัง้เป้ำหมำย
ยอดขำยของบรษิทัไวส้งูเกนิควำมเป็นจรงิ จนท ำใหเ้กดิแรงจงูใจในกำรตกแตง่ตวัเลขยอดขำย 
เป็นตน้ 

  

8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและสอบถำมผูบ้รหิำรเกีย่วกบัโอกำสในกำรเกดิทุจรติ 
และมำตรกำรทีบ่รษิทัด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขกำรทจุรติ 

  

8.4 บรษิทัไดส้ื่อสำรใหพ้นักงำนทุกคนเขำ้ใจและปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวปฏบิตัทิีก่ ำหนดไว ้   

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมผีลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงปัจจยัภำยนอกองคก์ร ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ 
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้  

  

9.2 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงรปูแบบกำรท ำธุรกจิ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ 
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้ 

  

9.3 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงผูน้ ำองคก์ร ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ กำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้ 

  

 
 

  

การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 
 

10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไมบ่รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
10.1  มำตรกำรควบคุมของบรษิทัมคีวำมเหมำะสมกบัควำมเสีย่ง และลกัษณะเฉพำะขององคก์ร 
เช่น สภำพแวดลอ้ม ควำมซบัซอ้นของงำน ลกัษณะงำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำน รวมถงึ
ลกัษณะเฉพำะอื่น ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมำตรกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม  เช่น  มนีโยบำยและระเบยีบวธิปีฏบิตังิำนเกี่ยวกบัธุรกรรม
ด้ำนกำรเงนิ กำรจดัซื้อ และกำรบรหิำรทัว่ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต  อ ำนำจหน้ำที่  และ
ล ำดบัชัน้กำรอนุมตัขิองผูบ้รหิำรในแต่ละระดบัไวอ้ย่ำงชดัเจน รดักุม  เพื่อใหส้ำมำรถป้องกนักำร
ทุจรติได ้ เช่น  มกีำรก ำหนดขนำดวงเงนิและอ ำนำจอนุมตัขิองผูบ้รหิำรแต่ละระดบั  ขัน้ตอนใน
กำรอนุมัติโครงกำรลงทุน  ขัน้ตอนกำรจัดซื้อและวิธีกำรคัดเลือกผู้ขำย  กำรบันทึกข้อมูล
รำยละเอียดกำรตดัสินใจจดัซื้อ  ขัน้ตอนกำรเบกิจ่ำยวสัดุอุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้เครื่องมอื
ต่ ำ ง ๆ  เ ป็ น ต้ น  โ ด ย ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ส ำ ห รั บ ก ร ณี ต่ ำ ง  ๆ  ดั ง นี้ 
       10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ 
ผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับบุ คคลดัง ก ล่ ำ ว  รวมทั ้ง บุ คคลที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กัน  เพื่ อป ร ะ โยช น์ ใน 
กำรติดตำมและสอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ รวมทัง้มกีำรปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 10.2.2 กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิุรกรรมหรอืท ำสญัญำกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผกูพนั
บรษิทัในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรท ำสญัญำซื้อขำยสนิคำ้ กำรใหกู้้ยมื  กำรค ้ำประกนั  บรษิทั
ได้ติดตำมใหม้ัน่ใจแล้วว่ำ มกีำรปฏบิตัเิป็นไปตำมเงื่อนไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลำทีม่ผีล
ผูกพนับรษิัท เช่น ติดตำมกำรช ำระคนืหนี้ตำมก ำหนด หรอืมกีำรทบทวนควำมเหมำะสมของ
สญัญำ เป็นตน้ 
10.3 บรษิทัก ำหนดใหก้ำรควบคมุภำยในมคีวำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคมุ
แบบ manual และ automated หรอืกำรควบคมุแบบป้องกนัและตดิตำม  

  

10.4 บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรควบคุมภำยในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั 
หน่วยธุรกจิ สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก หรอืกระบวนกำร 

  

10.5 บรษิทัมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในงำน 3 ดำ้นต่อไปนี้ ออกจำกกนัโดยเดด็ขำด 
เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่ำวคอื  

(1) หน้ำทีอ่นุมตั ิ 
(2) หน้ำทีบ่นัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มลูสำรสนเทศ และ  
(3) หน้ำทีใ่นกำรดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ   

  

11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วตัถปุระสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บรษิทัควรก ำหนดควำมเกีย่วขอ้งกนัระหว่ำงกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ ในกระบวนกำร
ปฏบิตังิำนและกำรควบคมุทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

  

11.2 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสรำ้งพืน้ฐำนของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำม
เหมำะสม 

  

11.3 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมดำ้นควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม   

11.4  บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรไดม้ำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรุงรกัษำระบบ
เทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 
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12. องค์กรจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบติั 

เพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บรษิทัมนีโยบำยทีร่ดักุมเพือ่ตดิตำมใหก้ำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่ำว ตอ้งผ่ำนขัน้ตอนกำรอนุมตัทิีก่ ำหนด เช่น ขอ้บงัคบั
ของบรษิทั เกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส ำนักงำน ฯลฯ เพื่อป้องกนั
กำรหำโอกำสหรอืน ำผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมกระท ำโดยผูท้ีไ่มม่ส่ีวนไดเ้สยีในธุรกรรม
นัน้ 

  

12.3 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมค ำนงึถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็น
ส ำคญั และพจิำรณำโดยถอืเสมอืนเป็นรำยกำรทีก่ระท ำกบับุคคลภำยนอก   (at arms’ length 
basis) 

  

12.4 บรษิทัมกีระบวนกำรตดิตำมดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้
ก ำหนดแนวทำงใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร ในบรษิทัย่อยหรอืร่วมนัน้ 
ถอืปฏบิตั ิ (หากบรษิทัไม่มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยหรอื บรษิทัร่วมไมต่อ้งตอบขอ้น้ี) 

  

12.5  บรษิทัก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏบิตัโิดย
ผูบ้รหิำรและพนักงำน 

  

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัขิองบรษิทั ไดร้บักำรน ำไปใชใ้นเวลำทีเ่หมำะสม โดย
บุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถ รวมถงึกำรครอบคลุมกระบวนกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำน 

  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัใิหม้คีวำมเหมำะสมอยู่เสมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องคก์รมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ี

ก าหนดไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บรษิทัก ำหนดขอ้มลูทีต่อ้งกำรใชใ้นกำรด ำเนินงำน ทัง้ขอ้มลูจำกภำยในและภำยนอกองคก์ร 
ทีม่คีุณภำพและเกีย่วขอ้งต่องำน 

  

13.2 บรษิทัพจิำรณำทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิำณและควำมถูกตอ้งของขอ้มลู    
13.3 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรมขีอ้มลูทีส่ ำคญัอยำ่งเพยีงพอส ำหรบัใชป้ระกอบกำร
ตดัสนิใจ ตวัอย่ำงขอ้มลูทีส่ ำคญั เช่น รำยละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอใหพ้จิำรณำ เหตผุล ผลกระทบ
ต่อบรษิทั ทำงเลอืกต่ำง ๆ  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.4 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัไดร้บัหนังสอืนัดประชุมหรอืเอกสำรประกอบกำร
ประชุมทีร่ะบุขอ้มลูทีจ่ ำเป็นและเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย
ภำยในระยะเวลำขัน้ต ่ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

  

13.5 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหร้ำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรมรีำยละเอยีดตำมควร เพื่อให้
สำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัควำมเหมำะสมในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรแต่ละรำย 
เช่น กำรบนัทกึขอ้ซกัถำมของกรรมกำร ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมกำรในเรื่องทีพ่จิำรณำ 
ควำมเหน็ของกรรมกำรรำยทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัเรื่องทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

  

13.6 บรษิทัมกีำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
 13.6.1 มกีำรจดัเกบ็เอกสำรส ำคญั ไวอ้ย่ำงครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภำยในว่ำมขีอ้บกพร่องในกำร
ควบคุมภำยใน บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้อย่ำงครบถว้นแลว้   

  

 

14. องคก์รส่ือสารข้อมูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายในท่ี

จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บรษิทัมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มลูภำยในอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และมชี่องทำงกำรสื่อสำรที่
เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน  

  

14.2 บรษิทัมกีำรรำยงำนขอ้มลูทีส่ ำคญัถงึคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ และคณะกรรมกำร
บริษัทสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งสำรสนเทศที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำน หรือสอบทำนรำยกำรต่ำง ๆ 
ตำมทีต่อ้งกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนยต์ดิต่อเพื่อใหส้ำมำรถตดิต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจำกที่
ไดร้บัจำกผูบ้รหิำร รวมทัง้กำรตดิต่อสอบถำมขอ้มูลจำกผูส้อบบญัช ี  ผูต้รวจสอบภำยใน  กำรจดั
ประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมทีค่ณะกรรมกำรรอ้งขอ กำรจดักจิกรรมพบปะหำรอื
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร  เป็นตน้    

  

14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพือ่ใหบุ้คคลต่ำง ๆ ภำยในบรษิทั
สำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทจุรติภำยในบรษิทั (whistle-blower hotline) 
ไดอ้ย่ำงปลอดภยั 
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15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษิทัมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มลูกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภำยนอกองคก์รอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
และมชี่องทำงกำรสื่อสำรทีเ่หมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีห่รอื
หน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ ์ ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

  

15.2 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพือ่ใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีภำยนอกองคก์ร

สำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทจุรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิทั

ไดอ้ย่ำงปลอดภยั 

  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การควบคมุภายในยงัด าเนินไปอยา่ง

ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษิัทจดัให้มกีระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมจรยิธรรมธุรกิจและขอ้ก ำหนดห้ำมฝ่ำย
บริหำรและพนักงำนปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น 
ก ำหนดให้แต่ละส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบัติ และรำยงำนผู้บังคับบัญชำ หรือมอบหมำยให้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในตดิตำมกำรปฏบิตั ิและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ 

  

16.2 บรษิทัจดัใหม้กีำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ำงไว ้โดยกำร
ประเมนิตนเอง และ/หรอืกำรประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภำยใน 

  

16.3 ควำมถีใ่นกำรตดิตำมและประเมนิผลมคีวำมเหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของบรษิทั   

16.4 ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมนิผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละ
ควำมสำมำรถ 

  

16.5 บรษิทัก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.6 บรษิทัส่งเสรมิใหผู้ต้รวจสอบภำยในปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรฐำนสำกล กำรปฏบิตังิำนวชิำชพี
กำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  

  

 

17. องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึง

รวมถึงผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิทัประเมนิผลและสื่อสำรขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อตดิตำม
แกไ้ขอย่ำงทนัทว่งท ีหำกผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้แตกต่ำงจำกเป้ำหมำย ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมี
นัยส ำคญั 

  

17.2 บรษิทัมนีโยบำยกำรรำยงำน ดงันี้ 
 17.2.1 ฝ่ำยบรหิำรตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์
หรอืสงสยัว่ำมเีหตุกำรณ์ทจุรติอย่ำงรำ้ยแรง มกีำรปฏบิตัทิีฝ่่ำฝืนกฎหมำย  หรอืมกีำรกระท ำที่
ผดิปกตอิื่น ซึง่อำจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั 
 17.2.2 รำยงำนขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั พรอ้มแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ (แมว้่ำจะได้
เริม่ด ำเนินกำรจดักำรแลว้) ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพจิำรณำ
ภำยในระยะเวลำอนัควร 
 17.2.3 รำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรุงขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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9.2 รายการระหวา่งกนั (ถ้ามี) 
 

1. ลกัษณะความสมัพนัธ ์
 

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทั พเีค กูด้ ไทรส์ จ ำกดั 
 

- เป็นบรษิทัทีน่ำยนำยปฏภิำณ เปล่งฉวผีูซ้ึง่เป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เป็น
กรรมกำร 

- ประกอบธุรกจิ จ ำหน่ำยยำงรถยนต ์ กะทะลอ้ และอุปกรณ์ของยำนยนตท์ุก
ประเภท 

บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ 
อนิดสัทรสี ์จ ำกดั (มหำชน) 

- เป็นบรษิทัที ่ นำง กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ และนำยกณวรรธน์ อรญั ผูซ้ึง่เป็น
กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ เป็นกรรมกำรอยู่ 

- ประกอบธุรกจิ ผลติอะไหล่รถยนตป์ระเภทแอรร์ถยนต ์
บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปำรค์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

- เป็นบรษิทัที ่นำยรฐัวฒัน์ ศขุสำยชล ผูซ้ึง่เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ เป็น
กรรมกำรอยู ่

- ประกอบธุรกจิ  อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อก ำไร และใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์
บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั 
(มหำชน) 

- เป็นบรษิทัที ่ นำยวนัชยั รตันวงษ์ ผูซ้ึง่เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ เป็น
กรรมกำรอยู ่

- ประกอบธุรกจิ  จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
บรษิทั วำย.เอส.เอส (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

- เป็นบรษิทัที ่ นำงกลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ ผูซ้ึง่เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ 
เป็นกรรมกำรอยู ่

- ประกอบธุรกจิ  ผลติโชค้อพัรถจกัรยำนยนต ์
บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

- เป็นบรษิทัที ่ นำยวนัชยั รตันวงษ์ ผูซ้ึง่เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ เป็น
กรรมกำรอยู ่

- ประกอบธุรกจิ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑย์ำงยดืส ำเรจ็รปู 
บรษิทั ซงัโกะ ไดคำซติง้ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

- เป็นบรษิทัที ่นำยรฐัวฒัน์ ศขุสำยชล ผูซ้ึง่เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ เป็น
กรรมกำรอยู ่

- ประกอบธุรกจิ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑโ์ลหะและชิน้ส่วนโลหะ 
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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 2563 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั พีเค กู้ด ไทรส์ จ ากดั 
- เป็นบรษิทัทีน่ำยนำยปฏภิำณ เปล่งฉวผีูซ้ึง่
เป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เป็นกรรมกำร 

- ประกอบธุรกจิ จ ำหน่ำยยำงรถยนต ์ กะทะ
ลอ้ และ อุปกรณ์ของยำนยนต์ทุกประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตน้ทุนค่ำอะไหล ่
Sonic ซื้อยำงจำกบริษัท พีเค กู้ด 
ไทรส์ จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,034.80 
เจำ้หนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                          28.00 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด             2,034.80   
ลดลงระหว่ำงงวด             (1,697.20) 
ยอดปลำยงวด                     365.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

726.60                                        
เจำ้หนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                          365.60 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด                 726.60  
ลดลงระหว่ำงงวด               (1,092.20) 
ยอดปลำยงวด                          0.00                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัฯไดม้กีำรซื้ออะไหล่ยำงรถยนต์
ส ำหรบัธุรกจิขนส่งทำงบกจำก บรษิทั พเีค 
กูด้ ไทรส์ จ ำกดั ซึง่ประกอบธุรกจิ จ ำหน่ำย
ยำงรถยนต์ กะทะลอ้ และอุปกรณ์ของยำน
ยนต์ทุกประเภท โดย บรษิทั พเีค กูด้ 
ไทรส์ จ ำกดั มผีูถ้อืหุน้โดยนำยปฎญิำณ 
เปล่งฉว ีผูซ้ึง่เป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เป็น
กรรมกำร  ทัง้นี้รำคำและเงื่อนไขกำรคำ้ที่
บรษิทัไดร้บัจำกผูข้ำย  เมื่อเทยีบกบัผูข้ำย
รำยอื่นมรีำคำและเงื่อนไขดกีว่ำผูข้ำยรำย
อื่น 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจำกกำรรบับรกิำรจำก บรษิทั พเีค กูด้ 
ไทรส์ จ ำกดั เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
เช่นเดยีวกบัผูข้ำยรำยอืน่ 
 
จงึเหน็ควรพจิำรณำใหด้ ำเนินกำรตำม
รำยกำรดงักล่ำวได ้
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะ
ธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดสัทรีส ์
จ ากดั (มหาชน) 
- เป็นบรษิทัทีน่ำงกลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ และ 
นำยกณวรรธน์ อรัญ ผู้ซึ่งเป็นกรรมกำร
อสิระของบรษิทัฯ เป็นกรรมกำรอยู่ 

ประกอบธุรกจิ ผลติอะไหล่รถยนตป์ระเภทแอร์
รถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยไดค้่ำบรกิำร  
Sonic ได้ให้บริกำรให้แก่  บริษัท 
เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี ์
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 104.71 
ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                          46.38 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด               116.15  
ลดลงระหว่ำงงวด               (144.72) 
ยอดปลำยงวด                       17.80 
 

0.00 
ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            17.80
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด                    0.00
ลดลงระหว่ำงงวด                   (17.80)         
ยอดปลำยงวด                          0.00 
 
 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งประเภท 
Sea Freight  ใหแ้ก่ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์
ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี ์จ ำกดั (มหำชน) 
ผูร้บับรกิำรประกอบธุรกจิ ผลติอะไหล่
รถยนต์ โดย บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโม
บลิ อนิดสัทรสี ์จ ำกดั (มหำชน) มนีำงกลัยำ
ภรณ์ ปำนมะเรงิ เป็นกรรมกำรร่วม  ซึง่มี
กำรคดิค่ำบรกิำรระหว่ำงกนั ถอืเป็นรำยได ้
และตน้ทนุ ในกำรประกอบกจิกำร อนัไดแ้ก่
ค่ำระวำงในกำรขนส่ง และค่ำบรกิำรในกำร
ท ำพธิกีำรขนส่ง โดยทำงบรษิทัมนีโยบำย
กำรคดิรำคำและเงื่อนไขกำรคำ้เดยีวกนักบั
ทีค่ดิกบัลูกคำ้รำยอื่น 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจำกกำรรบับรกิำรจำก บรษิทั เพรสซิ
เด้นท์  ออ โต โมบิล  อินดัสทรีส์  จ ำกัด 
(มหำชน) เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติ 
เช่นเดยีวกบัผูข้ำยรำยอื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิำรณำใหด้ ำเนินกำรตำม
รำยกำรดงักล่ำวได ้
 
 
 
 

javascript:showCompanyProfile('0105534092989','1')
javascript:showCompanyProfile('0105534092989','1')
javascript:showCompanyProfile('0105534092989','1')
javascript:showCompanyProfile('0105534092989','1')
javascript:showCompanyProfile('0105534092989','1')
javascript:showCompanyProfile('0105534092989','1')
javascript:showCompanyProfile('0105534092989','1')
javascript:showCompanyProfile('0105534092989','1')
javascript:showCompanyProfile('0105534092989','1')


   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

 

124 
 

บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะ
ธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั ป่ินทอง อินดสัเตรียล ปารค์ จ ากดั 
(มหาชน) 
- เป็นบรษิทัที ่นำยรฐัวฒัน์ ศุขสำยชล ผูซ้ึง่
เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ เป็น
กรรมกำรอยู ่

- ประกอบธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่ก ำไรให้
เช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์

 

เงนิประกนัเพื่อเขำ้ใชพ้ืน้ทีใ่นกำร
ก่อสรำ้ง 
Sonic ไดว้ำงเงนิประกนัเพื่อเขำ้ใช้
พืน้ทีใ่นกำรกอ่สรำ้งกบับรษิทั ป่ิน
ทอง อนิดสัเตรยีล ปำรค์ จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
ตน้ทุนค่ำบรกิำรอื่น 
Sonic  ไดร้บับรกิำรสำธำรณูปโภค
ส่วนกลำงจำก บรษิทั ป่ินทอง 
อนิดสัเตรยีล ปำรค์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

0.00 
ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด                  0.00  
ลดลงระหว่ำงงวด                   (0.00) 
ยอดปลำยงวด                        0.00 

 
 
 

                              258.97 
เจำ้หนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                          23.09 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด               477.10
ลดลงระหว่ำงงวด               (477.10)  
ยอดปลำยงวด                       23.09 

 

200.00 
ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                             0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด                 200.00  
ลดลงระหว่ำงงวด                 (200.00) 
ยอดปลำยงวด                          0.00 

 
 
 

                                       266.53 
เจำ้หนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            23.09 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด                 277.10
ลดลงระหว่ำงงวด                 (277.10)  
ยอดปลำยงวด                        23.09 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัฯ ไดร้บับรกิำรสำธำรณูปโภค
ส่วนกลำงจำก บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล 
ปำรค์ จ ำกดั (มหำชน) ผู ้ใหบ้รกิำร 
ประกอบธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่ก ำไรให้
เช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์โดย บรษิทั ป่ินทอง 
อนิดสัเตรยีล ปำรค์ จ ำกดั (มหำชน) มนีำย
รฐัวฒัน์ ศุขสำยชล เป็นกรรมกำรอยูร่ว่ม   
 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจำกกำรรบับรกิำรจำกบรษิทั ป่ินทอง 
อนิดสัเตรยีล ปำรค์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นไป
ตำมเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิเช่นเดยีวกบัผู้
ใหบ้รกิำรรำยอื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิำรณำใหด้ ำเนินกำรตำม
รำยกำรดงักล่ำวได ้
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะ
ธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั พีทีจี เอน็เนอยี จ ากดั (มหาชน) 
- เป็นบรษิทัที ่ นำยวนัชยั รตันวงษ์ ผูซ้ึง่เป็น
กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯเป็นกรรมกำรอยู่ 

- ประกอบธุรกจิ  จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตน้ทุนน ้ำมนั 
Sonic ไดซ้ื้อน ้ำมนัจำก บรษิทั พทีจี ี
เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   1,452.32 
เจำ้หนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด             1,452.32
ลดลงระหว่ำงงวด             (1,452.32)  
ยอดปลำยงวด                        0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,336.16 
เจำ้หนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                             0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด              1,336.16 
ลดลงระหว่ำงงวด               (1,336.16)  
ยอดปลำยงวด                          0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

 
 
 
 

บริษัทได้ซื้อน ้ำมนัจำก บริษัท พีทีจี เอ็น
เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) ผูใ้หบ้รกิำรประกอบ
ธุรกจิจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ โดยบรษิทั พี
ทจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) มนีำยวนัชยั 
รตันวงษ์ เป็นกรรมกำรอยู่  
ทัง้นี้รำคำและเงื่อนไขกำรคำ้ที่บรษิทัได้รบั
จำกผู้ขำย  เมื่อเทียบกับผู้ขำยรำยอื่นมี
รำคำและเงื่อนไขดกีว่ำผูข้ำยรำยอื่น ในช่วง
เวลำนัน้ๆ 
 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจำกกำรใหบ้รกิำรกบับรษิทั พทีจี ีเอน็
เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) เป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ปกต ิเช่นเดยีวกบัลูกคำ้รำยอื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิำรณำใหด้ ำเนินกำรตำม
รำยกำรดงักล่ำวได ้
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)       แบบ 56-1 One Report 
 

 

126 
 

บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะ
ธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
- เป็นบรษิทัที ่ นำงกลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ ผู้
ซึง่เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ เป็น
กรรมกำรอยู ่

- ประกอบธุรกจิ ผลติโชค้อพัรถจกัรยำนยนต์ 
 

รำยไดค้่ำบรกิำร  
Sonic ไดใ้หบ้รกิำรใหแ้ก่ บรษิทั 
วำย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.99 
รำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่ป็นเงนิสด 
รำยไดค้่ำบรกิำร                      0.99
จ่ำยช ำระแลว้                        (0.99) 
ยอดลูกหนี้ปลำยงวด                 0.00                            

 
 

                                             
0.00 

รำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่ป็นเงนิสด 
รำยไดค้่ำบรกิำร                        0.00
จ่ำยช ำระแลว้                         (0.00) 
ยอดลูกหนี้ปลำยงวด                  0.00                            
                            
 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งประเภท 
Sea Freight  ใหแ้ก่ บรษิทั วำย.เอส.เอส 
(ประเทศไทย) จ ำกดั ผูร้บับรกิำรประกอบ
ธุรกจิ ผลติโชค้อพัรถจกัรยำนยนต์ โดย 
บรษิทั วำย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
มนีำง กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ เป็นกรรมกำร
อยู่  ซึง่มกีำรคดิค่ำบรกิำรระหว่ำงกนั ถอื
เป็นรำยได ้และตน้ทนุ ในกำรประกอบ
กจิกำร อนัไดแ้ก่ค่ำระวำงในกำรขนสง่ และ
ค่ำบรกิำรในกำรท ำพธิกีำรขนส่ง โดยทำง
บรษิทัมนีโยบำยกำรคดิรำคำและเงื่อนไข
กำรคำ้เดยีวกนักบัทีค่ดิกบัลูกคำ้รำยอื่น 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจำกกำรใหบ้รกิำรกบับรษิทั วำย.เอส.
เอส (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิเช่นเดยีวกบัลูกคำ้รำย
อื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิำรณำใหด้ ำเนินกำรตำม
รำยกำรดงักล่ำวได ้
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะ
ธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั ยูเน่ียนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน) 
- เป็นบรษิทัที ่ นำยวนัชยั รตันวงษ์ ผูซ้ึง่เป็น
กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ เป็นกรรมกำร
อยู ่

- ประกอบธุรกจิ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
ยำงยดืส ำเรจ็รปู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยไดค้่ำบรกิำร  
Sonic ไดใ้หบ้รกิำรใหแ้ก่ บรษิทั ยู
เนี่ยนไพโอเนียร ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          0.00 
รำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่ป็นเงนิสด 
รำยไดค้่ำบรกิำร                      0.00
จ่ำยช ำระแลว้                        (0.00) 
ยอดลูกหนี้ปลำยงวด                 0.00                            
 
ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด                  0.00 
ลดลงระหว่ำงงวด                   (0.00)         
ยอดปลำยงวด                        0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.29 
รำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่ป็นเงนิสด 
รำยไดค้่ำบรกิำร                        2.43
จ่ำยช ำระแลว้                         (2.43) 
ยอดลูกหนี้ปลำยงวด                  0.00                            
 
ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                             0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด                    0.92 
ลดลงระหว่ำงงวด                    (0.92)         
ยอดปลำยงวด                          0.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งประเภท 
Sea Freight  ใหแ้ก่ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอ
เนียร ์จ ำกดั (มหำชน) ผูร้บับรกิำรประกอบ
ธุรกจิ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑย์ำงยดื
ส ำเรจ็รปู โดย บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนยีร ์
จ ำกดั (มหำชน) มนีำยวนัชยั รตันวงษ์ เป็น
กรรมกำรอยู่  ซึง่มกีำรคดิค่ำบรกิำรระหว่ำง
กนั ถอืเป็นรำยได ้และตน้ทนุ ในกำร
ประกอบกจิกำร อนัไดแ้ก่ค่ำระวำงในกำร
ขนส่ง และค่ำบรกิำรในกำรท ำพธิกีำรขนส่ง 
โดยทำงบรษิทัมนีโยบำยกำรคดิรำคำและ
เงื่อนไขกำรคำ้เดยีวกนักบัทีค่ดิกบัลูกคำ้
รำยอื่น 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
เนื่องจำกกำรใหบ้รกิำรกบับรษิทั ยเูนี่ยนไพ
โอเนียร ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิเช่นเดยีวกบัลูกคำ้รำย
อื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิำรณำใหด้ ำเนินกำรตำม
รำยกำรดงักล่ำวได ้
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บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะ
ธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 
- เป็นบรษิทัที ่ นำยรฐัวฒัน์ ศุขสำยชล ผูซ้ึง่
เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯเป็น
กรรมกำรอยู ่

- ประกอบธุรกจิ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
โลหะและชิน้ส่วนโลหะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยไดค้่ำบรกิำร  
Sonic ไดใ้หบ้รกิำรใหแ้ก่ บรษิทั 
ซงัโกะ ไดคำซติ้ง (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
0.00 

ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                            0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด                  0.00 
ลดลงระหว่ำงงวด                   (0.00)         
ยอดปลำยงวด                        0.00 
 

                                             
3,809.33 

ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                             0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด              4,454.05 
ลดลงระหว่ำงงวด               (4,149.62)         
ยอดปลำยงวด                       304.43 

 
      

 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งประเภท 
Sea Freight  ใหแ้ก่ บรษิทั ซงัโกะ ไดคำซ
ติ้ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ผูร้บับรกิำรประกอบธุรกจิ ผลติและ
จ ำหน่ำยผลติภณัฑโ์ลหะและชิน้ส่วนโลหะ 
โดย บรษิทั ซงัโกะ ไดคำซติ้ง (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) มนีำยรฐัวฒัน์ ศุข
สำยชล เป็นกรรมกำรอยู่   
ซึง่มกีำรคดิค่ำบรกิำรระหว่ำงกนั ถอืเป็น
รำยได ้ในกำรประกอบกจิกำร อนัไดแ้ก่ค่ำ
ระวำงในกำรขนส่ง และค่ำบรกิำรในกำรท ำ
พธิกีำรขนส่ง โดยทำงบรษิทัมนีโยบำยกำร
คดิรำคำและเงื่อนไขกำรคำ้เดยีวกนักบัทีค่ดิ
กบัลูกคำ้รำยอื่น 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
เนื่องจำกกำรใหบ้รกิำรกบับรษิทั ซงัโกะ ได
คำซติ้ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิ
เช่นเดยีวกบัลูกคำ้รำยอื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิำรณำใหด้ ำเนินกำรตำม
รำยกำรดงักล่ำวได ้
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3. รายการระหว่างกนัระหว่างบริษทั แกรนดลิ์งค ์ลอจิสติคส ์จ ากดั กบับุคคลหรือกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2564  

บุคคล/นิติบุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง/ ลกัษณะ
ธรุกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
- เป็นบรษิทัที ่นำงกลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ ผูซ้ึง่
เ ป็นกร รมกำรอิส ระของบริษัทฯ  เ ป็น
กรรมกำรอยู่ 

- ประกอบธุรกจิ  ผลติโชค้อพัรถจกัรยำนยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยไดค้่ำบรกิำร  
Grandlink ไดใ้หบ้รกิำรใหแ้ก่ 
บรษิทั วำย.เอส.เอส (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 
 

                                           3.90 
ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                             0.00 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด                   4.17 
ลดลงระหว่ำงงวด                    (4.17)         
ยอดปลำยงวด                          
0.00 
 

                                            0.00 
ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ยอดตน้งวด                             0.00
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด                    0.00 
ลดลงระหว่ำงงวด                    (0.00)         
ยอดปลำยงวด                          0.00 
 
 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรจดักำรขนส่งประเภท 
Sea Freight  ใหแ้ก่ บรษิทั วำย.เอส.เอส 
(ประเทศไทย) จ ำกดั ผูร้บับรกิำรประกอบ
ธุรกจิ ผลติโชค้อพัรถจกัรยำนยนต์ โดย 
บรษิทั วำย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
มนีำง กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ เป็น
กรรมกำรอยู่  ซึง่มกีำรคดิค่ำบรกิำร
ระหว่ำงกนั ถอืเป็นรำยได ้และตน้ทุน ใน
กำรประกอบกจิกำร อนัไดแ้ก่ค่ำระวำงใน
กำรขนส่ง และค่ำบรกิำรในกำรท ำพธิกีำร
ขนส่ง โดยทำงบรษิทัมนีโยบำยกำรคดิ
รำคำและเงื่อนไขกำรคำ้เดยีวกนักบัทีค่ดิ
กบัลูกคำ้รำยอื่น 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
เนื่องจำกกำรใหบ้รกิำรกบับรษิทั วำย.เอส.
เอส (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรคำ้ปกต ิเช่นเดยีวกบัลูกคำ้รำย
อื่น 
 
จงึเหน็ควรพจิำรณำใหด้ ำเนินกำรตำม
รำยกำรดงักล่ำวได ้
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ส่วนท่ี 3 

งบการเงิน 
 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมกำรบรษิทั โซนิค อนิเตอร์ เฟรท จ ำกดั (มหำชน) ตระหนักถงึภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในฐำนะ
กรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีน ในกำรเป็นผูร้บัชอบต่องบกำรเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย ซึ่งงบกำรเงนิดงักล่ำวไดจ้ดัท ำขึ้น
ตำมหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยมกีำรพจิำรณำเลอืกนโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและ  ถือปฏิบตัิโดยสม ่ำเสมอ และใช้
ดุลยพินิจอย่ำงระมดัระวงัและหลกักำรประมำณที่สมเหตุสมผลในกำรจดัท ำ  มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคญัอย่ำงครบถ้วน 
เพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ รวมทัง้ค ำอธบิำยและ กำรวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนบรษิทัและ
บริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  และนักลงทุนทัว่ไป ทัง้นี้ งบกำรเงนิดงักล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและให้
ควำมเหน็อย่ำงไม่มเีงือ่นไขจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตทีเ่ป็นอสิระ    

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้จดัให้มกีำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีรวมทัง้จดัให้มแีละด ำรงไว้ซึ่งระบบกำรบรหิำรควำม
เสีย่งและกำรควบคุมภำยใน เพื่อใหม้คีวำมมัน่ใจไดว้่ำมกีำรบนัทกึขอ้มลูทำงบญัชทีีถู่กตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลำ และเพยีงพอ 
ตลอดจนป้องกันเหตุไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมนีัยส ำคญั และคณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแลสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืและควำม
ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทัง้ประเมินระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มปีระสิทธภิำพ โดย
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องนี้ปรำกฏในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีนี้แลว้ 

คณะกรรมกำรบรษิทั มคีวำมเหน็ว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัมปีระสทิธผิลในระดบัทีน่่ำพอใจ สำมำรถ
สรำ้งควำมเชื่อมัน่ต่องบกำรเงนิบรษิทั ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

 

 

(รองศำสตรำจำรย ์ดร.วนัชยั  รตันวงษ์) 
 ประธำนกรรมกำร 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรพัย ์             

สินทรพัยห์มุนเวยีน             

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  130.33  15.08%    107.66  10.48%   234.02  14.12% 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น    184.21  21.31%   317.83  30.94%    627.97  37.90% 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ     3.35  0.39%      6.20  0.60%        9.90  0.60% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลอื่น        -    0.00%      1.01  0.10%        0.39  0.02% 
ส่วนของลูกหนี้สญัญำเช่ำเงนิทนุ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     1.85  0.21%      3.21  0.31%     17.43  1.05% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น       2.74  0.32%      3.20  0.31%       6.06  0.37% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน   322.48  37.31%    439.11  42.75%     895.77  54.06% 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             

ลูกหนี้สญัญำเช่ำเงนิทุน     14.19  1.64%     18.92  1.84%     90.04  5.43% 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม       3.15  0.36%          -    0.00%          -    0.00% 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น       0.15  0.02%             -    0.00%              -    0.00% 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุธิรรม 
    ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่     

         
0.05  0.00% 

          
0.05  0.00% 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์    506.72  58.61%   472.31  45.98%     579.87  34.99% 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้          81.68  7.95%      76.72  4.63% 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน       0.63  0.07%      0.61  0.06%        0.95  0.06% 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี       1.02  0.12%       0.89  0.09%       0.71  0.04% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น     16.16  1.87%      13.54  1.32%      12.99  0.78% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   542.02  62.69%    588.00  57.25%     761.33  45.94% 

รวมสินทรพัย ์   864.50  100.00% 1,027.11  100.00%  1,657.10  100.00% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ             

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  27.50  3.18% 108.00  10.51%     170.00  10.26% 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น    57.28  6.63%     94.60  9.21%    174.53  10.53% 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
    ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   14.37  1.66%      18.60  1.81%  37.24  2.25% 

ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
    ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี    16.65  1.93%     17.47  1.70%     17.71  1.07% 

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย    0.60  0.07%      1.75  0.17%       24.06  1.45% 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น     14.64  1.69%     23.65  2.30%     52.05  3.14% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   131.04  15.16%   264.07  25.71%     475.59  28.70% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน             

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ     69.14  8.00%      75.46  7.35%     130.95  7.90% 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ    42.70  4.94%     26.11  2.54%        9.13  0.55% 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน      7.84  0.91%      8.70  0.85%        9.55  0.58% 

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี      0.59  0.07%       1.49  0.15%        2.57  0.16% 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น       1.05  0.12%       1.01  0.10%        0.98  0.06% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน    121.32  14.04%    112.77  10.98%     153.18  9.24% 

รวมหน้ีสิน   252.36  29.20%   376.84  36.69%   628.77  37.94% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ส่วนของเจา้ของ             

ทุนเรือนหุ้น             

ทุนจดทะเบยีน            

หุน้สำมญั จ ำนวน 862,500,000 หุน้  
       มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
       (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563   
         หุน้สำมญั จ ำนวน 580,000,000 หุน้  
         มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท)  290.00      290.00        431.25    

ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้             

หุน้สำมญั จ ำนวน 717,318,808 หุน้ 
       มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
       (วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563   
         หุน้สำมญั จ ำนวน 550,000,000 หุน้  
         มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) 

     
275.00  31.81% 

      
275.00  26.77% 

       
358.66  21.64% 

ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 208.14  24.08%   208.14  20.26%     299.43  18.07% 

ส ำรองกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์       6.07  0.70%     10.94  1.07%     11.22  0.68% 

ก ำไรสะสม จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย    11.08  1.28%     13.36  1.30%       19.58  1.18% 

ก ำไรสะสม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร     62.53  7.23%     92.48  9.00%    282.16  17.03% 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ   43.69  5.05%      43.69  4.25%      43.69  2.64% 

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่   606.51  70.15%    643.61  62.66%  1,014.74  61.24% 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ       5.64  0.65%        6.66  0.65%      13.59  0.82% 

รวมส่วนของเจา้ของ   612.14  70.80%    650.27  63.31%   1,028.33  62.06% 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  864.50  100.00%  1,027.11  100.00% 1,657.10  100.00% 
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งบก าไรขาดทุนแบบเบด็เสรจ็รวม 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 1,145.55 100.00% 1,352.18 100.00% 3,352.02 100.00% 

ตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำร  (904.83) (78.99%) (1,088.97) (80.53%) (2,818.41) (84.08%) 

ก าไรขัน้ต้น 240.72 21.01% 263.21 19.47% 533.61 15.92% 

รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำเงนิทุนที ่             

   ค ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้แทจ้รงิ         6.72 0.20% 

รำยไดอ้ื่น 4.94 0.43% 7.80 0.58% 16.11 0.48% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย  (71.53) (6.24%)  (82.94) (6.13%)  (139.33) (4.16%) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร  (103.17) (9.01%)  (104.17) (7.70%)  (114.58) (3.42%) 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ  (7.24) (0.63%)  (7.12) (0.53%)  (9.64) (0.29%) 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกจำกบรษิทัรว่ม  (0.13) (0.01%)  (0.13) (0.01%) 0.00 0.00% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 63.59 5.55% 76.66 5.67% 292.89 8.74% 

ภำษเีงนิได ้  (15.46) (1.35%)  (14.92) (1.10%)  (58.79) (1.75%) 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 48.13 4.20% 61.74 4.57% 234.10 6.98% 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน             

รำยกำรทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรำยกำรใหม่ไป
ยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั 

            

ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ำงกำร
เงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

                 
-    0.00%  (0.10) (0.01%) 0.00 0.00% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 48.13 4.20% 61.64 4.56% 234.10 6.98% 

การแบ่งปันก าไร:             

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 46.53 4.06% 59.84 4.43% 226.14 6.75% 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจ
ควบคุม 

 
1.60 

 
0.14% 

 
1.90 

 
0.14% 

 
7.96 

 
0.24% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 48.13 4.20% 61.74 4.57% 234.10 6.98% 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม:             

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ 46.53 4.06% 59.74 4.42% 226.14 6.75% 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจ
ควบคุม 

 
1.60 

 
0.14% 

 
1.90 

 
0.14% 

 
7.96 

 
0.24% 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 48.13 4.20% 61.64 4.56% 234.10 6.98% 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.085    
         

0.109    0.388    

ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (บำท) 
        

0.085    0.109    0.311    

หมำยเหตุ : /1 ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน ค ำนวณจำกก ำไรสุทธติ่อจ ำนวนถัว่เฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของหุน้สำมญัระหว่ำวงวด 
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งบกระแสเงินสดรวม 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 63.59 76.66 292.89 
รำยกำรปรบักระทบก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน:       
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 22.52 29.61 32.49 
(กลบัรำยกำร) ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้และหนี่สญู 0.83 0.49 2.58 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 0.13 0.13 - 
ประมำณกำรหนี้สนิจำกคดคีวำม 0.40 0.49 - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (1.38) (4.48) (0.46) 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ 0.08 0.01 2.29 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์ส ำนักงำน - - 0.02 

ค่ำใชจ้่ำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5.05 4.87 3.87 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำน 1.99 0.86 0.86 

(ก ำไร) ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจำกอตัรำแลกเปลีย่น 0.13 0.29 (0.50) 

กำรตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 0.06 0.08 0.13 

ดอกเบีย้จ่ำย 7.18 7.03 9.51 

รำยไดด้อกเบีย้จำกสญัญำเช่ำเงนิทุนทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้แทจ้รงิ - - (6.72) 

ดอกเบีย้รบั (2.26) (2.31) (0.21) 

การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน :       

   ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 11.06 (134.88) (311.65) 

   สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ (3.35) (2.84) (3.70) 

   ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลอื่น - (0.01) (0.17) 

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (1.68) (0.46) (2.87) 

   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 0.35 0.08 0.51 

   เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (7.34) 37.85 79.71 

   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (2.00) 8.51 28.40 

   หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น (1.26) (0.03) (0.06) 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงาน 94.10 21.95 126.92 

   จ่ำยดอกเบีย้ (7.22) (7.01) (9.52) 

   รบัดอกเบีย้ 2.52 2.50 0.21 

   จ่ำยภำษเีงนิได ้ (15.62) (15.18) (35.20) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 73.78 2.26 82.41 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลอื่น - (1.00) (1.00) 

เงนิสดรบัจำกกำรใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลอื่น - - 1.63 

ดอกเบีย้รบัจำกเงนิใหย้มืระยะสัน้แก่บุคคลอื่น - - 0.16 

เงนิสดรบั(จ่ำย)จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนระยะสัน้ 1.00 - - 

เงนิสดจ่ำยซื้อทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (168.40) (72.37) (137.61) 

เงนิสดรบัจำกกำรขำยอุปกรณ์ 1.75 5.61 0.79 

เงนิสดจ่ำยเพื่อลงทุนในลูกหนี้สญัญำเช่ำเงนิทุน (17.00) (8.96) (99.29) 

เงนิสดรบัจำกลูกหนี้สญัญำเช่ำเงนิทุน 0.96 2.87 13.95 

ดอกเบีย้รบัจำกลูกหนี้สญัญำเช่ำเงนิทุน     6.72 

เงนิสดรบัจำกกำรเลกิกจิกำรของบรษิทัรว่ม - 1.84 - 

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำธุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 0.00 - 
เงนิปันผลรบั - 1.18 - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (181.69) (70.83) (214.65) 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

เงนิสดรบั (จ่ำยคนื) เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - สุทธ ิ (32.50) 80.50 62.00 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 52.95 25.14 101.46 

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (11.45) (14.67) (27.45) 

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิตน้ตำมสญัญำเช่ำ (16.24) (16.69) (17.50) 

เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้สำมญั - - 171.37 

เงนิสดจ่ำยค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้ (0.24) - - 

เงนิปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั - (27.50) (30.25) 

เงนิปันผลจ่ำยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ (0.67) (0.88) (1.03) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (8.15) 45.90 258.60 

        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (116.06) (22.67) 126.36 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 246.24 130.33 107.66 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 130.18 107.66 234.02 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ 
  

งบการเงินรวม 
 ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

อตัราส่วนสภาพคล่อง         
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)       2.46      1.66          1.88  
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ (เท่ำ)       2.44         1.65  1.87  
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด (เท่ำ)       0.47        0.01         0.22  
อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ (เท่ำ)        5.91         5.39        7.09  
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั)       61.73       67.76       51.49  
อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หนี้ (เท่ำ)      13.29       14.34       20.94  
ระยะเวลำช ำระหนี้ (วนั)      27.47       25.45       17.43  
วงจรเงนิสด (Cash Cycle) (วนั)      34.26       42.31       34.07  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%)      21.01       19.47       15.92  
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%)       6.16         6.16         8.96  
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบีย้ภำษคี่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (%)        8.15        8.39        9.93  
อตัรำก ำไรอื่น (%)       0.43        0.57         0.48  
อตัรำส่วนเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร (%)    104.15        2.70      27.24  
อตัรำก ำไรสุทธ ิ (%)       4.04        4.39         6.70  
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%)        8.00        9.57      27.27  
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ (%)        8.30        8.86       22.54  
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร (%)      16.13       18.66       50.67  
อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย ์ (เท่ำ)        1.35        1.44        2.51  
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ)        0.42        0.59        0.61  
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้  (เท่ำ)      12.90       15.93       34.75  
หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษเีงนิได ้คำ่เสื่อม
รำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (เท่ำ) 

         
1.82  

         
2.17        1.09  

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ)        1.60        0.79        1.49  

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล (%)       61.41       66.16       63.47  
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หมำยเหตุ : 
/1 อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด = กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน / หนี้สนิหมุนเวยีน (เฉลีย่) 
/2 อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์= ก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษ ี/ สนิทรพัยร์วม (เฉลีย่) 
/3 หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษเีงนิได ้ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย = หนี้สนิทัง้หมดทีม่ภีำระ
ดอกเบีย้ / ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย   

 /4 อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล ค ำนวณจำกเงนิปันผลจ่ำยต่อก ำไรสุทธใินรอบบญัชเีดยีวกนัของงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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เอกสารแนบ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการของบริษทัของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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ช่ือ-นำมสกุล : รองศาสตราจารย ์ดร. วนัชยั รตันวงษ์ 
ประเภทกรรมการ : ประธำนกรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรอสิระ 
อาย ุ  : 58 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญำเอก Manufacturing, Swinburne University of Technology Melbourne Australia 
   : ปรญิญำโท Computer Integrated Manufacturing, Swinburne University of  
   Technology Melbourne Australia 
   : ปรญิญำโทมหำบณัฑติ สำขำฟิสกิส ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ (ประสำนมติร) 
   : ปรญิญำตร ีสำขำฟิสกิส ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ (บำงแสน) 
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 ำนวยกำรสถำบนัวจิยัและพฒันำ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย /สถำบนักำรศกึษำ 
   โลจสิตกิส ์  
 2563 - ปัจจุบนั  กรรมกำรบรษิทั บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จ ำกดั (มหำชน) 
 2558 – ปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำรบรษิทั บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) /โลจสิตกิส ์
 2559 – 2563  กรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำ บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) / 
   ค่ำตอบแทน ธุรกจิคำ้ปลกี คำ้ส่ง  และใหบ้รกิำรขนส่งน ้ำมนั 
 2557 – 2563  กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) / 
   กรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรอสิระ ธุรกจิคำ้ปลกี คำ้ส่ง  และใหบ้รกิำรขนส่งน ้ำมนั 
 2559 – 2561  รองอธกิำรบดอีำวุโสพฒันำศกัยภำพ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย /สถำบนักำรศกึษำ 
   องคก์ร  
 2555 – 2558  คณบดคีณะวศิวกรรม ศำสตร ์และ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย /สถำบนักำรศกึษำ 
   ผูอ้ ำนวยกำรศูนยว์จิยัโลจสิตกิส ์  
     
ต าแหน่งปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มกีำรถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
ประวตักิารท างำน   
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 
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(ก) จ ำนวนกจิกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 กรรมกำรบรษิทั บรษิทั แอล อำร ์ด ีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่ม-ี  

(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิกำรในกรณีทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   : ไมม่ ี
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 6 ปี (ปี 2558-ปัจจุบนั) (ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิำยน 2558) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2564 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกุล : รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 
ประเภทกรรมการ : กรรมกำรอสิระ, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
อาย ุ  : 69 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : พฒันบรหิำรศำสตรม์หำบณัฑติ บรหิำรธุรกจิ สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์
  บญัชบีณัฑติ กำรบญัช ีมหำวทิยำลยักรุงเทพ 
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 
  : ประกำศนียบตัรผูบ้รหิำรมหำวทิยำลยัระดบัสงู (รุ่นที ่8) ทบวงมหำวทิยำลยั 
ประสบการณ์การท างาน   
 2563 – ปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  บรษิทั วำย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

   กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน   

   และกรรมกำรอสิระ  

 2562 – ปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำรสรรหำและ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) / โลจสิตกิส ์

   พจิำรณค่ำตอบแทน  

 2560 – ปัจจุบนั  รองอธกิำรบด ี มหำวทิยำลยัศรปีทมุ / กำรศกึษำ 

   
 

 

 2559 – ปัจจุบนั  กรรมกำรอสิระ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ำกดั (มหำชน)    

   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /อุตสำหกรรมผลติชิน้ส่วนแอรร์ถยนต ์

   ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง    

   และประธำนกรรมกำรสรรหำและ  

   ก ำหนดค่ำตอบแทน  

 2558 – ปัจจุบนั  กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำร บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) / โลจสิตกิส ์

   ตรวจสอบ และประธำนกรรมกำร  

   สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  

 2552 – ปัจจุบนั  กรรมกำรอสิระ ประธำน บรษิทั เชำว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ำกดั (มหำชน) / 

   กรรมกำรตรวจสอบ ประธำน อุตสำหกรรมหลอมเหลก็ 

   กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

   และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด  

   ค่ำตอบแทน  

 2547 – ปัจจุบนั  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงนิ  สโมสรเอธำนอลไบโอดเีซลแห่งประเทศไทย / มลูนิธ ิ

   และเหรญัญกิ  
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 2545 – ปัจจุบนั  ผูต้รวจประเมนิคุณภำพภำยใน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ / กำรศกึษำ 

 2542 – 2560  ผูช้่วยอธกิำรบดแีผนและประกนั มหำวทิยำลยัศรปีทมุ / กำรศกึษำ 

   คุณภำพ  
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : กรรมกำรอสิระ, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
การถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่มกีำรถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่     :   ไม่ม ี
 
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ ำนวนกจิกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 กรรมกำร บรษิทั วำย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   

 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน และประธำน
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง บรษิทั เชำว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำร บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ำกดั (มหำชน)  
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิกำรในกรณีทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 6 ปี (ปี 2558-ปัจจุบนั) (ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิำยน 2558) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อย
เป็นคู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2564 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นำมสกลุ : นายกณวรรธน์  อรญั 
ประเภทกรรมการ : กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรอสิระ 
อาย ุ  : 55 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ประวติัการศึกษา : นิตศิำสตรม์หำบณัฑติ สำขำกฎหมำยธุรกจิ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 : บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ สำขำบรหิำรองคก์ำรและกำรจดักำร มหำวทิยำลยัศรปีทมุ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่78/2009 
ประสบการณ์การท างาน   
 2559 – ปัจจุบนั  กรรมกำร บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ำกดั (มหำชน) /  
    อุตสำหกรรมผลติชิน้ส่วนแอรร์ถยนต ์
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) /โลจสิตกิส์ 
   กรรมกำรสรรหำและ  
   พจิำรณำค่ำตอบแทน  
 2555 – ปัจจุบนั  กรรมกำร บรษิทั เค แอนด ์พำรท์เนอร ์จ ำกดั /ทนำยควำมและทีป่รกึษำธุรกจิ 
 2552 – ปัจจุบนั  กรรมกำร บรษิทั เชำว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ำกดั (มหำชน) / 
    อุตสำหกรรมหลอมเหลก็ 
 2562 – 2563        กรรมกำร บรษิทั สยำมนุวตัร จ ำกดั / เรยีลเอสเตท 
 2558 – 2563   กรรมกำร บรษิทั ทรปิเป้ิล ท ีคอนซลัท ์จ ำกดั / ทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำย 
     
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรอสิระ 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มกีำรถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไมม่ ี
 
ประวติัการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ ำนวนกจิกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 กรรมกำร บรษิทั เค แอนด ์พำรท์เนอร ์จ ำกดั  

(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 กรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั เชำว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ำกดั (มหำชน)  

 กรรมกำร บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ำกดั (มหำชน)  
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิกำรในกรณีทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   : ไมม่ ี
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จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 6 ปี (ปี 2558-ปัจจุบนั) (ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิำยน 2558) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2564 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นำมสกุล : นายรฐัวฒัน์  ศขุสายชล 
ประเภทกรรมการ : กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
อาย ุ  : 64 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : นิตศิำสตรบ์ณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูรวทิยำกำร กำรจดักำรส ำหรบันักบรหิำรระดบัสงู (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  กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) /  

    โลจสิตกิส ์

 2561 - ปัจจุบนั  กรรมกำรบรษิทั บมจ. ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปำรค์ 

 2560 - ปัจจุบนั  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน                        บมจ. ซงัโกะ ไดคำซติง้ (ประเทศไทย) 

 2559 - ปัจจุบนั  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บมจ. ซงัโกะ ไดคำซติง้ (ประเทศไทย) 

 2559 - ปัจจุบนั  กรรมกำรบรหิำร   บมจ. ซงัโกะ ไดคำซติง้ (ประเทศไทย) 

 2544 - ปัจจุบนั  กรรมกำรบรษิทั บมจ. ซงัโกะ ไดคำซติง้ (ประเทศไทย) 

 2544 – 2559  รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บมจ. ซงัโกะ ไดคำซติง้ (ประเทศไทย) 
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
    
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มกีำรถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไมม่ ี
 
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ ำนวนกจิกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
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     -  
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   

 

กรรมกำรบรษิทั 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน                        

บมจ. ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปำรค์ 
บมจ. ซงัโกะ ไดคำซติง้ (ประเทศไทย) 

 กรรมกำรบรหิำร   บมจ. ซงัโกะ ไดคำซติง้ (ประเทศไทย) 
 กรรมกำรบรษิทั บมจ. ซงัโกะ ไดคำซติง้ (ประเทศไทย) 
 ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บมจ. ซงัโกะ ไดคำซติง้ (ประเทศไทย) 
 รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บมจ. ซงัโกะ ไดคำซติง้ (ประเทศไทย) 
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิกำรในกรณีทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 2 ปี  (ปี 2562-ปัจจุบนั) (ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน 2562) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี

  
การเข้าร่วมประชมุ ปี 2564 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกุล : ดร. สนัติสุข โฆษิอาภานันท์  
ประเภทกรรมการ : กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
อาย ุ  :  59  ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญำเอก สำขำโลจสิตกิส ์มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 : ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิกำรตลำด มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 : ปรญิญำตรสีำขำบรหิำรธุรกจิ กำรตลำด มหำวทิยำลยัอชัสมัชญั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่131 /2016 
    สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย( IOD) 
   : หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที ่5 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย                               
   : หลกัสตูร กำรบรหิำรเศรษฐกจิสำธำรณะส ำหรบันักบรหิำรระดบัสงู รุ่นที ่17 สถำบนัพระปกเกลำ้ 
   : Chief Transformation Officer (CTO Course) ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ร่วมกบั 
    สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (maiA)  
   : หลกัสตูร วทิยำกำรกำรจดักำรส ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู (วบส.) รุ่นที ่4  คณะรฐัประศำสนศำสตร ์
    สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์(NIDA) 
   : หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำตลำดทุน รุ่น 30 
   : Coaching SET Social Impact Gym 2020 ครัง้ที ่1 ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ร่วมกบั 
   สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (maiA)  
  : หลกัสตูร: กำรบรหิำรกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยของสงัคมภำครฐัร่วมเอกชน (หลกัสตูร บรอ.)  
   รุ่นที ่8 วทิยำลยักำรต ำรวจ กองบญัชำกำรศกึษำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ
   : หลกัสตูร "สรำ้งนักลงทุนไทยในต่ำงประเทศ (TOISC) รุ่นที ่19" 
   : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน (บโีอไอ) 
   : โครงกำรบรรยำยพเิศษส ำหรบัผูพ้พิำกษำสมทบในศำลทรพัยส์นิทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำง 
   ประเทศกลำง ศำลทรพัยส์นิทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศกลำง 
ประสบการณ์การท างาน   

 
2560-ปัจจบุนั 

 
กรรมกำร บรษิทั เอส เค อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั / ซื้อขำยให้

เช่ำ  
    อสงัหำรมิทรพัย ์

 2558-ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ำกดั /โลจสิตกิส ์
 2556-ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิทั เดอะ ดไีซน์ อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั / ธุรกจิ 
    พฒันำและขำยอสงัหำรมิทรพัย ์
 2538-ปัจจบุนั  กรรมกำร  บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) /โลจสิตกิส ์
   และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
    บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
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สดัส่วนในการถอืหุน้ในบรษิทั (ร้อยละ) : 41.53 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 
ประวตักิำรท ำงำน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ ำนวนกจิกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 กรรมกำร  บรษิทั เอส เค อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั  
  กรรมกำร  บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ำกดั 
 กรรมกำร  บรษิทั เดอะ ดไีซน์ อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั  
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่ง-   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิกำรในกรณีทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 26 ปี ( ปี 2538 - ปัจจุบนั ) (ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร เมื่อวนัที ่13 ธนัวำคม 2538) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2564 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม : ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกุล : นายวฒิุชยั สุริยวรวงศ ์
ประเภทกรรมการ : กรรมกำร 
อาย ุ  : 63 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปวช. สำยอำชพี กรุงเทพกำรบญัชวีทิยำลยั 
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   
 2560 – ปัจจุบนั  กรรมกำร บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) /โลจสิตกิส์ 
 2545 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) /โลจสิตกิส์ 
 2542 – 2545  ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) /โลจสิตกิส์ 
 2538 – 2542  ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั โซเลก็ซ์ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั / โลจสิตกิส ์
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมกำร 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
    
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มกีำรถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ ำนวนกจิกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 -ไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่ง-  

(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่ง-   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิกำรในกรณีทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 4 ปี (ปี 2560-ปัจจุบนั) (ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร เมื่อวนัที ่5 เมษำยน 2560) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อย
เป็นคู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2564 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกุล : นายรนัท เลียวเลิศสกลุชยั 
ประเภทกรรมการ : กรรมกำร 
อาย ุ  : 48 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญำตร ีสื่อสำรมวลชน มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่131 /2016 
  : Customs Specialist No.1490 
  : Executive Micro MBA in Action 4.0 
  : หลกัสตูรกำรเงนิส ำหรบัผูบ้รหิำรทีไ่มใ่ช่นักกำรเงนิ รุ่นที ่3 
  : หลกัสตูรกำรจดักำรซพัพลำยเชนระดบัปฏบิตักิำร 
  : ไดร้บักำรบัรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชพีในสำขำวชิำชพีโลจสิตกิส ์ 
   คุณวุฒวิชิำชพีชัน้ 4 
   หลกัสตูรเศรษฐกจิดจิทิลัส ำหรบัผูบ้รหิำร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่น 11 
ประสบการณ์การท างาน   
 2564 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
 2559 – ปัจจุบนั  กรรมกำร บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) /โลจสิตกิส์ 
 2559 – 2564  ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ำกดั 
 2555 – 2558  ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั จแีอลอ ีลอจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั / ขนส่งสนิคำ้ 
    ระหว่ำงประเทศ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมกำร / เลขำนุกำรบรษิทั 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : 3.54 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ ำนวนกจิกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 -ไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่ง-   
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่ง-   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิกำรในกรณีทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 5 ปี (ปี 2559-ปัจจุบนั) (ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร เมื่อวนัที ่26 เมษำยน 2559) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อย
เป็นคู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2564 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกลุ : นายภานุวตัร  ประทุมศรี 
ประเภทกรรมการ : ผูบ้รหิำร 
อาย ุ  : 43 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญำโท บรหิำรกำรจดักำรโลจสิตกิสแ์ละซพัพลำยเชน มหำวทิยำลยัศรปีทมุ 
 : ปรญิญำโท บรหิำรกำรจดักำร มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 : ปรญิญำตรสีำขำเศรษฐศำสตรธ์รุกจิ มหำวทิยำลยัศรปีทุม 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่169/2020 
ประสบการณ์การท างาน   
 2552 – ปัจจุบนั  ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)  / โลจสิตกิส ์

 2552 – 2561  ผูจ้ดักำรขนส่ง บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)  / โลจสิตกิส ์
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไป 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : 0.01 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 
ประวติัการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ ำนวนกจิกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 -ไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่ง-   
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่ง-   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิกำรในกรณีทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 6 ปี (2558-ปัจจุบนั) (ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิำร เมื่อวนัที ่16 พฤศจกิำยน 2558) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี

  
การเข้าร่วมประชมุ ปี 2564 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกุล : นางสาวเสาวลกัษณ์ นิลแวว  

ประเภท : ผูบ้รหิำร 
อาย ุ  : 49 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญำโท หลกัสตูร CEO MBA สำขำวชิำ Logistics มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 : ปรญิญำตร ีสำขำวชิำกำรตลำด มหำวทิยำลยัสยำม 
การอบรมหลกัสูตรผู้บริหาร : -ไม่ม-ี 
ประสบการณ์การท างาน   
 2558 - 2564  ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) /โลจสิตกิส ์

 2553 - 2558  ผูจ้ดักำรทัว่ไปดำ้นกำรตลำด บรษิทั เจเนซสิ โลจสิตคิส ์จ ำกดั / โลจสิตกิส ์
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไป 
  บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : 0.03 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 
ประวตักิารท างำน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ ำนวนกจิกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน  
 -ไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่ง-   
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่ง-   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิกำรในกรณีทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 6 ปี (2558-ปัจจุบนั) (ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิำร เมื่อวนัที ่16 พฤศจกิำยน 2558) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี

  
การเข้าร่วมประชมุ ปี 2564 : ไม่ม ี
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกุล : นายปฏิภาณ  เปล่งฉว ี

ประเภท : ผูบ้รหิำร 
อาย ุ  : 41 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญำตรวีทิยำศำสตรบ์ณัฑติ สำขำเทคโนโลยแีละ 
 : กำรสื่อสำร มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุร ี
การอบรมหลกัสูตรผู้บริหาร : -ไม่ม-ี 
ประสบการณ์การท างาน   
 2560 – ปัจจุบนั  ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน)  / โลจสิตกิส ์

 2559 - 2560  ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) /โลจสิตกิส์ 

 2553 – 2558  ผูจ้ดักำรสำขำ บรษิทั เจเนซสิ โลจสิตคิส ์จ ำกดั / โลจสิตกิส ์

 2549 - 2558  ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย บรษิทั เจเนซสิ โลจสิตคิส ์จ ำกดั / โลจสิตกิส ์
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผูช้่วยผูจ้ดักำรทัว่ไป 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : 0.88 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี

 
ประวตักิารท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ ำนวนกจิกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 -ไม่ม-ี   
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่ม-ี   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิกำรในกรณีทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 5 ปี (2560-ปัจจุบนั) (ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิำร เมื่อวนัที ่16 พฤศจกิำยน 2560)  
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน

กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี

  
การเข้าร่วมประชมุ ปี 2564 : ไม่ม ี
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกลุ : นางสาวกนกวรรณ พิฤทธ์ิบูรณะ  
ประเภท : ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดำ้นกำรเงนิ 
อาย ุ  : 44 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ประวติัการศึกษา : วทิยำศำสตรม์หำบณัฑติ สำขำสำรสนเทศทำงบญัช ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 : ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกจิบณัฑติ กำรบญัช ีมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
การอบรมหลกัสูตรผู้บริหาร   
 2564  : TLCA CFO Professional Development Program ครัง้ที ่1/2564 “Economic update for  
   CFO” 
   : TLCA CFO CPD ครัง้ที ่2/2564 “COVID 19 Implications for Financial Reporting  
   and Audit” 
   : How to Write an Effective MD&A 
   : TLCA CFO CPD ครัง้ที ่3/2021 “How to Manage the Company's Finance & Accounting  
    and Communicate with Stakeholders during COVID-19 Crisis" 
   : TLCA CFO CPD ครัง้ที ่4/2021 “How finance leaders are adapting within the new  
   normal" 
   : TLCA แนวปฏบิตักิำรจดัท ำรำยงำนกำรมส่ีวนได ้เสยี และขอ้ควรรูเ้กีย่วกบั 
   นโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยใน 
   : TLCA CF0CPD ครัง้ที ่5/2021 หวัขอ้ “Fraud & Cyber Security Risk" 
   : TLCA CFO CPD ครัง้ที ่6/2021 หวัขอ้ “ESG Integration in Sustainable Investing" 
   : TLCA CFO CPD ครัง้ที ่7/2021 หวัขอ้ “Economic update for CFO" 
   : NYC MANAGEMENT CO., : CFO 2022 
   : หลกัสตูร CFO Refresher รุ่นที ่2/2564 ศูนยส่์งเสรมิกำรพฒันำควำมรูต้ลำดทุน (TSI) 
   ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
   : หลกัสตูร แนวโน้ม ทศิทำงกำรท ำ M&A ประเดน็ส ำคญัทีต่อ้งพจิำรณำ และกลยุธก์ำรท ำ M&A 
   ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 2563  : หลกัสตูร CFO Refresher Course รุ่นที ่1 ศูนยส่์งเสรมิกำรพฒันำควำมรูต้ลำดทุน (TSI) 
   ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
   : หลกัสตูร THE NEW CFO (Crisis Financial officer) สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนใน  
   ตลำดหลกัทรพัย ์MAI 
   : หลกัสตูร Corporate Finance รุน่ที ่1/2563 สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ ์
   : หลกัสตูร Beyond Treasury Management รุ่น 1/2563 สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรม 
   รำชปูถมัภ ์
   : หลกัสตูรกลยุทธด์ำ้นควำมยัง่ยนืของธุรกจิ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่น 4 ศูนย ์
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   พฒันำธุรกจิเพื่อควำมยัง่ยนื 
 2562 : หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที ่9/2562 ศูนยส่์งเสรมิกำรพฒันำ 
   ควำมรูต้ลำดทุน (TSI) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   : TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) หลกัสตูร “นโยบำย 
   ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ในกำรพฒันำตลำดทุนและกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของบรษิทัจด 
   ทะเบยีน”ปี 2562 
   : TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) หลกัสตูร  
   “Automation & RPA(Robot Process Automation) for Accounting”ปี 2562 
   : TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) หลกัสตูร “กำร 
   ทบทวนกำรก ำกบัดแูลของงบกำรเงนิรำยไตรมำส”ปี 2562 

 2561 : หลกัสตูร CFO’s Orientation Course for New IPOs ศูนยส่์งเสรมิกำรพฒันำควำมรูต้ลำดทุน  
   (TSI) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน   
 2560 – ปัจจุบนั  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดำ้นกำรเงนิ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) / 

    โลจสิตกิส ์

 2559 – 2560  ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัช ีและกำรเงนิ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) / 

    โลจสิตกิส ์

 2556 - 2559  ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ีและกำรเงนิ บรษิทั พระรำม3 ฮอนดำ้ คำรส์ จ ำกดั / 

    ศูนยบ์รกิำรและตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนต ์

 2553 - 2556  ERP และ Accounting Integrator บรษิทั อลัมำคอม (ประเทศไทย) จ ำกดั /  

    ใหบ้รกิำรค ำปรกึษำ และตดิตัง้ระบบเทคโนโลย ี

    สำรสนเทศทำงธุรกจิ 
ต าแหน่งปัจจบุนั : ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดำ้นกำรเงนิ 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : 0.04 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไมม่ ี
 
ประวติัการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ ำนวนกจิการทีด่ ำรงต ำแหน่งบรษิทัไม่จดทะเบยีน 
 -ไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่ง-   
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่ง-   
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(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท ำใหเ้กดิความขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 4 ปี (2560-ปัจจุบนั) (ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิำร เมื่อวนัที ่1 ตุลำคม 2560) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2564 : ไม่ม ี
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกุล : นางสาวรชันี หอมสุวรรณ 

ประเภท : สมุหบ์ญัช ี
อาย ุ  :  49 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : ปรญิญำตร ีวุฒกิำรศกึษำบรหิำรธุรกจิบณัฑติ สำขำวชิำ  
 : กำรบรหิำรธุรกจิ (กำรบญัช)ี มหำวทิยำลยัรำชภฎัสวนดุสติ 
การอบรมหลกัสูตรผู้บริหาร : หลกัสตูร 65 ประเดน็ส ำคญัรำยได ้ค่ำใชจ้่ำย แนวปฎบิตัทิีถู่กตอ้งตำมมำตรฐำนกำรบญัช ี
 : หลกัสตูร ปัญหำภำษคีรบวงจรส ำหรบัธุรกจิขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเลและอำกำศ 
  ยำน 
 : หลกัสตูร มำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัทีส่ ำคญั ทีใ่ชใ้นปี 2562  
 : หลกัสตูร เจำะลกึกำรวเิครำะหง์บกำรเงนิ 
 : หลกัสตูร เจำะปัญหำ Case ดำ้นกำรบนัทกึบญัชใีหถู้กตอ้งตำมมำตรฐำนกำรบญัช ี
 : หลกัสตูร หลกัเกณฑก์ำรบนัทกึบญัชแีละแนวปฏบิตัใินกำรรบัรูร้ำยกำรตำมมรำฐำนกำรบญัช ี
  ทีใ่ชใ้นปัจจุบนั 
ประสบการณ์การท างาน   
 2561 – ปัจจุบนั  สมุหบ์ญัช ี บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) / โลจสิตกิส ์
 2552 – 2560  หวัหน้ำฝ่ำยกำรเงนิ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) / โลจสิตกิส ์
     
ต าแหน่งปัจจุบนั : สมุหบ์ญัช ี
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : 0.03 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไม่ม ี
 
ประวตักิารท ำงาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ ำนวนกจิกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งบรษิทัไมจ่ดทะเบยีน 
 -ไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่ง-   
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่มกีำรด ำรงต ำแหน่ง-   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิกำรในกรณีทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 3 ปี (2561-ปัจจุบนั) (ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิำร เมื่อวนัที ่1 มกรำคม 2561) 
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ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

: ไม่ม ี

  
การเข้าร่วมประชมุ ปี 2564 : ไม่ม ี
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั  บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

                                      ช่ือ-สกลุ 

บริษทั 
รศ. ดร. 

วนัชยั รตันวงษ์ 

ผศ. 
กลัยำภรณ์ 
ปำนมะเรงิ 

*นำยรฐัวฒัน์  ศุข
สำยชล 

นำย 
กณวรรธน์  

อรญั 

ดร. 
สนัตสิุข 

โฆษอิำภำนันท์ 

นำย 
วุฒชิยั 

สุรยิวรวงศ์ 

นำยรนัท 
เลยีวเลศิสกุล

ชยั 

นำงสำว
เสำวลกัษณ์ นิล

แวว 

นำยปฏภิำณ  
เปล่งฉว ี

นำย 
ภำนุวตัร  ประ

ทุมศร ี

นำงสำว
กนกวรรณ์ 
พฤิทธิบ์ูรณะ 

บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 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 ำกดั     D       
บรษิทั จแีอลเอส อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั     D       
บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

 D  D        

บรษิทั เชำว ์สตลี อนิดสัทรี้ จ ำกดั (มหำชน)  
D, AC, NR, 

RM 
 D        

บรษิทั เค แอนด ์พำรท์เนอร์ จ ำกดั    D        
บรษิทั เดอะ ดไีซน์ อนิเตอร์ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั     D       
บรษิทั พเีค กูด้ ไทรส์ จ ำกดั         D   
บรษิทั แอล อำร์ ด ีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั D           
บรษิทั เอส เค อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ำกดั     D       
บรษิทั ป่ินทอง อนิดสัเตรยีล ปำรค์ จ ำกดั (มหำชน)   D         
บรษิทั ซงัโกะ ไดคำซติ้ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   NR,EX,D,CEO         

หมำยเหต ุ CD = ประธำนกรรมกำรบรษิทั D = กรรมกำรบรษิทั   NR = กรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำคำ่ตอบแทน EX = คณะกรรมกำรบรหิำร CG = คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกจิกำร  
RM = คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง ID = กรรมกำรอสิระ M = ผูบ้รหิำร   CEO = ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร       AC = กรรมกำรตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 3 
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทั (compliance) 
 

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการฝึกอบรม สดัส่วนในการ
ถือหุ้นในบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

นำยไชยโรจน์ ภทัร
เกยีรตพิงษ์ / 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

62 - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต : CERTIFIED 
PUBLIC ACCOUNTANT (CPA) 

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

- ปรญิญำโท Master Degree of Business 
Administration (M.B.A.) มหำวทิยำลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์

- ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) 
สำขำวชิำกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

- หลกัสตูรผูส้อบทำนกำรควบคุมคุณภำพ
งำนสอบบญัช ี(EQCR) และผูส้อบกำรควบคุม
คุณภำพของส ำนักงำนสอบบญัช ี
(MONITORING) ในตลำดทุน (EQCR AND 
MONITORING) รุ่นที ่1/62 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
นำยกสมำคมฯ 
 
 
กรรมกำรและเลขำธกิำร 
 
 
อุปนำยกฝ่ำยบรหิำร 
 
 
วทิยำกรพเิศษ 
 
 
 
ประธำน
คณะอนุกรรมกำร
ประชำสมัพนัธ ์

บรษิทั ภทัรเกยีรต ิออดทิ 
แอนด ์คอนซลัติ้ง จ ำกดั 
 
สมำคมผูต้รวจสอบภำยใน
แห่งประเทศไทย (IIAT) 
 
สมำคมผูต้รวจสอบบญัชี
ภำยในแห่งประเทศไทย 
(IIAT) 
 
สมำคมผูต้รวจสอบบญัชี
ภำยในแห่งประเทศไทย 
(IIAT) 
 
สมำคมนักบญัช ีและผูส้อบ
บญัชอีนุญำตแห่งประเทศ
ไทย 
 
สมำคมผูต้รวจสอบภำยใน
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 

- หลกัสตูรกำรตรวจสอบบญัชแีบบครบวงจร-
ชัน้กลำง สมำคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบั
อนุญำตแห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูรกำรตรวจสอบบญัชแีบบครบวงจร-
ชัน้สงู สภำวชิำชพีบญัช ี

- หลกัสตูรกำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในโดย
ใชก้รอบกำรควบคุมภำยในทีเ่ป็นสำกล 

- หลกัสตูรกำรสอบทำนกระบวนกำรจดัท ำ และ
ตดิตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ 

- หลกัสตูรกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรลดตน้ทุนกำร

ผลติดว้ย Material Flow Cost  
Accounting 

- อบรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์รแนว 
COSO-ERM 
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เอกสารแนบ 4 
 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิและรำยละเอยีดเกีย่วกบัรำยกำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯมทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ หลงัหกัคำ่เสื่อมรำคำสะสมทีป่รำกฎ

ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวมของบรษิทั เท่ำกบั 656,590,368 บำท มดีงัต่อไปนี้ 

ประเภทของสินทรพัย ์
มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

(บาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ทีด่นิ 350,295,141 เป็นเจำ้ของ จ ำนองธนำคำร 
ส่วนปรบัปรุงพืน้ที ่ 30,615,097 เป็นเจำ้ของ จ ำนองธนำคำร 
คลงัสนิคำ้ อำคำร และส่วนปรบัปรุง
อำคำร 51,874,248 เป็นเจำ้ของ จ ำนองธนำคำร 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ 7,099,482 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี
เครื่องตกแตง่ตดิตัง้และอุปกรณ์
ส ำนักงำน 14,282,937 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี
ยำนพำหนะ 125,627,847 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี
งำนระหว่ำงตดิตัง้และก่อสรำ้ง 73,715 เป็นเจำ้ของ ไม่ม ี

รวมท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ 579,868,467    

อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 6,076,006 สทิธกิำรเช่ำ สญัญำเช่ำ 

ยำนพำหนะ 70,645,895 เป็นเจำ้ของ สญัญำเช่ำเงนิทุน 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ /1                   76,721,901   

รวม 656,590,368   

หมำยเหตุ /1 เป็นกำรจดัประเภทรำยกำรตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ 

 โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำรจ ำนองทีด่นิ อำคำรและส่วนปรบัปรุง ไวก้บัสถำบนักำรเงนิเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั
วงเงนิกูย้มื ซึง่แสดงรำยละเอยีดภำระผกูพนักำรจ ำนองในรำยละเอยีดทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ
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รำยละเอยีดทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ ของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ประเภทของสินทรพัย ์ รายละเอียดทรพัยสิ์น ภาระผกูพนั 

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

จ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ของ
ธนำคำร วงเงนิรวม 89.18 ลำ้นบำท และ
เพื่อเป็นหลกัประกนัตัว๋สญัญำใชเ้งนิวงเงนิ

รวม 212.60 ลำ้นบำท 

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

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

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

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

  โฉนดทีด่นิเลขที ่185197และเลขที ่185198(รวม 2 โฉนด) เน้ือทีร่วม 32.6 ตำรำงวำ 
ตัง้อยู่ที.่ 106/45-6 หมู่ที ่9 ต.ทุง่สุขลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ี
โฉนดทีด่นิเลขที ่173107 เน้ือที ่12 ไร่ 1 งำน 87.2 ตำรำงวำง ตัง้อยู่ที ่ต ำบลหนอง
ขำม อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี
โฉนดทีด่นิเลขที ่63932 เน้ือที ่9 ไร่ 45.2 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที ่ต ำบลหนองขำม อ ำเภอ
ศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี
โฉนดทีด่นิเลขที ่43412 เน้ือที ่33 ไร่ 1 งำน 9 ตำรำงวำ ตัง้อยู่ที ่ต ำบลหนองขำม 
อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี

จ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ของ
ธนำคำร วงเงนิรวม 122.77 ลำ้นบำท และ
เพื่อเป็นหลกัประกนัตัว๋สญัญำใชเ้งนิวงเงนิ

รวม 242.50 ลำ้นบำท 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ   จ ำนองเพื่อเป็นประกนัเงนิกูข้องธนำคำร
ตำมทีด่นิ 
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ประเภทของสินทรพัย ์ รายละเอียดทรพัยสิ์น ภาระผกูพนั 
คลงัสนิคำ้ อำคำร และส่วน
ปรบัปรุงอำคำร 
  

   อำคำรส ำนักงำนสำขำกิง่แกว้ 

จ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ของ
ธนำคำร วงเงนิรวม 89.18 ลำ้นบำท และ
เพื่อเป็นหลกัประกนัตัว๋สญัญำใชเ้งนิวงเงนิ

รวม 212.60 ลำ้นบำท 

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

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

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
    วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นส ำนักงำน และศูนยก์ระจำยสนิคำ้ 
     อำคำรส ำนักงำนสำขำแหลมฉบงั  

จ ำนองเพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ของ
ธนำคำร วงเงนิรวม 122.77 ลำ้นบำท และ
เพื่อเป็นหลกัประกนัตัว๋สญัญำใชเ้งนิวงเงนิ

รวม 242.50 ลำ้นบำท 

     ทีต่ัง้  106/45-6 หมู่ที ่9 ต.ทุง่สุขลำ อ.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ี
    วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นส ำนักงำน สำขำแหลมฉบงั 
 พืน้ทีใ่หบ้รกิำรโลจสิตกิส ์
 ทีต่ัง้  509/10 หมูท่ี ่3 ต.หนองขำม อ.ศรรีำชำ จ.ชลบุร ี
   วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นพืน้ทีใ่หบ้รกิำรโลจสิตกิส ์ในเขต EEC 

อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร    อำคำรส ำนักงำนใหญ ่  

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ทีไ่ดม้ำจำกสทิธกิำร
เช่ำ มอึำยุสญัญำ 30 ปี ปัจจุบนัคงเหลอื

อำยุสญัญำ 12 ปี 

    ทีต่ัง้  79/345-350 ถนนสำธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 

    วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นส ำนักงำนใหญ ่ของกลุ่มบรษิทั 
       

ยำนพำหนะ     รถบรรทุกหวัลำก จ ำนวน 59 คนั  หำงลำก จ ำนวน 197 คนั  รถประเภทอื่นและ
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่ม ี

      รถบรรทุกหวัลำก จ ำนวน 34 คนั  หำงลำก จ ำนวน 40 คนั (สนิทรพัยส์ทิธกิำร
ใช)้ 

สญัญำเช่ำเงนิทุน 
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นอกจำกทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ บรษิทั และบรษิทัย่อย ไดเ้ช่ำพืน้ที ่โดยมรีำยละเอยีดสญัญำเช่ำดงันี้ 

สญัญาเช่า รายละเอียดสญัญาเช่า 

1.         สญัญำเช่ำพืน้ทีก่ำรท่ำเรอืแห่ง 
       ประเทศไทย 

ผูเ้ช่ำ                : บรษิทั 

ผูใ้หเ้ช่ำ             : นิตบิุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 
       พืน้ทีก่ำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย    
       แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
       กรุงเทพมหำนคร  
   

ระยะเวลำ          : 1 ธนัวำคม 2563 - 30 พฤศจกิำยน 2564 

พืน้ทีเ่ช่ำ            :  24 ตำรำงเมตร 

ค่ำเช่ำ               : 6,600 บำทต่อเดอืน (ไม่รวมค่ำกระแสไฟฟ้ำ ค่ำโทรศพัท ์และอื่นๆ)   

วตัถุประสงค ์      : เพื่อใชเ้ป็นส ำนักงำนภำยในแผนกสนิคำ้เพื่อกำรส่งออก 

  เงือ่นไขในกำรต่อสญัญำ : ผูเ้ช่ำจะตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้หเ้ช่ำทรำบอย่ำงน้อย 
30 วนัก่อนครบก ำหนดสญัญำ 

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

ผูใ้หเ้ช่ำ             : บุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

ระยะเวลำ          : 1 มนีำคม 2564 – 31 สงิหำคม 2564 

พืน้ทีบ่รกิำร        : ประมำณ 25.62 ตำรำงเมตร 

ค่ำบรกิำร           : 25,000 บำทต่อเดอืน (รวมกำรใชไ้ฟฟ้ำ,เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นตน้) 

วตัถุประสงค ์      : เพื่อใชป้ระกอบธุรกจิเป็นทีท่ ำกำรในลกัษณะส ำนักงำน  
เงือ่นไขในกำรต่อสญัญำ    : ผูข้อใชบ้รกิำรจะตอ้งด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิำรทรำบ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั ก่อนวนัเลกิสญัญำ 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

รำยละเอียดสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิทัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกิจทีส่ ำคญัคอื โปรแกรมคอมพวิเตอร์ โดยมมีูลค่ำ
ตำมบญัชสุีทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เท่ำกบั 0.95 ลำ้นบำท 
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กรมธรรม ์ 
กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประเภทกรมธรรม์ประกันควำมเสี่ยงทรพัย์สินอันเกิดจำกภัยและ

อุบัติเหตุต่ำงๆ (Industrial All Risks Insurance) ควำมรับผิดชอบต่อสินค้ำ  (Cargo Liability) และควำมรับผิดชอบต่อ
ทรพัยส์นิอื่นๆ ทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

บริษทั ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั 
ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วงเงิน
ประกนั 

(ล้านบาท) 

บรษิทัฯ 

กรมธรรมป์ระกนัภยัควำม
เสีย่งภยัทรพัยส์นิ 

สิง่ปลูกสรำ้ง (ไม่รวมรำกฐำน) รวมเฟอรน์ิเจอรร์วม
ส่วนทีป่รบัปรุงต่อขยำยอำคำร 

บรษิทัฯ 
บรษิทัย่อย 

43 

  

-สิง่ปลูกสรำ้ง (ไม่รวมรำกฐำน) รวมส่วนปรบัปรงุต่อ
เตมิ รัว้ ประตู ระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เฟอรน์ิเจอร ์
เครื่องตกแตง่ตดิตัง้ตรงึตรำ อุปกรณ์เครื่องใช้
ส ำนักงำน ระบบคอมพวิเตอร(์Hardware only) เครื่อง
คอมพวิเตอร ์เครื่องมอื เครื่องใชต้่ำงๆ เครื่องจกัร และ
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทุกชนิด 
-สต๊อกสนิคำ้ทุกชนิด 
-แทง้คน์ ้ำมนัและปัม้จ่ำยน ้ำมนั  

 

81.38 

ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ จ ำกดั 
(มหำชน) 

  

  

-สิง่ปลูกสรำ้ง (ไม่รวมรำกฐำน) รวมส่วนปรบัปรงุต่อ
เตมิ รัว้ ประตู ระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เฟอรน์ิเจอร ์
เครื่องตกแตง่ตดิตัง้ตรงึตรำ อุปกรณ์เครื่องใช้
ส ำนักงำน ระบบคอมพวิเตอร(์Hardware only) เครื่อง
คอมพวิเตอร ์เครื่องมอื เครื่องใชต้่ำงๆ เครื่องจกัร และ
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทุกชนิด 
-สต๊อกสนิคำ้ทุกชนิด  

ธนำคำรกสกิร
ไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

47 

บรษิทัฯ 
กรมธรรมป์ระกนัควำมรบัผดิ
ของผูป้ระกอบกำรขนส่ง
สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

1. ควำมรบัผดิชอบต่อสนิคำ้  

บรษิทัฯ 8 
2. ควำมรบัผดิชอบต่อศุลกำกร  

3. ควำมรบัผดิชอบต่อบุคคลภำยนอก  

4. ควำมรบัผดิชอบจำกกำรผดิพลำดละเลย  
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บริษทั ประเภทประกนั รายละเอียดทรพัยสิ์นเอาประกนั 
ผู้รบั

ผลประโยชน์ 

วงเงิน
ประกนั 

(ล้านบาท) 

บรษิทัฯ 
กรมธรรมป์ระกนัภยัควำม
รบัผดิของผูข้นส่ง  

เฟอรน์ิเจอรไ์ม ้กระจก เซรำมคิ สนิคำ้แตกหกังำ่ย 
สนิคำ้ทัว่ไป  

บรษิทัฯ 317  

บรษิทัฯ 
กรมธรรมป์ระกนัควำมรบัผดิ
ต่อบุคคลภำยนอก 

ควำมรบัผดิต่อบุคคลภำยนอก บรษิทัฯ 12 

บรษิทัฯ 

กรมธรรมป์ระกนัควำมรบัผดิ
ตำมกฎหมำยอนัเกดิจำก
กำรประกอบกจิกำรควบคุม
น ้ำมนั 

ควำมรบัผดิชอบต่อบุคคลภำยนอก บรษิทัฯ 2.50 

บรษิทัฯ 
กรมธรรมป์ระกนัควำมรบัผดิ
ของผูป้ระกอบกำรขนส่ง
สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

1. ควำมรบัผดิชอบจำกกำรผดิพลำดละเลย 
2. ควำมรบัผดิชอบจำกค่ำปรบัอื่นๆ 

บรษิทัฯ 
5 แสน
เหรยีญ
สหรฐั 

บรษิทัย่อย 
กรมธรรมป์ระกนัควำมรบัผดิ
ของผูป้ระกอบกำรขนส่ง
สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

1. ควำมรบัผดิชอบต่อสนิคำ้  

บรษิทัย่อย 8 
2. ควำมรบัผดิชอบต่อศุลกำกร 

3. ควำมรบัผดิชอบต่อบุคคลภำยนอก  

4. ควำมรบัผดิชอบจำกกำรผดิพลำดละเลย  

บรษิทั
ย่อย* 

กรมธรรมป์ระกนัควำมรบัผดิ
ของผูป้ระกอบกำรขนส่ง
สนิคำ้ระหว่ำงประเทศ 

1. ควำมรบัผดิชอบจำกกำรผดิพลำดละเลย  
บรษิทัย่อย 

5 แสน
เหรยีญ
สหรฐั 2. ควำมรบัผดิชอบจำกค่ำปรบัอืน่ๆ 

 

หมำยเหตุ : * บรษิัทย่อยท ำประกนัภยัควำมรบัผดิฉบบันี้ผ่ำน GL Strategic Pte Ltd เนื่องจำกบรษิทัย่อยใชบ้รกิำรขนส่ง
เสน้ทำงสหรฐัอเมรกิำผ่ำนทำงพนัธมติรรำยดงักล่ำว บรษิทัย่อยจ ำเป็นตอ้งออกใบตรำส่งสนิคำ้เพื่อประกอบกำรด ำเนินกำร
ขนส่งสนิคำ้จงึตอ้งมกีำรจดัท ำประกนัภยัควำมรบัผดิของผูป้ระกอบกำรขนส่งสนิคำ้ระหว่ำงประเทศฉบบันี้ 
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เอกสารหรือใบอนุญาตท่ีส าคญัในการด าเนินธรุกิจของบริษทั                                                      

 บรษิทั และบรษิทัย่อยไดร้บัใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกจิ โดยมรีำยละเอยีดส ำคญัดงัต่อไปนี้ 

บริษทั เอกสารส าคญัหรือใบอนุญาต 
ผู้ออกเอกสารส าคญั
หรือใบอนุญาต 

ระยะเวลา 

บรษิทัฯ ใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ   กรมเจำ้ท่ำ 23 กรกฎำคม 2560 – 

  (ส ำนักงำนใหญ่)    22 กรกฎำคม 2565 

  
ใบอนุญำตตัง้สำขำในกำรประกอบกจิกำรของผูป้ระกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีน 

กองก ำกบักำร 26 ธนัวำคม 2560 – 

  (สำขำกิง่แกว้2)  พำณิชยนำว ี 22 กรกฎำคม 2565 

  
ใบอนุญำตตัง้สำขำในกำรประกอบกจิกำรของผูป้ระกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีน 

กองก ำกบักำร 26 ธนัวำคม 2560 – 

  (สำขำชลบุร)ี พำณิชยนำว ี 22 กรกฎำคม 2565 

  ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไมป่ระจ ำทำงดว้ยรถทีใ่ชใ้นกำร
ขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของ 
  

กรมกำรขนส่งทำงบก 1 มถิุนำยน 2560 –  

    31 พฤษภำคม 2565 

  ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศประเภทไม่
ประจ ำทำงดว้ยรถทีใ่ชใ้นกำรขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของ 
  

กรมกำรขนส่งทำงบก 27 ตุลำคม 2562 –  

    26 ตุลำคม 2567 

  ใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบกำรเปิดตูส้นิคำ้ขำเขำ้และบรรจุ
สนิคำ้เขำ้ตูส้นิคำ้เพื่อกำรส่งออกภำยในท่ำกรุงเทพ  

กำรท่ำเรอืแห่งประเทศ
ไทย 

11 ตุลำคม 2562 –  

    10 ตุลำคม 2565 
  ใบอนุญำตเป็นผูจ้ดัตัง้เขตปลอดอำกร กรมศุลกำกร ตัง้แต่วนัที ่ 

      11 มนีำคม 2552 

  ใบรบัรองเป็นผูป้ระกอบกจิกำรในเขตปลอดอำกร  กรมศุลกำกร ตัง้แต่วนัที ่ 

      27 พฤศจกิำยน 2552 

บรษิทัย่อย ใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ  กรมเจำ้ท่ำ  
5 พฤศจกิำยน 2563 –  
4 พฤศจกิำยน 2568 
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นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ จะลงทุนตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิโดยกำรลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม กรณีทีเ่หน็
ควร และเหมำะสม บรษิัทฯ จะควบคุมดูแลโดยส่งตวัแทนของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นกรรมกำร หรอืผู้บรหิำรเขำ้เป็นตวัแทนใน
บรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมอย่ำงน้อยตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบรษิัทฯ ในกำรบรหิำรงำนและปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ในเรื่องกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ อย่ำง
เคร่งครดั หำกกำรด ำเนินกำรมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยสำคญั จะต้องขออนุมัตจิำกทีป่ระชุมกรรมกำรของบรษิทัฯ 
ก่อน 
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เอกสารแนบ 5 
 

นโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ ฉบบัเตม็ และจรรยาบรรณธรุกิจ ฉบบัเตม็ท่ีบริษทัได้
จดัท า ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี    

 

ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรทีด่ ีส ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2563 โดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่ไดป้ระกำศออกมำล่ำสุด เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเป็นหลกัปฏบิตัใิหค้ณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทั
จดทะเบยีนน ำไปปรบัใชใ้นกำรก ำกบัดแูลใหก้จิกำรมผีลประกอบกำรทีด่ีในระยะยำว น่ำเชื่อถอืส ำหรบัผูถ้อืหุน้และผู้คน
รอบขำ้งเพื่อประโยชน์ในกำรสรำ้งคุณค่ำในกจิกำรอย่ำงยัง่ยนื ตรงตำมควำมมุ่งหวงัของทัง้ภำคธุรกจิ ผูล้งทุน ตลอดจน
ตลำดทุนและสงัคมโดยรวม 

คณะกรรมกำรบรษิทัเลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัถงึกำรจดัท ำและประกำศใชห้ลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ตีำมหลกั
ปฏบิตัดิงักล่ำวในบรษิทั เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิต่อทุกภำคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยไดน้ ำหลกัปฏบิตัทิัง้ 8 ขอ้ 
รวมถงึแนวปฏบิตัใินแต่ละหลกัปฏบิตัมิำปรบัใชใ้หต้ำมควำมเหมำะสมกบับรบิทธุรกจิของบรษิทั  

หลกัปฏบิตัทิัง้ 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 

หลกัปฏบิตั ิ1  ตระหนักถงึบทบำทและควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำองคก์รทีส่รำ้งคุณค่ำ
ใหแ้ก่กจิกำรอย่ำงยัง่ยนื 
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

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

หลกัปฏบิตั ิ3  เสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรทีม่ปีระสทิธผิล 
(Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏบิตั ิ4  สรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูและกำรบรหิำรบุคลำกร 
(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลกัปฏบิตั ิ5  ส่งเสรมินวตักรรมและกำรประกอบธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business) 

หลกัปฏบิตั ิ6  ดแูลใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
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หลกัปฏบิตั ิ7  รกัษำควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มลู 
(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลกัปฏบิตั ิ8  สนับสนุนกำรมส่ีวนร่วมและกำรสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ 
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
 
 

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Governance) 

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ยืน 

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏบิตั ิ1.1 คณะกรรมกำรต้องเขำ้ใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรบัผดิชอบในฐำนะผู้น ำทีต่้องก ำกบัดูแลใหอ้งค์กรมกีำร
บรหิำรจดักำรทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ 

แนวปฏบิตั ิ 1) กำรก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย 

2) กำรก ำหนดกลยุทธ ์นโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรจดัสรรทรพัยำกรส ำคญัเพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 

3) กำรตดิตำม ประเมนิผล และดแูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

หลกัปฏบิตั ิ1.2 คณะกรรมกำรต้องก ำกบัดูแลกจิกำรใหน้ ำไปสู่ผล (Governance outcome) ในกำรสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กจิกำรอย่ำง
ยัง่ยนื ดงัต่อไปนี้ 

แนวปฏบิตั ิ 1) สำมำรถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบกำรทีด่โีดยค ำนงึถงึผลกระทบในระยะยำว (Competitiveness and 

performance with long-term perspective) 

2) ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

(Ethical and responsible business) 

3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันำหรอืลดผลกระทบดำ้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม (Good corporate 

citizenship) 

4) สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลีย่นแปลง (Corporate resilience) 

หลกัปฏบิตั ิ1.3 คณะกรรมกำรมหีน้ำทีดู่แลใหก้รรมกำรทุกคนและผูบ้รหิำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of 
care) และซื่อสตัย์สุจรติต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั 
และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

แนวปฏบิตั ิ 1) บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตำมพระรำชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535  
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2) คณะกรรมกำรตอ้งดแูลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบหรอืกลไกอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะมัน่ใจไดว้่ำ กำรด ำเนินงำนของ

บรษิทัฯ เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบำย หรอืแนวทำงทีไ่ด้

ก ำหนดไว ้รวมทัง้มกีระบวนกำรอนุมตักิำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั (เช่น กำรลงทุน กำรท ำธุรกรรมทีม่ี

ผลกระทบต่อกจิกำร อย่ำงมนีัยส ำคญั กำรท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั กำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปซึง่

ทรพัยส์นิ กำรจ่ำยเงนิปันผล เป็นตน้) เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

หลกัปฏบิตั ิ1.4 คณะกรรมกำรต้องเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และก ำหนดขอบเขตกำร
มอบหมำยหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจนตลอดจนตดิตำมดูแล
ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และฝ่ำยจดักำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรตอ้งจดัท ำกฎบตัร หรอืนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำร (board charter) 

ทีร่ะบุหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรเพื่อใชอ้ำ้งองิในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่อง และมกีำร

ทบทวนกฎบตัรดงักล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนกำรแบง่บทบำทหน้ำที่

คณะกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และฝ่ำยจดักำร อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงของ

องคก์ร 

2) คณะกรรมกำรตอ้งเขำ้ใจขอบเขตหน้ำทีข่องตน และมอบหมำยอ ำนำจกำรจดักำรกจิกำรใหแ้ก่ฝ่ำย

จดักำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร อยำ่งไรกด็ ีกำรมอบหมำยดงักล่ำวมไิดเ้ป็นกำรปลดเปลือ้งหน้ำทีค่วำม

รบัผดิชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรยงัตอ้งตดิตำมดแูลฝ่ำยจดักำรใหป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บั

มอบหมำย  

ทัง้นี้ ขอบเขตหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญแ่ละฝ่ำยจดักำร พจิำรณำแบง่ออกเป็น
หลกัในกำรพจิำรณำ ดงันี้ 

➢ เรื่องทีค่วรดแูลใหม้กีำรด ำเนินกำร 

ก. กำรก ำหนดวตัถปุระสงค ์เป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกจิ 

ข. กำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นตน้แบบ 

ค. กำรดแูลโครงสรำ้ง และกำรปฏบิตัขิองคณะกรรมกำร ใหเ้หมำะสมต่อกำรบรรลุ

วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกจิ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ง. กำรสรรหำ พฒันำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและประเมนิผลงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

จ. กำรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจงูใจใหบุ้คลำกรปฏบิตังิำนใหส้อดคลอ้ง 

➢ เรื่องทีด่ ำเนินกำรร่วมกบัฝ่ำยจดักำร 

ก. กำรก ำหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้ำหมำย แผนงำนประจ ำปี 

ข. กำรดแูลควำมเหมำะสมเพยีงพอของระบบบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยใน 

ค. กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรทีเ่หมำะสมกบัควำมรบัผดิชอบของฝ่ำยจดักำร 

ง. กำรก ำหนดกรอบกำรจดัสรรทรพัยำกร กำรพฒันำและงบประมำณ เช่น นโยบำย และ 

แผนกำรบรหิำรจดักำรบุคคล และนโยบำยดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
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จ. กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 

ฉ. กำรดแูลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงนิ และงบกำรเงนิใหม้คีวำมน่ำเชื่อถอื 

 ➢ เรื่องทีค่ณะกรรมกำรไมค่วรด ำเนินกำร 

ก. กำรจดักำร (execution) ใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธ ์นโยบำย แผนงำนทีค่ณะกรรมกำรอนุมตัิ

แลว้ (คณะกรรมกำรจะปล่อยใหฝ่้ำยจดักำรรบัผดิชอบกำรตดัสนิใจด ำเนินงำน กำรจดัซื้อ

จดัจำ้ง กำรรบับุคลำกรเขำ้ท ำงำน ฯลฯ ตำมกรอบนโยบำยทีก่ ำหนดไวแ้ละตดิตำมดแูล

ผล โดยไมแ่ทรกแซงกำรตดัสนิใจ เวน้แต่มเีหตจุ ำเป็น) 

ข. เรื่องทีข่อ้ก ำหนดหำ้มไว ้เช่น กำรอนุมตัริำยกำรทีก่รรมกำรมส่ีวนได้เสยี เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลกัปฏบิตั ิ2.1 คณะกรรมกำรจะก ำหนดหรอืดูแลใหว้ตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกจิกำร (objectives) เป็นไปเพื่อควำม
ยัง่ยนืโดยเป็นวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยทีส่อดคล้องกบักำรสรำ้งคุณค่ำใหท้ัง้กจิกำร ลูกคำ้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และ
สงัคมโดยรวม 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรควรรบัผดิชอบดแูลใหก้จิกำรมวีตัถุประสงคห์รอืเป้ำหมำยหลกั (objectives) ทีช่ดัเจน 

เหมำะสม สำมำรถใชเ้ป็นแนวคดิหลกัในกำรก ำหนดรปูแบบธุรกจิ (business model) และสื่อสำรใหทุ้ก

คนในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทศิทำงเดยีวกนั โดยจดัท ำวสิยัทศัน์ และค่ำนิยมรว่มขององคก์ร (vision 

and values) หรอืวตัถุประสงคแ์ละหลกักำร (principles and purposes) หรอือื่น ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

2) ในกำรบรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้ำหมำยหลกั คณะกรรมกำรควรก ำหนดรปูแบบธุรกจิ (business 

model) ทีส่ำมำรถสรำ้งคุณค่ำใหท้ัง้แก่กจิกำร ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไป โดย

พจิำรณำถงึ 

ก. สภำพแวดลอ้มและกำรเปลีย่นแปลงปัจจยัต่ำง ๆ รวมทัง้กำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใช้

อย่ำงเหมำะสม 

ข. ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

ค. ควำมพรอ้ม ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของกจิกำร 

3) ค่ำนิยมขององคก์รสะทอ้นคุณลกัษณะของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่คีวรมส่ีวนหนึ่งทีส่ะทอ้นคุณลกัษณะ

ของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเชน่ ควำมรบัผดิชอบในผลกำรกระท ำ (accountability) ควำมเทีย่งธรรม 

(integrity) ควำมโปรง่ใส (transparency) ควำมเอำใจใส่ (due consideration of social and 

environmental responsibilities) เป็นตน้ 

4) คณะกรรมกำรควรส่งเสรมิกำรสือ่สำร และเสรมิสรำ้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร

สะทอ้นอยู่ในกำรตดัสนิใจและกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในทุกระดบั จนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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หลกัปฏบิตั ิ2.2 คณะกรรมกำรมหีน้ำทีก่ ำกับดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลำปำนกลำง 
และ/หรอืประจ ำปีของกิจกำรสอดคล้องกบักำรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร  โดยมกีำรน ำ
นวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชอ้ย่ำงเหมำะสม ปลอดภยั 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรตอ้งก ำกบัดแูลใหก้ำรจดัท ำกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ

เป้ำหมำยหลกัของกจิกำร โดยค ำนึงถงึปัจจยัแวดลอ้มของกจิกำร ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกำสและ 

ควำมเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ละควรสนับสนุนใหม้กีำรจดัท ำ หรอืทบทวนวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และกล
ยุทธส์ ำหรบัระยะปำนกลำง 3-5 ปีดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปีไดค้ ำนึงถงึ
ผลกระทบในระยะเวลำทีย่ำวขึน้ และยงัพอจะคำดกำรณ์ไดต้ำมสมควร 

2) ในกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี คณะกรรมกำรตอ้งดแูลใหม้กีำรวเิครำะหส์ภำพแวดลอ้ม 

ปัจจยัและควำมเสีย่งต่ำง ๆ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งตลอดสำย value chain 

รวมทัง้ปัจจยัต่ำงๆ ทีอ่ำจมผีลตอ่กำรบรรลุเป้ำหมำยหลกัของกจิกำร โดยควรมกีลไกทีท่ ำใหเ้ขำ้

ใจควำมตอ้งกำรของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่ำงแทจ้รงิ ไดแ้ก่ 

ก. ระบุวธิกีำร กระบวนกำร ช่องทำงกำรมส่ีวนร่วมหรอืช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผูม้ส่ีวนไดเ้สยี

กบักจิกำรไวช้ดัเจน เพื่อใหก้จิกำรสำมำรถเขำ้ถงึและไดร้บัขอ้มลูประเดน็หรอืควำมตอ้งกำร

ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มไดอ้ย่ำงถูกตอ้งใกลเ้คยีงมำกที่สุด 

ข. ระบุผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งของกจิกำร ทัง้ภำยในและภำยนอก ทัง้ทีเ่ป็นตวับุคคล กลุ่ม

บุคคล หน่วยงำนองคก์ร เช่น พนักงำน ผูล้งทุน ลูกคำ้ คู่คำ้ ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกบัดแูล เป็นตน้ 

ค. ระบุประเดน็และควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อน ำไปวเิครำะหแ์ละจดัระดบัประเดน็

ดงักล่ำวตำมควำมส ำคญัและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทัง้กจิกำรและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ทัง้นี้ เพื่อ

เลอืกเรื่องส ำคญัทีจ่ะเป็นกำรสรำ้งคุณค่ำร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีมำด ำเนินกำรใหเ้กดิผล 

3) ในกำรก ำหนดกลยุทธ ์คณะกรรมกำรตอ้งก ำกบัดแูลใหม้กีำรส่งเสรมิกำรสรำ้งนวตักรรม และน ำ

นวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและตอบสนองควำมตอ้งกำรของ

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐำนของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

4) เป้ำหมำยทีก่ ำหนดจะพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิและศกัยภำพของกจิกำร 

โดยคณะกรรมกำรตอ้งก ำหนดเป้ำหมำยทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ช่ตวัเงนิ นอกจำกน้ี ยงัตระหนักถงึ

ควำมเสีย่งของกำรตัง้เป้ำหมำยทีอ่ำจน ำไปสู่กำรประพฤตทิีผ่ดิกฎหมำย หรอืขำดจรยิธรรม (unethical 

conduct) 

5) คณะกรรมกำรตอ้งก ำกบัดแูลใหม้กีำรถ่ำยทอดวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธ ์และแผนงำนให้

ทัว่ทัง้องคก์ร 
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6) คณะกรรมกำรตอ้งก ำกบัดแูลใหม้กีำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนทีเ่หมำะสมและ

ตดิตำมกำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธแ์ละแผนงำนประจ ำปี โดยอำจจดัใหม้ผีูท้ ำหน้ำทีร่บัผดิชอบ ดแูล 

และตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน 

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

(Strengthen Board Effectiveness) 

หลกัปฏบิตั ิ3.1 คณะกรรมกำรบรษิัทมหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทัง้ในเรื่องขนำด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระ ที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองค์กรสู่ว ัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลกัทีก่ ำหนดไว ้

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบรษิทัต้องดูแลใหค้ณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัหิลำกหลำยทัง้ใน
ดำ้นทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและคุณลกัษณะเฉพำะดำ้น ตลอดจนเพศและอำยุ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรบรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัขององค์กร โดยจดัท ำตำรำงองค์ประกอบควำมรู้ควำมช ำนำญของกรรมกำร 
(skills matrix) เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ จะไดค้ณะกรรมกำรโดยรวมทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม สำมำรถเขำ้ใจและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีได ้รวมทัง้ต้องมกีรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำรอย่ำงน้อย 1 คนทีม่ปีระสบกำรณ์
ในธุรกจิหรอือุตสำหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด ำเนินกจิกำรอยู่ 

2) คณะกรรมกำรบรษิทัควรพจิำรณำจ ำนวนกรรมกำรทีเ่หมำะสม โดยจดัใหม้จี ำนวนกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 
5 คน และไม่ควรเกนิ 12 คน เพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

3) คณะกรรมกำรบรษิทัควรจดัใหม้สีดัส่วนระหว่ำงกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บรหิำร
ทีส่ะทอ้นอ ำนำจทีถ่่วงดุลกนัอย่ำงเหมำะสม โดย 

ก. ส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บรหิำรทีส่ำมำรถใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำรได้
อย่ำงอสิระ  

ข. มจี ำนวนและคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระตำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ดแูลใหก้รรมกำรอสิระสำมำรถท ำงำนร่วมกบั
คณะกรรมกำรทัง้หมดไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและสำมำรถแสดงควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ 

4) คณะกรรมกำรบริษัทต้องจดัให้มเีปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่มี
ควำมหลำกหลำย และขอ้มลูกรรมกำร อำท ิอำยุ เพศ ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ สดัส่วนกำร 

ถือหุ้น จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ในรำยงำน
ประจ ำปี และบน website ของบรษิทั 

หลกัปฏบิตั ิ3.2 คณะกรรมกำรบรษิทัจะคดัเลอืกบุคคลที่เหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ องค์ประกอบและ
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอือ้ต่อกำรใชดุ้ลพนิิจในกำรตดัสนิใจอย่ำงมอีสิระ 

แนวปฏบิตั ิ 1) ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอสิระ 
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2) ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญม่หีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบต่ำงกนั คณะกรรมกำรก ำหนด

อ ำนำจหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ใหช้ดัเจน และเพื่อไมใ่หค้นใดคนหนึ่งมี

อ ำนำจโดยไมจ่ ำกดั ควรแยกบุคคลทีด่ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลทีด่ ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่

3) ประธำนกรรมกำรมบีทบำทเป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำร โดยหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรอย่ำงเรื่อง

ดงัต่อไปนี้ 

ก. กำรก ำกบั ตดิตำม และดแูลใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ และบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

ข. กำรดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ กรรมกำรทกุคนมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่ี

จรยิธรรม และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

ค. กำรก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรอืร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และมี

มำตรกำรทีด่แูลใหเ้รื่องส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชมุ 

ง. กำรจดัสรรเวลำไวอ้ย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและมำกพอทีก่รรมกำรจะอภปิรำย

ประเดน็ส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กนั กำรส่งเสรมิใหก้รรมกำรมกีำรใชดุ้ลยพนิิจที่

รอบคอบ ใหค้วำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ 

จ. กำรเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรทีไ่ม่เป็น

ผูบ้รหิำรและระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 

4) ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ไม่ไดแ้ยกจำกกนัอย่ำงชดัเจน เช่น ประธำน

กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นบุคคลเดยีวกนั ประธำนกรรมกำรไม่เป็นกรรมกำรอสิระ 

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั หรอืประธำนกรรมกำร

เป็นสมำชกิในคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืคณะท ำงำน หรอืไดร้บัมอบหมำยใหม้หีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ

ดำ้นกำรบรหิำรคณะกรรมกำรควรส่งเสรมิใหเ้กดิกำรถว่งดุลอ ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำย

จดักำร โดยพจิำรณำ 

ก. องคป์ระกอบคณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระมำกกวำ่กึง่หนึ่ง หรอื 

ข. แต่งตัง้กรรมกำรอสิระคนหนึ่งร่วมพจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร 

5) คณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรอสิระมกีำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนับ

จำกวนัทีไ่ดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมกำรอสิระ

นัน้ใหด้ ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรควรพจิำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถงึควำมจ ำเป็นดงักล่ำว 

6) เพื่อใหเ้รื่องส ำคญัไดร้บักำรพจิำรณำในรำยละเอยีดอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรจะพจิำรณำแตง่ตัง้

คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อพจิำรณำประเดน็เฉพำะเรื่อง กลัน่กรองขอ้มลู และเสนอแนวทำงพจิำรณำ

ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมกำรเหน็ชอบต่อไป 
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คณะกรรมกำรบรษิทัต้องดูแลใหม้กีำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีทีผ่่ำนมำและรำยงำนผลกำร
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด 

หลกัปฏบิตั ิ3.3 คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งก ำกบัดแูลใหก้ำรสรรหำและคดัเลอืกกรรมกำรมกีระบวนกำรทีโ่ปร่งใสและชดัเจนเพื่อให้
ไดค้ณะกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ ำหนดไว ้

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัตัง้คณะกรรมกำรสรรหำ ซึง่สมำชกิส่วนใหญ่และประธำนเป็นกรรมกำรอสิระ 

2) คณะกรรมกำรสรรหำจดัใหม้กีำรประชุม เพื่อพจิำรณำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรสรรหำบุคคลเพื่อใหไ้ด้

กรรมกำรทีม่คีุณสมบตัทิีจ่ะท ำใหค้ณะกรรมกำรมอีงคป์ระกอบควำมรูค้วำมช ำนำญทีเ่หมำะสมรวมทัง้มี

กำรพจิำรณำประวตัขิองบคุคลดงักล่ำว และเสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำร ก่อนจะน ำเสนอทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำร นอกจำกนี้ ผูถ้อืหุน้ควรไดร้บัขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอเกีย่วกบับุคคลที่

ไดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจ 

3) คณะกรรมกำรสรรหำทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร

ก่อนทีจ่ะมกีำรสรรหำกรรมกำรทีค่รบวำระ และในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสรรหำเสนอชื่อกรรมกำรรำย

เดมิ ควรค ำนึงถงึผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรรำยดงักล่ำวประกอบดว้ย 

4) ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษำของคณะกรรมกำรสรรหำ จะจดัใหม้ี

กำรเปิดเผยขอ้มลูของทีป่รกึษำนัน้ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ควำมเป็นอสิระ หรอืไมม่คีวำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์ 

หลกัปฏบิตั ิ3.4 ในกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมกำรพิจำรณำให้โครงสร้ำงและอัตรำ
ค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกับควำมรบัผดิชอบและจูงใจให้คณะกรรมกำรน ำพำองค์กรให้ด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบรษิทัจดัตัง้คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน ซึง่สมำชกิส่วนใหญ่และประธำนเป็น

กรรมกำรอสิระ เพื่อท ำหน้ำทีพ่จิำรณำนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

2) ก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้ำหมำยระยะยำวของบรษิทั 

ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที ่ขอบเขตของบทบำทและควำมรบัผดิชอบ (accountability and 

responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำย

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ เช่น สมำชกิของคณะกรรมกำรชุดย่อยควรไดร้บัค่ำตอบแทนเพิม่ที่

เหมำะสม ทัง้นี้ อยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสำหกรรม 

3) ผูถ้อืหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมตัโิครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำร ทัง้รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวั

เงนิ โดยคณะกรรมกำรควรพจิำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรปูแบบใหม้คีวำมเหมำะสม ทัง้ค่ำตอบแทนใน

อตัรำคงที ่(เช่น ค่ำตอบแทนประจ ำ เบีย้ประชมุ) และค่ำตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของบรษิทั(เช่น  
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โบนัส บ ำเหนจ็) โดยควรเชื่อมโยงกบัมลูค่ำทีบ่รษิทัสรำ้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ แต่ไม่ควรอยูใ่นระดบัทีส่งูเกนิไป

จนท ำใหเ้กดิกำรมุง่เน้นแต่ผลประกอบกำรระยะสัน้ 

4) คณะกรรมกำรบรษิทัเปิดเผยนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรทีส่ะทอ้นถงึ

ภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รปูแบบและจ ำนวนของค่ำตอบแทนดว้ย ทัง้นี้

จ ำนวนเงนิค่ำตอบแทนทีเ่ปิดเผย รวมถงึค่ำตอบแทนทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำร

ของบรษิทัย่อยดว้ย 

5) ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษำของคณะกรรมกำรพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน จะจดัใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูของทีป่รกึษำนัน้ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ควำมเป็นอสิระ 

หรอืไมม่คีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

หลกัปฏบิตั ิ3.5 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดูแลใหก้รรมกำรทุกคนมคีวำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละจดัสรรเวลำอย่ำง
เพยีงพอ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบรษิทัดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ มกีลไกสนับสนุนใหก้รรมกำรเขำ้ใจบทบำทหน้ำทีข่องตน 

2) คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่นของกรรมกำร โดยพจิำรณำถงึ

ประสทิธภิำพกำรท ำงำนของกรรมกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งหลำยบรษิทั และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกรรมกำร

สำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่ำงเพยีงพอ ก ำหนดจ ำนวนบรษิทัจดทะเบยีนที่

กรรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะหรอืสภำพธุรกจิของบรษิทัแต่รวมแลว้ไม่

เกนิ 5 บรษิทัจดทะเบยีน ทัง้นี้ เนื่องจำกประสทิธภิำพของกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำรบรษิทัอำจ

ลดลง หำกจ ำนวนบรษิทัทีก่รรมกำรไปด ำรงต ำแหน่งมมีำกเกนิไป  

3) คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้รีะบบกำรรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งอื่นของกรรมกำร และเปิดเผยใหเ้ป็นที่

รบัทรำบ 

4) ในกรณีทีก่รรมกำรบรษิทัด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร หรอืมส่ีวนไดเ้สยีไมว่่ำโดยตรงหรอืโดย

ออ้มในกจิกำรอื่นทีม่คีวำมขดัแยง้ หรอืสำมำรถใชโ้อกำส หรอืขอ้มลูของบรษิทัเพื่อประโยชน์ของตน

คณะกรรมกำรตอ้งดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ บรษิทัมมีำตรกำรป้องกนัอยำ่งเพยีงพอและมกีำรแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้

รบัทรำบตำมเหมำะสม 

5) กรรมกำรแต่ละคนควรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำร

บรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

หลกัปฏบิตั ิ3.6 คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดแูลใหม้กีรอบ และกลไกในกำรก ำกบัดแูลนโยบำย และกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย
และกจิกำรอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั ในระดบัทีเ่หมำะสมกบักจิกำรแต่ละแห่ง รวมทัง้บรษิทัย่อยและ
กจิกำรอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนมคีวำมเขำ้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งพจิำรณำก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึ 

ก. ระดบักำรแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุในบรษิทัย่อยโดยให้

ก ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูแ้ต่งตัง้เวน้แต่บรษิทัดงักล่ำวเป็นบรษิทั
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ขนำดเลก็ทีเ่ป็น operating arms ของกจิกำรคณะกรรมกำรอำจมอบหมำยใหก้รรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่เป็นผูแ้ต่งตัง้กไ็ด ้

ข. ก ำหนดขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัตำมขอ้ (1) 

ดแูลใหต้วัแทนของบรษิทัดแูลใหก้ำรปฏบิตัเิป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัย่อย และในกรณีที่

บรษิทัย่อยมผีูร้ว่มลงทุนอื่น คณะกรรมกำรจะก ำหนดนโยบำยใหต้วัแทนท ำหน้ำทีอ่ย่ำงดทีีสุ่ด

เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยและใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบรษิทัแม่ 

ค. ระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัย่อยทีเ่หมำะสมและรดักุมเพยีงพอและกำรท ำรำยกำร

ต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ง. กำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ กำรท ำรำยกำรอื่นทีส่ ำคญักำรเพิม่ทุนกำรลดทุน กำร

เลกิบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

2) หำกเป็นกำรเขำ้ร่วมลงทุนในกจิกำรอื่นอย่ำงมนีัยส ำคญั เช่น มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และจ ำนวนเงนิลงทุน หรอือำจตอ้งลงทุนเพิม่เตมิมนียัส ำคญัต่อ

บรษิทั ในกรณีทีจ่ ำเป็น คณะกรรมกำรควรดแูลใหม้กีำรจดัท ำ shareholders’ agreement หรอื 

ขอ้ตกลงอื่นเพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจนเกีย่วกบัอ ำนำจในกำรบรหิำรจดักำรและกำรมส่ีวนรว่มในกำร

ตดัสนิใจในเรื่องส ำคญักำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน เพื่อสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ

ของบรษิทัไดต้ำมมำตรฐำนและก ำหนดเวลำ 

หลกัปฏบิตั ิ3.7 คณะกรรมกำรบรษิทัต้องจดัใหม้กีำรประเมนิ ผลกำรปฏบิตั ิหน้ำทีป่ระจ ำปีของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุด
ย่อย และกรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมนิควรถูกน ำไปใชส้ ำหรบักำรพฒันำกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปดว้ย 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยควรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้

เพื่อใหค้ณะกรรมกำรร่วมกนัพจิำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยควรก ำหนด

บรรทดัฐำนทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลกำรปฏบิตังิำนอย่ำงมหีลกัเกณฑ์ 

2) ในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนควรประเมนิทัง้แบบคณะและรำยบุคคล โดยอย่ำงน้อยตอ้งเป็นวธิี

ประเมนิดว้ยตนเอง (self-evaluation) หรอืคณะกรรมกำรอำจพจิำรณำใชว้ธิปีระเมนิแบบไขว ้(cross 

evaluation) ร่วมดว้ยกไ็ด ้รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและผลกำรประเมนิในภำพรวมไวใ้น

รำยงำนประจ ำปี 

3) คณะกรรมกำรบรษิทัอำจพจิำรณำจดัใหม้ทีีป่รกึษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำง และ

เสนอแนะประเดน็ในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผย

กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

4) ผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรควรถูกน ำไปใชป้ระกอบพจิำรณำควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบ

คณะกรรมกำร 
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หลกัปฏบิตั ิ3.8 คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งก ำกบัดแูลใหค้ณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบับทบำท
หน้ำทีล่กัษณะกำรประกอบธุรกจิ และกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมกำร
ทุกคนไดร้บักำรเสรมิสรำ้งทกัษะและควำมรูส้ ำหรบักำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ บุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรใหม่ จะไดร้บักำรแนะน ำ

และมขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ซึง่รวมถงึควำมเขำ้ใจในวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั 

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่ำนยิมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกจิและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิของกจิกำร 

2) คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งดแูลใหก้รรมกำรไดร้บักำรอบรมและพฒันำควำมรูท้ีจ่ ำเป็นอย่ำงต่อเนื่อง 

3) คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งมคีวำมเขำ้ใจเกีย่วกบักฎหมำย กฎเกณฑ ์มำตรฐำน ควำมเสีย่ง และ

สภำพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทรำบขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

4) คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำร

ในรำยงำนประจ ำปี 

หลกัปฏบิตั ิ3.9 คณะกรรมกำรบรษิทัต้องดูแลใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย  สำมำรถ
เขำ้ถงึขอ้มูลทีจ่ ำเป็น และมเีลขำนุกำรบรษิทัทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งจดัใหม้กี ำหนดกำรประชมุและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ

เพื่อใหก้รรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเขำ้ร่วมประชมุได ้

2) จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำรควรพจิำรณำใหเ้หมำะสมกบัภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั แต่ไม่ควรน้อยกว่ำ 4 ครัง้ต่อปีในกรณีที่

คณะกรรมกำรไม่ไดม้กีำรประชมุทุกเดอืน คณะกรรมกำรควรก ำหนดใหฝ่้ำยจดักำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนใหค้ณะกรรมกำรทรำบในเดอืนทีไ่มไ่ดม้กีำรประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบั

ควบคุมและดแูลกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและทนักำรณ์ 

3) คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งดแูลใหม้กีลไกใหก้รรมกำรแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ำยจดักำรมอีสิระทีจ่ะเสนอเรื่องที่

เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขำ้สู่วำระกำรประชุม 

4) เอกสำรประกอบกำรประชุมควรส่งใหแ้ก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัท ำกำรก่อนวนั

ประชุม 

5) คณะกรรมกำรบรษิทัควรสนับสนุนใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เชญิผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้ร่วมประชมุ

คณะกรรมกำรเพื่อใหส้ำรสนเทศรำยละเอยีดเพิม่เตมิในฐำนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหำโดยตรง และเพื่อใหม้ี

โอกำสรูจ้กัผูบ้รหิำรระดบัสงูส ำหรบัใชป้ระกอบกำรพจิำรณำแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง 

6) คณะกรรมกำรควรเขำ้ถงึสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นเพิม่เตมิไดจ้ำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เลขำนุกำรบรษิทั 

หรอืผูบ้รหิำรอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยทีก่ ำหนด และในกรณีทีจ่ ำเป็น 
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คณะกรรมกำรอำจจดัใหม้คีวำมเหน็อสิระจำกทีป่รกึษำหรอืผูป้ระกอบวชิำชพีภำยนอก โดยถอืเป็น

ค่ำใชจ้่ำยของบรษิทั 

7) คณะกรรมกำรบรษิทัควรถอืเป็นนโยบำยใหก้รรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรมโีอกำสทีจ่ะประชมุระหวำ่ง

กนัเองตำมควำมจ ำเป็นเพื่ออภปิรำยปัญหำต่ำง ๆ เกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยูใ่นควำมสนใจ โดยไม่มฝ่ีำย

จดักำรร่วมดว้ย และควรแจง้ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ทรำบถงึผลกำรประชุมดว้ย 

8) คณะกรรมกำรบรษิทัควรก ำหนดคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิทัทีเ่หมำะสมทีจ่ะ

ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบัดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำง ๆ ทีค่ณะกรรมกำรจะตอ้ง

ทรำบดแูลกำรจดักำรเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร เอกสำรส ำคญัต่ำง ๆ และกจิกรรมของ

คณะกรรมกำรรวมทัง้ประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำร นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรควร

เปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิทัในรำยงำนประจ ำปี และบน website ของ

บรษิทั 

9) เลขำนุกำรบรษิทัควรไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงตอ่เนื่องทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัิ

หน้ำทีแ่ละในกรณีทีม่หีลกัสตูรรบัรอง (certified program) เลขำนุกำรบรษิทัควรเขำ้รบักำรอบรม

หลกัสตูรดงักล่ำวดว้ย 

หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

Ensure Effective CEO and People Management 

หลกัปฏบิตั ิ4.1 คณะกรรมกำรบริษัทต้องด ำเนินกำรให้มัน่ใจว่ำมีกำรสรรหำและพฒันำกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และผู้บริหำร
ระดบัสงูใหม้คีวำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งพจิำรณำหรอืมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ พจิำรณำหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีำรสรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

2) คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งตดิตำมดแูลใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญด่แูลใหม้ผีูบ้รหิำรระดบัสงูทีเ่หมำะสม

โดยอย่ำงน้อยคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืคณะกรรมกำรสรรหำควรร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

พจิำรณำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรสรรหำและแต่งตัง้บุคคล เหน็ชอบบคุคลทีก่รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรระดบัสงู 

3) เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง คณะกรรมกำรตอ้งก ำกบัดแูลใหม้แีผนสบืทอดต ำแหน่ง 

(succession plan) เพื่อเป็นกำรเตรยีมสบืทอดต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และผูบ้รหิำรระดบัสงู 

และใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนสบืทอดต ำแหน่งต่อคณะกรรมกำรเพื่อ

ทรำบเป็นระยะดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4) คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญแ่ละผูบ้รหิำรระดบัสงูไดร้บักำร

อบรมและพฒันำ เพื่อเพิม่พนูควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตังิำน 
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5) คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งก ำหนดนโยบำยและวธิปีฏบิตัใินกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทีบ่รษิทัอื่นของ

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสงูอย่ำงชดัเจน ทัง้ประเภทของต ำแหน่งกรรมกำรและจ ำนวน

บรษิทัทีส่ำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งได ้

หลกัปฏบิตั ิ4.2 คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนและกำรประเมนิผลทีเ่หมำะสม 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบรษิทัควรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจงูใจใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

ผูบ้รหิำรระดบัสงู และบุคลำกรอื่นๆ ทุกระดบัปฏบิตังิำนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกั

ขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิกำรในระยะยำวซึง่รวมถงึ 

ก. กำรพจิำรณำควำมควำมเหมำะสมของสดัส่วนค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน ผลกำรด ำเนินงำน

ระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลกำรด ำเนินงำนระยะยำว เช่น Employee Stock Ownership Plan 

ข. กำรก ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทน ควรค ำนึงถงึปัจจยั เช่น ระดบัค่ำตอบแทน

สงูกว่ำหรอืเท่ำกบัระดบัอตุสำหกรรมโดยประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนของกจิกำร 

ค. กำรก ำหนดนโยบำยเกีย่วกบัเกณฑก์ำรประเมนิผลและกำรสื่อสำรใหเ้ป็นทีร่บัทรำบ 

2) คณะกรรมกำรบรษิทัทีไ่ม่รวมกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรควรมบีทบำทเกี่ยวกบัค่ำตอบแทนและกำร

ประเมนิผลงำนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่อย่ำงน้อยในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

ก. เหน็ชอบหลกัเกณฑก์ำรประเมนิผลงำนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยเกณฑก์ำรประเมนิผลงำน

ควรจงูใจใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่บรหิำรกจิกำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยหลกั  

กลยุทธ ์และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิกำรในระยะยำว โดยสื่อสำรใหก้รรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ทรำบเกณฑก์ำรประเมนิเป็นกำรล่วงหน้ำ 

ข. ประเมนิผลงำนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นประจ ำทุกปีหรอือำจมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำร

พจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิ และประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรอำวุโสควรเป็น 

ผูส้ื่อสำรผลกำรพจิำรณำรวมทัง้ประเดน็เพื่อกำรพฒันำใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ทรำบ 
ค. อนุมตัคิ่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และควรพจิำรณำผลประเมนิกำรปฏบิตัิ

หน้ำทีข่องกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และปัจจยัอื่นๆ ประกอบดว้ย 

3) คณะกรรมกำรควรเหน็ชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในกำรประเมนิผลงำน ตลอดจนอนุมตัโิครงสรำ้ง

ค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรระดบัสงู และตดิตำมใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญป่ระเมนิผูบ้รหิำรระดบัสงูให้

สอดคลอ้งกบัหลกักำรประเมนิดงักล่ำว 

4) คณะกรรมกำรบรษิทัควรก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในกำรประเมนิผลงำนส ำหรบั

ทัง้องคก์ร 

หลกัปฏบิตั ิ4.3 คณะกรรมกำรบรษิทัควรเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรบรหิำรและกำร
ด ำเนินงำนของกจิกำร 
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แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบบรษิทัควรเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ ซึง่อำจอยูใ่นรปูแบบของ

ขอ้ตกลงภำยในกจิกำรครอบครวัไมว่่ำจะเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืไม่ ขอ้ตกลงผูถ้อืหุน้ หรอืนโยบำย

ของกลุ่มบรษิทัแม่ ซึง่มผีลต่ออ ำนำจในกำรควบคุมกำรบรหิำรจดักำรกจิกำร 

2) คณะกรรมกำรบรษิทัควรดแูลไมใ่หข้อ้ตกลงตำมขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่อง

คณะกรรมกำร เช่น กำรมบีุคคลทีเ่หมำะสมมำสบืทอดต ำแหน่ง 

3) คณะกรรมกำรบรษิทัควรดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ตกลงต่ำงๆ ทีม่ผีลกระทบต่อกำรควบคุม

กจิกำร 

หลกัปฏบิตั ิ4.4 คณะกรรมกำรบรษิทัควรตดิตำมดแูลกำรบรหิำรและพฒันำบุคลำกรใหม้จี ำนวน ควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ์และ
แรงจงูใจทีเ่หมำะสม 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมบรษิทักำรตอ้งดแูลใหม้กีำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลทีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงและกลยุทธข์อง

องคก์รพนักงำนในทุกระดบัมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถแรงจงูใจทีเ่หมำะสม และไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเป็น

ธรรมเพื่อรกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถขององคก์รไว ้

2) คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งดแูลใหม้กีำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีหรอืกลไกอื่นเพื่อดแูลใหพ้นักงำนมี

กำรออมอย่ำงเพยีงพอส ำหรบัรองรบักำรเกษยีณ รวมทัง้สนับสนุนใหพ้นักงำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจใน

กำรบรหิำรจดักำรเงนิกำรเลอืกนโยบำยกำรลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอำยุ ระดบัควำมเสีย่ง หรอืดแูลให้

มนีโยบำย 

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Business 

หลกัปฏบิตั ิ5.1 คณะกรรมกำรบรษิทัควรใหค้วำมส ำคญัและสนับสนุนกำรสรำ้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมูลค่ำแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบั
กำรสรำ้งคุณประโยชน์ต่อลูกคำ้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบรษิทัควรใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งวฒัธรรมองคก์รที่ส่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรมและดแูล

ใหฝ่้ำยจดักำรน ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรทบทวนกลยุทธ ์กำรวำงแผนพฒันำปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนและ

กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน 

2) คณะกรรมกำรบรษิทัควรส่งเสรมิกำรสรำ้งนวตักรรมเพื่อเพิม่คณุค่ำใหก้จิกำรตำมสภำพปัจจยัแวดลอ้ม

ทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ซึง่อำจครอบคลุมกำรก ำหนดรปูแบบธุรกจิ (business model) วธิคีดิมมุมองใน

กำรออกแบบและพฒันำสนิคำ้และบรกิำร กำรวจิยั กำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลติและกระบวนกำร

ท ำงำนรวมทัง้กำรร่วมมอืกบัคู่คำ้ 
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หลกัปฏบิตั ิ5.2 คณะกรรมกำรบรษิทัควรตดิตำมดแูลใหฝ่้ำยจดักำรประกอบธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
และสะท้อนอยู่ในแผนด ำเนินกำร (operational plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ ทุกฝ่ำยขององค์กรได้ด ำเนินกำร
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยุทธข์องกจิกำร 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบรษิทัควรดแูลใหม้กีลไกทีท่ ำใหม้ัน่ใจว่ำ กจิกำรประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรมมคีวำม

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อเป็นแนวทำงใหทุ้กส่วนใน

องคก์รสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั ทีเ่ป็นไปดว้ยควำมยัง่ยนื โดยอำจจดัท ำนโยบำยหรอื

แนวปฏบิตัซิึง่อย่ำงน้อยควรครอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี้ 

ก. ควำมรบัผดิชอบต่อพนักงำนและลูกจำ้ง โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่

เกีย่วขอ้งและปฏบิตัติ่อพนักงำนและลูกจำ้งอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนและค่ำผลประโยชน์อื่น ๆ ทีเ่ป็นธรรม กำรจดัสวสัดกิำรทีไ่ม่น้อยกว่ำ

ทีก่ฎหมำยก ำหนดหรอืมำกกว่ำตำมควำมเหมำะสม กำรดแูลสุขภำพอนำมยัและควำม

ปลอดภยัในกำรท ำงำน กำรอบรมใหค้วำมรู ้พฒันำศกัยภำพและส่งเสรมิควำมกำ้วหน้ำ 

รวมถงึเปิดโอกำสใหพ้นักงำนมโีอกำสพฒันำทกัษะกำรท ำงำนในดำ้นอื่น ๆ 

ข. ควำมรบัผดิชอบต่อลูกคำ้ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้งและ

ค ำนึงถงึสุขภำพ ควำมปลอดภยั ควำมเป็นธรรม กำรเกบ็รกัษำขอ้มลูลูกคำ้ กำรบรกิำรหลงั

กำรขำยตลอดชว่งอำยุสนิคำ้และบรกิำร กำรตดิตำมวดัผลควำมพงึพอใจของลูกคำ้เพื่อกำร

พฒันำปรบัปรุงสนิคำ้และบรกิำรรวมทัง้กำรโฆษณำประชำสมัพนัธแ์ละกำรส่งเสรมิกำรขำย 

(sales conduct) ตอ้งกระท ำอยำ่งมคีวำมรบัผดิชอบ ไม่ท ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิหรอืใช้

ประโยชน์จำกควำมเขำ้ใจผดิของลูกคำ้ 

ค. ควำมรบัผดิชอบต่อคูค่ำ้ โดยมกีระบวนกำรจดัซื้อจดัจำ้งและเงือ่นไขสญัญำหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็น

ธรรมกำรชว่ยใหค้วำมรู ้พฒันำศกัยภำพและยกระดบัควำมสำมำรถในกำรผลติและใหบ้รกิำร

ใหไ้ดม้ำตรฐำน ชีแ้จงและดแูลใหคู้่คำ้เคำรพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัติ่อแรงงำนตนเองอย่ำง

เป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึตดิตำมตรวจสอบและประเมนิผลคู่คำ้

เพื่อพฒันำกำรประกอบธุรกจิระหว่ำงกนัอยำ่งยัง่ยนื 

ง. ควำมรบัผดิชอบต่อชมุชนโดยน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทำงธุรกจิมำพฒันำโครงกำรที่

สำมำรถสรำ้งเสรมิประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ย่ำงเป็นรปูธรรมมกีำรตดิตำมและวดัผลควำม

คบืหน้ำและควำมส ำเรจ็ในระยะยำว 

จ. ควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดักำรและดแูลใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัจะไม่สรำ้ง

หรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในทำงลบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลุมกำรใชว้ตัถุดบิ กำรใชพ้ลงังำน 

(ส ำหรบักำรผลติขนส่งหรอืในส ำนักงำน) กำรใชน้ ้ำ กำรใชท้รพัยำกรหมุนเวยีน กำรดแูลและ

ฟ้ืนฟูควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรประกอบธุรกจิ กำรปลดปล่อย

และจดักำรของเสยีทีเ่กดิจำกกำรประกอบธุรกจิ กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก เป็นตน้ 
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ฉ. กำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรมโดยกำรประกอบธุรกจิอย่ำงเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรำ้งควำม

ไดเ้ปรยีบทำงกำรแขง่ขนัอย่ำงไม่เป็นธรรม 

ช. กำรต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชนั โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่

เกีย่วขอ้งและก ำหนดใหบ้รษิทัมแีละประกำศนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชนัต่อ

สำธำรณะโดยอำจเขำ้ร่วมเป็นภำคเีครอืขำ่ยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชนั รวมถงึ

สนับสนุนใหบ้รษิทัอื่นๆ และคู่คำ้มแีละประกำศนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชนั 

รวมทัง้เขำ้ร่วมเป็นภำคเีครอืขำ่ยดว้ย 

หลกัปฏบิตั ิ5.3 คณะกรรมกำรบรษิทัควรติดตำมดูแลใหฝ่้ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรพัยำกรใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และประสทิธผิล โดยค ำนึงถงึผลกระทบและกำรพฒันำทรพัยำกรตลอดสำย value chain เพื่อให้สำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัไดอ้ย่ำงยัง่ยนื 

1) คณะกรรมกำรบรษิทัควรตระหนกัถงึควำมจ ำเป็นของทรพัยำกรทีต่อ้งใช ้รวมทัง้ตระหนักว่ำกำรใช้

ทรพัยำกรแต่ละประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั 

2) คณะกรรมกำรบรษิทัควรตระหนกัว่ำ รปูแบบธุรกจิ (business model) ทีต่่ำงกนั ท ำใหเ้กดิผลกระทบ

ต่อทรพัยำกรทีต่่ำงกนัดว้ย ดงันัน้ ในกำรตดัสนิใจเลอืกรปูแบบธรุกจิ จงึควรค ำนึงถงึผลกระทบและ

ควำมคุม้ค่ำทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทรพัยำกร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐำนของกำรมจีรยิธรรม มคีวำมรบัผดิชอบและ

สรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กจิกำรอย่ำงยัง่ยนื 

3) คณะกรรมกำรบรษิทัควรดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ ในกำรบรรลุวตัถปุระสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของกจิกำรฝ่ำย

จดักำรมกีำรทบทวน พฒันำดแูลกำรใชท้รพัยำกรใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลโดย

ค ำนึงถงึกำรเปลีย่นแปลงของปัจจยัภำยในและภำยนอกอยู่เสมอ 

หลกัปฏบิตั ิ5.4 คณะกรรมกำรบรษิทัควรจดัใหม้กีรอบกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัองคก์รที่
สอดคล้องกบัควำมตอ้งกำรของกจิกำร รวมทัง้ดูแลใหม้กีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเพิม่โอกำสทำง
ธุรกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรควำมเสี่ยง เพื่อให้กจิกำรสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำย
หลกัของกจิกำร 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรบรษิทัควรจดัใหม้นีโยบำยในเรื่องกำรจดัสรรและกำรบรหิำรทรพัยำกรดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ซึง่ครอบคลุมถงึกำรจดัสรรทรพัยำกรใหเ้พยีงพอต่อกำรด ำเนินธุรกจิ และกำรก ำหนด

แนวทำงเพื่อรองรบัในกรณีทีไ่มส่ำมำรถจดัสรรทรพัยำกรไดเ้พยีงพอตำมทีก่ ำหนดไว ้

2) คณะกรรมกำรบรษิทัควรดแูลใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งขององคก์รครอบคลุมถงึกำรบรหิำรและจดักำร

ควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศดว้ย 

3) คณะกรรมกำรบรษิทัควรจดัใหม้นีโยบำยและมำตรกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ 
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หลกัปฏิบติั 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

หลกัปฏบิตั ิ6.1 คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ บรษิทัมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุม
ภำยในทีจ่ะท ำใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่ำงมปีระสทิธผิล และมกีำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำน 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรควรเขำ้ใจควำมเสีย่งทีส่ ำคญัของกจิกำร และอนุมตัคิวำมเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

2) คณะกรรมกำรควรพจิำรณำและอนุมตันิโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

เป้ำหมำยหลกั กลยุทธ ์และควำมเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องกจิกำร ส ำหรบัเป็นกรอบกำรปฏบิตังิำนใน

กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทศิทำงเดยีวกนั ทัง้นี้ คณะกรรมกำรควรให้

ควำมส ำคญักบัสญัญำณเตอืนภยัล่วงหน้ำและดแูลใหม้กีำรทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็น

ประจ ำ เช่นปีละ 1 ครัง้ 

3) คณะกรรมกำรควรดแูลใหบ้รษิทัมกีำรระบุควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำปัจจยัทัง้ภำยนอกและภำยในองคก์ร

ทีอ่ำจส่งผลใหบ้รษิทัไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว ้

4) คณะกรรมกำรควรดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ บรษิทัไดม้กีำรประเมนิผลกระทบและโอกำสทีเ่กดิขึน้ของควำมเสีย่ง

ทีไ่ดร้ะบุไวเ้พื่อจดัล ำดบัควำมเสีย่ง และมวีธิจีดักำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม 

5) คณะกรรมกำรสำมำรถมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบกลัน่กรองขอ้ 6.1.1-6.1.4 ก่อนเสนอให้

คณะกรรมกำรพจิำรณำ ตำมทีเ่หมำะสมกบัธุรกจิ 

6) คณะกรรมกำรควรตดิตำมและประเมนิผลประสทิธผิลของกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอ 

7) คณะกรรมกำรมหีน้ำทีด่แูลใหก้จิกำรประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้ของในประเทศและในระดบัสำกล 

8) ในกรณีทีบ่รษิทัมบีรษิทัย่อยหรอืกจิกำรอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอยำ่งมนีัยส ำคญั (เช่น มสีดัส่วนกำรถอืหุน้

ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50) คณะกรรมกำรควรน ำผลประเมนิระบบควบคุม

ภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรพจิำรณำตำมขอ้ 6.1.1-6.1.7 ดว้ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัปฏบิตั ิ6.2 คณะกรรมกำรตอ้งจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบทีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและอสิระ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรจดัใหม้คีณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ซึง่ทุกคนตอ้ง

เป็นกรรมกำรอสิระ และมคีุณสมบตัแิละหน้ำทีต่ำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2) คณะกรรมกำรควรก ำหนดหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยควรมหีน้ำที่

อย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

ก. สอบทำนใหก้จิกำรมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและครบถว้น (accuracy and 

completeness) 
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ข. สอบทำนใหก้จิกำรมรีะบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่หมำะสมและมี

ประสทิธผิล 

ค. สอบทำนใหก้จิกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ง. พจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำร

พจิำรณำแตง่ตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดที่

รบัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

จ. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอบุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ีและพจิำรณำ

เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้ประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้รว่ม

ประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละครัง้ 

ฉ. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เพื่อใหม้ัน่ใจ

ไดว้่ำเป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สงูสุดต่อกจิกำร 

ช. สอบทำนควำมถูกตอ้งของเอกสำรอำ้งองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อตำ้น

กำรคอรร์ปัชนัของกจิกำรตำมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้น

ทุจรติ 

3) คณะกรรมกำรควรดแูลใหบ้รษิทัจดัใหม้กีลไกหรอืเครื่องมอืทีจ่ะท ำใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถ

เขำ้ถงึขอ้มลูทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย เช่น เอือ้อ ำนวยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ

สำมำรถเรยีกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมำใหข้อ้มลู กำรไดห้ำรอืร่วมกบัผูส้อบบญัช ีหรอืแสวงหำควำมเหน็ทีเ่ป็น

อสิระจำกทีป่รกึษำทำงวชิำชพีอืน่ใดมำประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบได ้

4) คณะกรรมกำรควรจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงำนตรวจสอบภำยในทีม่คีวำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำที่

เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรพฒันำและสอบทำนประสทิธภิำพระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุม

ภำยใน พรอ้มทัง้รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยรำยงำนกำรสอบทำนไวใ้นรำยงำน

ประจ ำปี 

5) คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งใหค้วำมเหน็ถงึควำมเพยีงพอของระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำร

ควบคุมภำยใน และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

หลกัปฏบิตั ิ6.3 คณะกรรมกำรควรตดิตำมดแูลและจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้ไดร้ะหว่ำงบรษิทักบัฝ่ำย
จดักำร คณะกรรมกำร หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มลูและโอกำส
ของบรษิทั และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิัทในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรควรก ำกบัดแูลใหม้รีะบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่รวมถงึกำรก ำหนด

นโยบำยและวธิปีฏบิตัใินกำรรกัษำควำมลบั (confidentiality) กำรรกัษำควำมน่ำเชื่อถอื (integrity) และ

ควำมพรอ้มใชข้องขอ้มลู (availability) รวมทัง้กำรจดักำรขอ้มลูทีอ่ำจมผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์ 

(market sensitive information) นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรควรดแูลใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู และ
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พนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้ง อำท ิทีป่รกึษำทำงกฎหมำย ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 

ปฏบิตัติำมระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย 

2) คณะกรรมกำรควรดแูลใหม้กีำรจดักำรและตดิตำมรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ รวมทัง้

ดแูลใหม้แีนวทำงและวธิปีฏบิตัเิพื่อใหก้ำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและกำร

เปิดเผยขอ้มลู ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็น

ส ำคญั โดยทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่ควรมส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจ 

3) คณะกรรมกำรควรมขีอ้ก ำหนดใหก้รรมกำรรำยงำนกำรมส่ีวนไดเ้สยีอย่ำงน้อยก่อนกำรพจิำรณำวำระ

กำรประชุมคณะกรรมกำร และบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรควรดแูลให้

กรรมกำรทีม่ส่ีวนไดเ้สยีอย่ำงมนีัยส ำคญัในลกัษณะทีอ่ำจท ำใหก้รรมกำรรำยดงักล่ำวไม่สำมำรถให้

ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ งดเวน้จำกกำรมส่ีวนร่วมในกำรประชุมพจิำรณำในวำระนัน้ 

หลกัปฏบิตั ิ6.4 คณะกรรมกำรควรก ำกบัดแูลใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏบิตัดิำ้นกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัทีช่ดัเจนและสื่อสำร
ในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กดิกำรน ำไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรควรจดัใหม้โีครงกำร หรอืแนวทำงในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ กำรคอรร์ปัชนั รวมถงึกำร

สนับสนุนกจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลูกฝังใหพ้นักงำนทุกคนปฏบิตัติำมกฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้ง 

หลกัปฏบิตั ิ6.5 คณะกรรมกำรควรก ำกบัดแูลใหก้จิกำรมกีลไกในกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนและกำรด ำเนินกำรกรณีมกีำรชีเ้บำะแส 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรควรก ำกบัดแูลใหม้กีลไกและกระบวนกำรจดักำร (บนัทกึ ตดิตำมควำมคบืหน้ำ แกไ้ข

ปัญหำ รำยงำน) ขอ้รอ้งเรยีนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และดแูลใหม้กีำรจดัช่องทำงเพื่อกำรรบัขอ้รอ้งเรยีนทีม่ี

ควำมสะดวกและมมีำกกว่ำหนึ่งช่องทำง รวมทัง้เปิดเผยช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนไวใ้น website 

หรอืรำยงำนประจ ำปี 

2) คณะกรรมกำรดแูลใหม้นีโยบำยและแนวทำงทีช่ดัเจนในกรณีทีม่กีำรชีเ้บำะแส โดยควรก ำหนดใหม้ี

ช่องทำงในกำรแจง้เบำะแสผ่ำนทำง website ของกจิกำรหรอืผ่ำนกรรมกำรอสิระ/ กรรมกำรตรวจสอบ

ของกจิกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำย รวมทัง้มกีระบวนกำรตรวจสอบขอ้มลู กำรด ำเนินกำร และรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำร 

3) คณะกรรมกำรควรดแูลใหม้มีำตรกำรคุม้ครองทีเ่หมำะสมแก่ผูแ้จง้เบำะแสทีแ่จง้เบำะแสดว้ยเจตนำ

สุจรติ 

หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏบิตั ิ7.1 คณะกรรมกำรตอ้งดแูลใหร้ะบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัต่ำง ๆ ถูกตอ้ง 
เพยีงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
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แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรตอ้งดแูลใหบ้คุลำกรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลู มคีวำมรู ้ทกัษะ และ

ประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และมจี ำนวนเพยีงพอ โดยบุคลำกรดงักล่ำวหมำย

รวมถงึผูบ้รหิำรสงูสุดสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ ผูจ้ดัท ำบญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบรษิทั และ

นักลงทุนสมัพนัธ ์

2) ในกำรใหค้วำมเหน็ชอบกำรเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมกำรตอ้งค ำนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยในกรณีที่

เป็นรำยงำนทำงกำรเงนิ ควรพจิำรณำปัจจยัอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ดว้ย 

ก. ผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน 

ข. ควำมเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรำยงำนทำงกำรเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบ

ควบคุมภำยใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผี่ำนกำรสื่อสำรในช่องทำงอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 

ค. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ง. ควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกักลยุทธแ์ละนโยบำยของบรษิทั 

3) คณะกรรมกำรควรดแูลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มลู ซึง่รวมถงึงบกำรเงนิ รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 สำมำรถ

สะทอ้นฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพยีงพอ รวมทัง้ควรสนับสนุนใหบ้รษิทัจดัท ำค ำอธบิำย

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

ประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงนิทุกไตรมำส ทัง้นี้ เพื่อใหน้ักลงทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูและเขำ้ใจกำร

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในแต่ละไตรมำสไดด้ยีิง่ขึน้ 

นอกจำกขอ้มลูตวัเลขในงบกำรเงนิเพยีงอย่ำงเดยีว 

4) ในกรณีทีก่ำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรใดเกี่ยวขอ้งกบักรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งเป็นกำรเฉพำะกรรมกำรรำย

นัน้ควรดแูลใหก้ำรเปิดเผยในส่วนของตนมคีวำมครบถว้น ถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของกลุ่มตน 

กำรเปิดเผยในส่วนทีเ่กีย่วเนื่องกบั shareholders’ agreement ของกลุ่มตน 

หลกัปฏบิตั ิ7.2 คณะกรรมกำรควรตดิตำมดแูลควำมเพยีงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรควรดแูลใหฝ่้ำยจดักำรมกีำรตดิตำมและประเมนิฐำนะทำงกำรเงนิของกจิกำรและมกีำร

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรควรร่วมกนัหำทำงแกไ้ข

โดยเรว็หำกเริม่มสีญัญำณบ่งชีถ้งึปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

2) ในกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรใด ๆ หรอืกำรเสนอควำมเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัคิณะกรรมกำรควร

มัน่ใจไดว้่ำ กำรท ำรำยกำรดงักลำ่วจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกจิกำรสภำพคล่องทำง

กำรเงนิ หรอืควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

หลกัปฏบิตั ิ7.3 ในภำวะทีก่จิกำรประสบปัญหำทำงกำรเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรควรมัน่ใจไดว้ำ่ กจิกำร
มแีผนในกำรแกไ้ขปัญหำ หรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสำมำรถแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงนิได ้ทัง้นี้ ภำยใตก้ำรค ำนึงถงึสทิธิ
ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
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แนวปฏบิตั ิ 1) ในกรณีทีก่จิกำรมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สำมำรถช ำระหนี้หรอืมปัีญหำทำงกำรเงนิคณะกรรมกำรตอ้งตดิตำม

อย่ำงใกลช้ดิ และดแูลใหก้จิกำรประกอบธุรกจิดว้ยควำมระมดัระวงั และปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบั

กำรเปิดเผยขอ้มลู 

2) คณะกรรมกำรตอ้งดแูลใหก้จิกำรก ำหนดแผนกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงนิ โดยค ำนงึถงึควำมเป็นธรรม

ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ซึง่รวมถงึเจำ้หนี้ ตลอดจนตดิตำมกำรแกไ้ขปัญหำ โดยใหฝ่้ำยจดักำรรำยงำนสถำนะ

อย่ำงสม ่ำเสมอ 

3) คณะกรรมกำรควรมัน่ใจไดว้่ำ กำรพจิำรณำตดัสนิใจใด ๆ ในกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงนิของบรษิทั ไม่

ว่ำจะดว้ยวธิกีำรใดจะตอ้งเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล 

หลกัปฏบิตั ิ7.4 คณะกรรมกำรควรพจิำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนืตำมควำมเหมำะสม 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรควรพจิำรณำควำมเหมำะสมในกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย กำรปฏบิตัิ

ตำมจรรยำบรรณ นโยบำยกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนั กำรปฏบิตัติ่อพนักงำนและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ซึง่รวมถงึ

กำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรม และกำรเคำรพสทิธมินุษยชน รวมทัง้ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม โดยค ำนึงถงึกรอบกำรรำยงำนทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสำกล ทัง้นี้ อำจ

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปี หรอือำจจดัท ำเป็นเล่มแยกต่ำงหำกตำมควำมเหมำะสม

ของกจิกำร 

2) คณะกรรมกำรควรดแูลใหข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ ำคญัและสะทอ้นกำรปฏบิตัทิีจ่ะน ำไปสู่กำรสรำ้ง

คุณค่ำแก่กจิกำรอย่ำงยัง่ยนื 

หลกัปฏบิตั ิ7.5 คณะกรรมกำรควรก ำกบัดแูลใหฝ่้ำยจดักำรจดัใหม้หีน่วยงำนหรอืผูร้บัผดิชอบงำนนักลงทุนสมัพนัธท์ีท่ ำหน้ำทีใ่น
กำรสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิครำะห ์ใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทยีมกนั 
และทนัเวลำ 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรควรจดัใหม้นีโยบำยกำรสื่อสำร (communication policy) และนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มลู 

(disclosure policy) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำ กำรสื่อสำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลภำยนอกเป็นไปอย่ำง

เหมำะสม เท่ำเทยีมกนั ทนัเวลำ ใชช้่องทำงทีเ่หมำะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูทีม่ตี่อผลต่อรำคำ

หลกัทรพัย ์รวมทัง้มกีำรสื่อสำรใหเ้ขำ้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว 

2) คณะกรรมกำรควรจดัใหม้กีำรก ำหนดผูท้ีร่บัผดิชอบกำรใหข้อ้มลูกบับุคคลภำยนอก โดยควรเป็นผูท้ีม่ ี

ควำมเหมำะสมกบักำรปฏบิตัหิน้ำที ่เขำ้ใจธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้วตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั ค่ำนิยม

และสำมำรถสื่อสำรกบัตลำดทุนไดเ้ป็นอย่ำงด ีเช่น กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำย

กำรเงนิ และผูจ้ดักำรฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

3) คณะกรรมกำรควรดแูลใหฝ่้ำยจดักำรก ำหนดทศิทำงและสนับสนุนงำนดำ้นนักลงทุนสมัพนัธ์ เชน่ กำร

จดัใหม้หีลกัปฏบิตัใินกำรใหข้อ้มลู นโยบำยกำรจดักำรขอ้มลูทีม่ผีลต่อรำคำหลกัทรพัย ์รวมทัง้ก ำหนด
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หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของนักลงทุนสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ำรสื่อสำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู

เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

หลกัปฏบิตั ิ7.6 คณะกรรมกำรควรส่งเสรมิใหม้กีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพรข่อ้มลู 

แนวปฏบิตั ิ 1) นอกจำกกำรเผยแพร่ขอ้มลูตำมเกณฑท์ีก่ ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

แลว้ คณะกรรมกำรควรพจิำรณำใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำนช่องทำงอื่น

ดว้ย เช่น website ของบรษิทั โดยควรกระท ำอย่ำงสม ่ำเสมอ พรอ้มทัง้น ำเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนั 

หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

หลกัปฏบิตั ิ8.1 คณะกรรมกำรควรดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ ผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทั 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรควรดแูลใหเ้รื่องส ำคญั ทัง้ประเดน็ทีก่ ำหนดในกฎหมำยและประเดน็ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อ

ทศิทำงกำรด ำเนินงำนของกจิกำร ไดผ้่ำนกำรพจิำรณำและ/หรอืกำรอนุมตัขิองผถ้อืหุน้ โดยเรื่องส ำคญั

ดงักล่ำวควรถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) คณะกรรมกำรควรสนับสนุนกำรมส่ีวนร่วมของผูถ้อืหุน้ เช่น 

ก. กำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอเพิม่วำระกำรประชุมล่วงหน้ำ

ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมกำรควรพจิำรณำบรรจุเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเป็นวำระ

กำรประชุม ซึง่หำกกรณีคณะกรรมกำรปฏเิสธเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอบรรจุเป็นวำระ

คณะกรรมกำรตอ้งแจง้เหตุผลใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบ 

ข. หลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรควรดแูลใหม้กีำรเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่ำวใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ 

3) คณะกรรมกำรควรดแูลใหห้นังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อกำรใช้

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

4) คณะกรรมกำรควรดแูลใหม้กีำรส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง และเผยแพร่บน 

website ของบรษิทัอย่ำงน้อย 28 วนัก่อนวนัประชุม 

5) คณะกรรมกำรควรเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม โดยก ำหนดหลกัเกณฑก์ำร

ส่งค ำถำมล่วงหน้ำ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่ำวไวบ้น website ของบรษิทัดว้ย 

6) หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งควรจดัท ำเป็นภำษำองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่

พรอ้มกบัฉบบัภำษำไทย 
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หลกัปฏบิตั ิ8.2 คณะกรรมกำรควรดแูลใหก้ำรด ำเนินกำรในวนัประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย โปร่งใสมปีระสทิธภิำพ 
และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธขิองตน 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรควรก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีป่ระชมุ โดยค ำนงึถงึควำมสะดวกในกำรเขำ้ร่วมประชุม

ของผูถ้อืหุน้ เช่น ช่วงเวลำกำรประชุมทีเ่หมำะสมและเพยีงพอตอ่กำรอภปิรำย สถำนทีจ่ดัประชมุที่

สะดวกต่อกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

2) คณะกรรมกำรควรตอ้งไมใหม้กีำรกระท ำใดๆทีเ่ป็นกำรจ ำกดัโอกำสเขำ้ประชุมหรอืสรำ้งภำระใหผู้ถ้อื

หุน้จนเกนิควร เช่น ไมค่วรก ำหนดใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน ำเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงตน

เกนิกว่ำทีก่ ำหนดไวใ้นแนวทำงปฏบิตัขิองหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) คณะกรรมกำรควรส่งเสรมิกำรน ำเทคโนโลยมีำใชก้บักำรประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้กำรลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

กำรนับคะแนนและแสดงผล เพือ่ใหก้ำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แมน่ย ำ 

4) ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้ำทีด่แูลใหก้ำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิทั จดัสรรเวลำส ำหรบัแต่ละวำระกำรประชมุทีก่ ำหนดไวใ้น

หนังสอืนัดประชุมอย่ำงเหมำะสม และเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงควำมเหน็และตัง้ค ำถำมต่อทีป่ระชุม

ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้

5) เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถรว่มตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัได ้กรรมกำรในฐำนะผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและในฐำนะผู้

ถอืหุน้ไมค่วรสนับสนุนกำรเพิม่วำระกำรประชุมทีไ่มไ่ดแ้จง้เป็นกำรล่วงหน้ำโดยไมจ่ ำเป็น โดยเฉพำะ

วำระส ำคญัทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ  

6) กรรมกำรทุกคน และผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งควรเขำ้รว่มกำรประชุม เพื่อผูถ้อืหุน้สำมำรถซกัถำมในประเดน็

ต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

7) ก่อนเริม่กำรประชุม ผูถ้อืหุน้ควรไดร้บัทรำบจ ำนวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง

และของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีำรประชุม กำรลงคะแนนเสยีงและกำรนับคะแนนเสยีง 

8) ในกรณีทีว่ำระใดมหีลำยรำยกำร ประธำนทีป่ระชุมควรจดัใหม้กีำรลงมตแิยกในแต่ละรำยกำร เชน่ ผูถ้อื

หุน้ใชส้ทิธใินกำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคลในวำระกำรแต่งตัง้กรรมกำร 

9) คณะกรรมกำรควรสนับสนุนใหม้กีำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวำระทีส่ ำคญั และส่งเสรมิใหม้บีุคคลทีเ่ป็น

อสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชมุ และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ย 

ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ในแต่ละวำระใหท้ีป่ระชมุทรำบพรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

หลกัปฏบิตั ิ8.3 คณะกรรมกำรควรดแูลใหก้ำรเปิดเผยมตทิีป่ระชมุและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง
และครบถว้น 

แนวปฏบิตั ิ 1) คณะกรรมกำรควรดแูลใหบ้รษิทัเปิดเผยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พรอ้มผลกำรลงคะแนนเสยีงภำยในวนัท ำ

กำรถดัไป ผ่ำนระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน website ของบรษิทั 

2) คณะกรรมกำรควรดแูลใหก้ำรจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยภำยใน 14 วนันับจำกวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
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3) คณะกรรมกำรควรดแูลใหม้รีำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

ก. รำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีเ่ขำ้ประชมุ และสดัส่วนกรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมกำรประชมุ ไม่เขำ้

ร่วมกำรประชุม 

ข. วธิกีำรลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชมุ และผลกำรลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ งด

ออกเสยีง) ของแต่ละวำระ 

ค. ประเดน็ค ำถำมและค ำตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ-นำมสกุลของผูถ้ำมและผูต้อบ 

การก ากบัดแูลกิจการ 

 บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ี(Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่ำ 
กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีสดงถงึกำรมรีะบบบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ่งช่วยสรำ้งควำม
เชื่อมัน่และควำมมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย อนัจะน ำไปสู่กำรเพิม่มลูค่ำและกำร
เตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยำวอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในกำรส่งเสรมิใหม้รีะบบกำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ีโดยมุ่งหวงัใหค้ณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรของบรษิทัฯ พฒันำระดบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรและปฏบิตัติำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีใหส้อดคล้องกับแนวทำงทีเ่ป็นมำตรฐำนสำกล โดยน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดซีึ่ง
ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มำก ำหนดเป็นหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ และก ำหนดใหม้ี
กำรตดิตำมเพื่อปรบัปรุงหลกักำรดงักล่ำวใหส้อดคล้องกบัแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งอำจมกีำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคต เพื่อให้มคีวำมเหมำะสมและสอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป โดยมแีนวปฏบิตัซิึ่ง
ครอบคลุมหลกักำร 5 หมวด ดงัต่อไปนี้ 

หมวดท่ี 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในสิทธิข ัน้พื้นฐำนต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐำนะของนักล งทุนใน
หลกัทรพัย์และเจำ้ของบรษิทัฯ เช่น สทิธใินกำรซื้อ ขำย โอน หลกัทรพัย์ทีต่นถอือยู่ สทิธใินกำรทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผล
ก ำไรจำกบรษิัทฯ  สทิธใินกำรได้รบัขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ สทิธติ่ำงๆ ในกำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกำรอนุมตัธิุรกรรมทีส่ ำคญัและมผีลต่อทศิทำงใน
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรก ำหนดหรอืกำรแก้ไข
หนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กำรลดทุนหรอืเพิม่ทุน และกำรอนุมตัริำยกำรพเิศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มพีนัธกจิในกำรส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

1) มกีำรให้ขอ้มูลวนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมคี ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระหรอื
ประกอบมตทิีข่อตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสำมญัและวสิำมญัผูถ้ือหุน้ หรอืในเอกสำรแนบวำระกำร
ประชุมและละเวน้กำรกระท ำใด ๆ ทีเ่ป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผูถ้อืหุน้ในกำรศกึษำสำรสนเทศของบรษิทัฯ 
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2) อ ำนวยควำมสะดวกใหผู้้ถอืหุน้ได้ใชส้ทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่ำงเหมำะสม และละเว้นกำร
กระท ำใด ๆ ทีเ่ป็นกำรจ ำกดัโอกำสในกำรเขำ้ประชุมของผูถ้อืหุน้ เช่น ในกำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะใช้
สถำนทีซ่ึ่งสะดวกแก่กำรเดนิทำง โดยจะแนบแผนทีซ่ึ่งแสดงสถำนทีจ่ ัดกำรประชุมผูถ้อืหุ้นไวใ้นหนังสือเชญิ
ประชุม รวมถงึเลอืกวนัเวลำทีเ่หมำะสม และจดัสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพยีงพอ  

3) ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถส่งควำมเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ซกัถำมได้
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
พรอ้มกบักำรน ำส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบรษิทัฯ  

4) สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สำมำรถก ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนเสยีงได ้และ
เสนอชื่อกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 คน เป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

5) ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ประธำนในทีป่ระชุมจะจดัสรรเวลำใหเ้หมำะสมและบรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มี
โอกำสในกำรแสดงควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค ำถำมในวำระต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่ำงอสิระก่อนกำรลง
มตใินวำระใด ๆ  

6) ส่งเสรมิใหก้รรมกำรทุกคนเขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อตอบค ำถำมในทีป่ระชุม  

7) จดัใหม้กีำรลงมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ส ำหรบัแต่ละรำยกำรในกรณีทีว่ำระนัน้มหีลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งตัง้
กรรมกำร 

8) บรษิัทฯ จะสนับสนุนให้มกีำรใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวำระที่ส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรท ำ
รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกำรนับผลกำร
ลงคะแนน 

9) บรษิทัฯ จะจดัใหม้บีุคคลำกรทีเ่ป็นอสิระท ำหน้ำทีช่่วยในกำรตรวจนับคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ 

10) ภำยหลงักำรประชุมผูถ้ือหุ้นแล้วเสร็จ บรษิัทฯ จะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมที่บนัทกึขอ้มูลอย่ำงถูกต้องและ
ครบถว้นในสำระส ำคญั รวมทัง้จะมกีำรบนัทกึประเดน็ขอ้ซกัถำม ควำมคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะทีส่ ำคญัไวใ้น
รำยงำนกำรประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะน ำผลกำรลงคะแนนในแต่ละ
วำระ รวมทัง้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำ 

11) บรษิทัฯ จะจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันับจำก
วนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 2   การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัต่อผูถ้อืหุน้ทุกรำย ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยและผูถ้อื
หุน้ต่ำงชำต ิ โดยมแีนวทำงปฏบิตัใินกำรคุม้ครองป้องกนักำรละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่ำงเทำ่เทยีมกนัและเป็นธรรม 
สรำ้งควำมมัน่ใจในกำรลงทุนกบับรษิทั จงึไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัทิีด่เีพื่อกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยำ่งเท่ำเทยีมกนัดงันี้ 
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1) บรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวำระกำรประชมุ กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและ
ส่งค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุ ทัง้นี้กำรเสนอวำระกำรประชุมหรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรตอ้ง
เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมถงึหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก ำหนด และควรเผยแพร่รำยละเอยีดในเวบ็ไซต์
ของบรษิทั 

2) บรษิทัก ำหนดใหม้หีนังสอืมอบฉนัทะส ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชมุได ้ และก ำหนดแนว
ทำงกำรลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลอื่น และหรอืกรรมกำรอสิระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในกำรเขำ้ร่วมประชมุ โดย
ระบุชื่อ ประวตั ิ ขอ้มลูกำรท ำงำนของกรรมกำรอสิระทัง้หมดใหพ้จิำรณำเลอืกหนึ่งคน ส ำหรบักำรเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
แทนผูถ้อืหุน้ 

3) บรษิทัไม่เพิม่วำระกำรประชุม หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ 

4) คณะกรรมกำรบริษัท สนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ รวมทัง้วำระกำรแต่งตัง้ 
กรรมกำรเป็นรำยบุคคล เพื่อควำมโปร่งใส และตรวจสอบได ้

5) บรษิทัก ำหนดจรรยำบรรณว่ำดว้ยกำรใชข้อ้มลูภำยใน และกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัเพื่อป้องกนัมิ
ให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ใช้ขอ้มูลภำยใน เพื่อหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ ซึ่งมกีำรแจง้
แนวทำงและนโยบำยใหทุ้กคนในองคก์รถอืปฏบิตั ิและมกีำรตดิตำมผลอย่ำงสม ่ำเสมอ 

6) คณะกรรมกำรและผู้บรหิำร มหีน้ำทีร่ำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืครอง
หลกัทรพัย์ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ 

หมวดท่ี 3   บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย  

บรษิัทตระหนักว่ำผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในผลประโยชน์ของบรษิทัทุกกลุ่ม ควรได้รบักำรดูแลจำกบรษิทัตำมสทิธทิี่
ก ำหนดโดยกฎหมำยหรอืโดยขอ้ตกลงทีท่ ำร่วมกนั โดยค ำนึงถงึควำมสมัพนัธแ์ละควำมร่วมมอืทีด่รีะหว่ำงกนั เพื่อสรำ้ง
ควำมมัน่คงทำงกำรเงนิ และควำมยัง่ยนืของกจิกำร จงึไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัทิีด่ดีงันี้ 

1) บรษิทัก ำหนดใหม้จีรรยำบรรณต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลูกคำ้ พนักงำน คู่คำ้และเจำ้หนี้คูแ่ขง่ 
สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยประกำศให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคนได้รบัทรำบและปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครดั 
รวมทัง้ได้ก ำหนดโทษในกำรที่ไม่ปฏบิตัิตำมไวใ้นคู่มอืพนักงำน โดยมแีนวปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัผู้มส่ีวนได้เสยีต่ำงๆ 
ดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ : บรษิัทฯ จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและมปีระสทิธภิำพเพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่
กจิกำรอย่ำงยัง่ยนื โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งผลกำรด ำเนินงำนทีด่แีละกำรเจรญิเติบโตทีม่ ัน่คง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ือหุน้ในระยะยำว รวมทัง้ด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลดว้ย
ควำมโปร่งใสและเชื่อถอืไดต้่อผูถ้อืหุน้ 

พนักงำน : บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมำะสม นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำทกัษะ ควำมรูค้วำมสำมำรถ
และศักยภำพของพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำรจัดอบรม กำรสัมมนำ และกำร
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ฝึกอบรม โดยให้โอกำสอย่ำงทัว่ถึงกับพนักงำนทุกคน และพยำยำมสร้ำงแรงจูงใจให้
พนักงำนทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถสงูใหค้งอยู่กบับรษิทัฯ เพื่อพฒันำองคก์รต่อไป อกีทัง้ยงั
ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรปัชัน่ รวมทัง้ปลูกฝังให้พนักงำนทุกคน
ปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น กำรหำ้มใชข้อ้มลูภำยในอย่ำง
เคร่งครดั เป็นตน้ 

คู่คำ้ : บรษิทัฯ มกีระบวนกำรในกำรคดัเลอืกคู่คำ้โดยกำรใหคู้่คำ้แขง่ขันบนขอ้มลูทีเ่ท่ำเทยีมกนั 
และคดัเลอืกคู่คำ้ดว้ยควำมยุตธิรรมภำยใตห้ลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิและคดัเลอืกคู่คำ้ของ
บริษัทฯ  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท ำรูปแบบสัญญำที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่
คู่สญัญำทุกฝ่ำย และจดัใหม้รีะบบตดิตำมเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำไดม้กีำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขของ
สัญญำอย่ำงครบถ้วน และป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขัน้ตอนของ
กระบวนกำรจดัหำ โดยบรษิทัฯ ซื้อสนิคำ้จำกคู่คำ้ตำมเงือ่นไขทำงกำรคำ้ ตลอดจนปฏบิตัิ
ตำมสญัญำต่อคู่คำ้อย่ำงเคร่งครดั 

ลูกคำ้ : บรษิัทฯ รบัผดิชอบต่อลูกค้ำโดยกำรรกัษำคุณภำพและมำตรฐำนของสนิค้ำและบริกำร 
รวมถึงกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกคำ้ให้ครบถ้วนและครอบคลุมใหม้ำกทีสุ่ด 
เพื่อมุ่งเน้นกำรสรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ในระยะยำว นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ค ำนึงถงึ
สุขลกัษณะและอนำมยัของลูกคำ้ในกำรบรโิภคสนิคำ้และบรกิำรของบรษิทัฯ  และกำรให้
ขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้ำและบรกิำรทีถู่กต้องและครบถ้วนแก่ลูกคำ้ รวมทัง้ยงัจดัใหม้ชี่องทำง
ใหลู้กคำ้ของบรษิทัฯ สำมำรถแจง้ปัญหำสนิคำ้และบรกิำรทีไ่ม่เหมำะสมเพื่อทีบ่รษิทัฯ จะ
ได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ ได้อย่ำงรวดเร็ว 
ตลอดจนรักษำควำมลับของลูกค้ำ และไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่
เกีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

เจำ้หนี้ : บรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมเงือ่นไขต่ำงๆ ตำมสญัญำทีม่ตี่อเจำ้หนี้เป็นส ำคญั รวมทัง้ กำรช ำระ
คนืเงนิตน้ ดอกเบีย้และกำรดแูลหลกัประกนัต่ำงๆ ภำยใตส้ญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่แขง่ : บรษิัทฯ ประพฤตติำมกรอบกำรแข่งขนัที่ด ีมจีรรยำบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมำย 
รวมทัง้สนับสนุนและส่งเสรมินโยบำยกำรแขง่ขนัอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม 

สงัคมและส่วนรวม : บรษิทัฯ ใส่ใจและใหค้วำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและคุณภำพชวีติ
ของผู้คนที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ  และส่งเสรมิให้พนักงำนของ
บรษิทัฯ มจีติส ำนึกและควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหม้กีำรปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงเคร่งครดั นอกจำกนี้  บรษิทัฯ 
พยำยำมเขำ้ไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่ำงๆ ทีเ่ป็นกำรสรำ้งและรกัษำไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มและ
สงัคมตลอดจนส่งเสรมิวฒันธรรมในทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินกจิกำรอยู่ 
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2) บริษัทก ำหนดกลไกคุ้มครองสิทธผิู้แจ้งเบำะแสต่อคณะกรรมกำรบรษิัทในประเด็นเกี่ยวกับกำรท ำผดิ
กฎหมำย ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณ ผ่ำน
คณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

3) บรษิทัประกำศใหท้รำบทัว่กนัว่ำ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทีร่บัทรำบขอ้มูลภำยในทีม่นีัยส ำคญั
อำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำซื้อขำยหลกัทรพัย์ จะต้องระงบักำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 7 วนั
ก่อนทีบ่รษิทัจะมกีำรประกำศผลกำรด ำเนินงำน หรอืขอ้มลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูทีส่ ำคญั ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ เพื่อใหผู้ม้ ี
ส่วนไดเ้สยีไดใ้ชป้ระกอบกำรตดัสนิใจ บรษิทัจงึก ำหนดแนวปฏบิตัเิพื่อก ำกบัดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส
อย่ำงเคร่งครดั ดงันี้ 

1) คณะกรรมกำรบรษิทั หรอืผูท้ีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย จะต้องมหีน้ำทีใ่นกำรเปิดเผยสำรสนเทศ
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้ที่เป็นสำรสนเทศที่รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบญัชี 
(Periodic Reports) ไดแ้ก่ งบกำรเงนิ แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
และสำรสนเทศทีร่ำยงำนตำมเหตุกำรณ์ (Non-Periodic Reports) ไดแ้ก่ กำรไดม้ำ/จ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ รำยกำรที่
เกีย่วโยงกนั กำรร่วม/ยกเลกิกำรร่วมทุน กำรเพิม่ทุน/ลดทุน กำรออกหลกัทรพัยใ์หม่ กำรซื้อหุน้คนื กำรจ่ำย/ไม่จ่ำยเงนิ
ปันผล ฯลฯ รวมทัง้ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทให้มีควำมครบถ้วนอย่ำงสม ่ำเสมอ รวดเร็ว ทัน
สถำนกำรณ์ 

2) คณะกรรมกำรบรษิทัจะตอ้งรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยก ำกบัดูแลผ่ำนทำงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี 
(แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

3) คณะกรรมกำรบรษิัท และผู้บรหิำรจะต้องรำยงำนกำรมส่ีวนได้ส่วนเสยีของตนเองและบุคคลที่มคีวำม
เกี่ยวขอ้ง ตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2551 โดยให้ส่งรำยงำนถึง
ส ำนักงำนเลขำนุกำรบรษิทั 

4) คณะกรรมกำรบรษิัทจะต้องจดัใหม้รีำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 
แสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบญัชี และจดัให้มีรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบใน
รำยงำนประจ ำปี 

5) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยรำยชื่อ และบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และ
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง จ ำนวนครัง้ของกำรประชุม และจ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรเขำ้ร่วมประชุมในแต่ละปี เปิดเผยไว้
ในรำยงำนประจ ำปี 

6) คณะกรรมกำรบริษัทควรก ำหนดให้เปิดเผยค่ำตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทัง้
รำยละเอยีดค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำร ไวใ้นแบบแสดงรำยกำรประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

7) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีหน่วยงำนส ำนักงำนเลขำนุกำร (Secretary Office) เพื่อเปิดเผย
สำรสนเทศตำมแนวทำงปฏบิตัขิองตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด รวมทัง้กำรใหข้อ้มลูพืน้ฐำนธุรกจิ แนวทำงในกำรประกอบ
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ธุรกิจ และทศิทำงของบรษิัทในอนำคตแก่ประชำชนทัว่ไป ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถำบนั ผู้ลงทุนทัว่ไป นักวเิครำะห์ และ
ภำครฐั ทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม 

8) คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดใหม้นีักลงทุนสมัพนัธท์ ำหน้ำทีป่ระชำสมัพนัธข์อ้มูลขำ่วสำรทัว่ไปของบรษิทั
แก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสำธำรณชนทัว่ไปอย่ำงสม ่ำเสมอ 

9) คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจดัท ำค ำอธบิำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส ทัง้นี้เพื่อให้นักลงทุนได้
รบัทรำบขอ้มลูและเขำ้ใจกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในแต่ละไตรมำสได้
ดยีิง่ขึน้ นอกเหนือจำกขอ้มลูตวัเลขในงบกำรเงนิเพยีงอย่ำงเดยีว 

10) คณะกรรมกำรบรษิทัดแูลใหม้กีำรเปิดเผยค่ำสอบบญัชแีละค่ำบรกิำรอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิำรไวด้ว้ย 

 
บรษิทัมอบหมำยใหส้ ำนักเลขำนุกำลบรษิทั (Corporate Secretariat Office) และหน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor 
Relations) ท ำหน้ำที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทัว่ไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวเิครำะหห์ลกัทรพัยส์ถำบนั จดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืในกำรลงทุน และหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ ได้แก่ กำรรำยงำนต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสมัพนัธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสำมำรถศึกษำข้อมูลได้โดยสะดวก 
นอกจำกนี้ยงัมกีำรจดักจิกรรมต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่และชีแ้จงขอ้มลู รวมถงึเปิดโอกำสใหผู้เ้ขำ้ร่วมกจิกรรมซกัถำมขอ้มลู
อย่ำงโปร่งใสโดยมผีูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้ร่วมกำรชีแ้จงดว้ย โดยกจิกรรมดงักล่ำวรวมถงึกำรประชุมนักวเิครำะหเ์พื่อชีแ้จง
ผลประกอบกำรรำยไตรมำส (Quarterly Analyst Meeting) กำรแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) กำรให้
ขอ้มลูแบบตวัต่อตวักบันักลงทุน นักวเิครำะห ์และกำรพบปะผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรระดบัสงูไดเ้ขำ้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบั
งำนนักลงทุนสมัพนัธใ์นปี 2563 สรุปไดด้งันี้ 

1. กำรประชุมนักวเิครำะหเ์พื่อชีแ้จงผลประกอบกำรรำยไตรมำส (Quarterly Analyst Meeting) จ ำนวน 1 ครัง้มี
ผูเ้ขำ้ร่วมประมำณ 6 คนต่อครัง้ 

2. กำรเขำ้ร่วมกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน” (“SET Opportunity Day”) ซึง่จดัโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยจ ำนวน 2 ครัง้ม ีนักวเิครำะหแ์ละนักลงทุนเขำ้ร่วม “ON LINE”  

3. กำรเขำ้พบและใหข้อ้มลูจ ำนวน 5 ครัง้และกำรประชมุทำงโทรศพัท ์(Conference Call) จ ำนวน 10 ครัง้แก่นัก
ลงทุนและนักวเิครำะห ์

หมวดท่ี 5   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบรษิทัในฐำนะตวัแทนผูถ้อืหุน้ทีม่หีน้ำทีก่ ำกบัดูแลกำรบรหิำรจดักำรงำนของบรษิทัใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยมกีำรก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบำย เป้ำหมำย แผนธุรกจิ
ของบรษิทัภำยใตค้วำมเชีย่วชำญ และควำมมจีรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิเป็นหลกั โดยมสีำระส ำคญัส ำหรบัแนว
ปฏบิตัใินกำรก ำกบัดแูลควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
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1.  โครงสร้างคณะกรรมการ  

1.1 โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัหิลำกหลำย มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ 
ควำมซื่อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ โดยคณะกรรมกำรจดัใหม้กีำรเปิดเผยนโยบำยใน
กำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรดงักล่ำว รวมถึงจ ำนวนปีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน
บรษิทัของกรรมกำรแต่ละคนในรำยงำนประจ ำปี  

1.2   คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 ท่ำน แต่ไม่เกิน 10 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริษัท
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้หมด และมีจ ำนวน
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน อนัจะท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดุลในกำรพิจำรณำและออกเสยีงในเรื่องต่ำงๆ 
อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้  กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ทุกท่ำนมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึเกณฑ ์ขอ้ก ำหนด และ
กฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   

1.3 คณะกรรมกำรบรษิทัมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกนิ 3 ปีตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด โดย
กรรมกำรอสิระจะมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ นอกจำกนี้ กรรมกำร
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทั
อื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัย์ฯ รวมถงึเกณฑ ์ขอ้ก ำหนด และกฎหมำย
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหร้บัทรำบ ทัง้นี้ กรรมกำรแต่ละคนจะ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั 

1.4 คณะกรรมกำรเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้โดยรวม มใิช่ตวัแทนของผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

1.5 คณะกรรมกำรมนีโยบำยให้มจี ำนวนกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นกรรมกำรอิสระให้เป็นไปตำมสดัส่วนอย่ำง
ยุตธิรรมของเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้ทีม่อี ำนำจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบรษิทั 

 1.6 กำรแต่งตัง้กรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบับรษิทัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ จะตอ้งมี
ควำมโปร่งใสและชดัเจน ในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทัใหด้ ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรของคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนและกำรพจิำรณำจะตอ้งมปีระวตักิำรศกึษำและประสบกำรณ์กำรประกอบ
วชิำชพีของบุคคลนัน้ๆ โดยมรีำยละเอยีดทีเ่พยีงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

ตำมข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดไว้ว่ำในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำก
ต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำมโดยอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหเ้ป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็
ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกล้เคยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปี
ทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรที่อยู่ใน
ต ำแหน่งนำนทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนัน้อำจจะเลอืกเขำ้รบัต ำแหน่ง
อกีกไ็ด ้  
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1.7 คณะกรรมกำรได้พจิำรณำแบ่งอ ำนำจและควำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล และ
กำรบริหำรงำนประจ ำวนัออกจำกกันอย่ำงชดัเจน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรถูก
เลอืกตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั  ซึ่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนั  
เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในด้ำนควำมรบัผิดชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำย กำรก ำกับดู แลและกำร
บรหิำรงำนประจ ำ ทัง้นี้ บรษิทัไดแ้บ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิัท 
กบัผู้บรหิำรอย่ำงชดัเจนและมกีำรถ่วงดุลอ ำนำจกำรด ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบรษิทัท ำหน้ำทีใ่น
กำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรในระดบันโยบำย ขณะที่ผู้บ ริหำรท ำ
หน้ำทีบ่รหิำรงำนของบรษิทัในดำ้นต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด ทัง้นี้ ประธำนกรรมกำรไม่ได้
ร่วมบรหิำรงำนปกตปิระจ ำวนั แต่ใหก้ำรสนับสนุนและค ำแนะน ำในกำรด ำเนินธุรกจิของฝ่ำยจดักำรผ่ำน
ทำงกรรมกำรผูจ้ดักำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ในขณะทีก่รรมกำรผูจ้ดักำรรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำร
บรษิทัภำยใตก้รอบอ ำนำจทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

1.8 คณะกรรมกำรก ำหนดจ ำนวนบรษิทัทีก่รรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่นไม่เกนิ 5 บรษิทั
จดทะเบยีน โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ โดยค ำนึงถงึประสทิธภิำพกำรท ำงำนของกรรมกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งหลำย
บรษิัทอย่ำงรอบคอบ และเพื่อให้มัน่ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในบรษิทัได้
อย่ำงเพยีงพอ  

1.9 คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอื่นของกรรมกำรบรษิทั ตำมระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ที่ว่ำกรรมกำรบรษิัทจะประกอบกิจกำร หรอืเขำ้เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั
หรือหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรบัผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทจ ำกัดหรอืบรษิัท
มหำชนจ ำกดัอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบรษิทั
ไม่ได ้เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้  

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรไม่มนีโยบำยส่งผูบ้รหิำรเขำ้ไปเป็นกรรมกำรในบรษิทัอื่นนอกกลุ่มบรษิทั ใน
กรณีที่ผู้บริหำรของบริษัทจะเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะ
กรรมกำรบรหิำรก่อน ยกเวน้กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในองค์กรกำรกุศลทีไ่ม่แสวงหำก ำไร ทัง้นี้ กำร
ด ำรงต ำแหน่งตอ้งไม่ขดักบับทบญัญตัขิองกฎหมำย ขอ้บงัคบั ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 
และตอ้งไม่ใชต้ ำแหน่งงำนในบรษิทัไปอำ้งองิเพื่อส่งเสรมิธุรกจิภำยนอก 

1.10 คณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทั ทีม่คีุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิทัที่
เหมำะสม มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ท ำหน้ำทีใ่ห้
ค ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบและปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มกีำรปฏิบตัติำมมติคณะกรรมกำร โดยได้เปิดเผย
คุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิทัในรำยงำนประจ ำปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

1.11 คณะกรรมกำรบรษิทัได้ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้
อย่ำงต่อเนื่องทัง้ดำ้นกฎหมำย กำรบญัช ีหรอืกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ลขำนุกำรบรษิทั  

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
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2.1  บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ 3) คณะกรรมกำรบรหิำร เพื่อปฏบิตัิ
หน้ำทีเ่ฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัหิรอืรบัทรำบ 

2.2 คณะกรรมกำรชุดย่อยมสีทิธหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละ
คณะ โดยประธำนกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยใดๆ เพื่อให้กำรท ำ
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดย่อยมคีวำมเป็นอสิระอย่ำงแทจ้รงิ 

3.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 3.1 หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้เกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  และมหีน้ำที่
ก ำหนดนโยบำยและทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ รวมทัง้ก ำกบัดูแลใหก้ำรบรหิำรจดักำรเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย วตัถุประสงค์ วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ และทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อประโยชน์ระยะยำว
แก่ผูถ้อืหุน้ภำยใตก้รอบขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ ขณะเดยีวกนั
กค็ ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกฝ่ำย ทัง้นี้ โดยมรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรบรษิทั 

3.2 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

บริษัทฯ ได้จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อน ำเสนอที่
ประชุมคณะกรรมกำรไดใ้หค้วำมเหน็ชอบนโยบำยดงักล่ำว ทัง้นี้ กำรจดัท ำคู่มอืกำรก ำกบัดูแลกจิกำรมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงแก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว 
โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรทบทวนนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำทุกปี 

3.3 จรรยำบรรณธุรกจิ  

คณะกรรมกำรบริษัทยึดมัน่กำรด ำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธร รม โดยมีนโยบำยที่จะก ำหนด
จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้น ำมำใช้และเผยแพร่ให้แก่
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคน เขำ้ใจถงึมำตรฐำนดำ้นจรยิธรรมทีบ่รษิทัใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิ 
และเป็นแนวทำงกำรปฏิบตั ิเพื่อแสดงเจตนำรมณ์ในกำรที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มคีุณธรรม มี
ควำมรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี ค ำนึงถึงสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยผ่ำนกำรอบรม และกำรสื่อสำร
ภำยในองค์กรในรูปแบบต่ำงๆ โดยที่จรรยำบรรณดงักล่ำวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่ำนิยม และแนวทำง
ปฏิบตัิงำน ที่พนักงำนทุกคนพงึปฏิบตัิตน และปฏิบตัิงำนตำมกรอบจรรยำบรรณที่ก ำหนดไว้ในด้ำน
ต่ำงๆ โดยบรษิทัไดม้กีำรประกำศและแจง้ใหทุ้กคนรบัทรำบและยดึปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั รวมถงึใหม้กีำร
ปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักล่ำว ทัง้นี้ คณะกรรมกำรได้ติดตำมให้มกีำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณดงักล่ำว
อย่ำงจรงิจงั 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)        One Report 

283 
 

3.4 ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำเรื่องควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ กำรพจิำรณำกำรท ำ
รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของผลประโยชน์มแีนวทำงทีช่ดัเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั
เป็นส ำคญั โดยก ำหนดจรรยำบรรณว่ำด้วยควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ นโยบำยที่ไม่ให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำน รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่ำงๆดงักล่ำว แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวัที่
ข ัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ และผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้ง หรอืมส่ีวนไดเ้สยี หรอืเกี่ยวโยงกบัรำยกำรทีพ่จิำรณำ ต้องแจง้ให้
บรษิัททรำบถึงควำมสมัพนัธ์หรอืกำรเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว โดยบุคคลดงักล่ำวไม่มส่ีวน
ร่วมในกำรตดัสนิใจใดๆ ในธุรกรรมดงักล่ำว   

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั เกีย่วกบัรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และรำยกำรทีม่ี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซึง่ไดม้กีำรพจิำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ รวมทัง้บรษิทัไดป้ฏบิตัิ
ตำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครดั ในเรื่องกำรก ำหนดรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ กับบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ดำ้นผลประโยชน์ ใหเ้สมอืนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัจะไดก้ ำกบัดูแลใหม้กีำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 
และกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยจะ
เปิดเผยกำรท ำรำยกำรไวใ้นงบกำรเงนิ รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-
1)  

3.5 ระบบกำรควบคุมภำยใน 

คณะกรรมกำรบรษิัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดูแลและกำรควบคุมภำยในทัง้ในระดบับรหิำร และ
ระดบัปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพ ทัง้นี้ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส ำคญัทีจ่ะสรำ้งควำมมัน่ใจต่อ
ฝ่ำยจดักำรในกำรช่วยลดควำมเสีย่งทำงธุรกจิ ช่วยใหก้ำรด ำเนินธุรกจิเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยมี
กำรจดัสรรทรพัยำกรอย่ำงเหมำะสมและบรรลุเป้ำหมำยตำมทีต่ัง้ไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัยส์นิไม่ให้
รัว่ไหล สูญหำยหรอืจำกกำรทุจรติประพฤตมิชิอบ ช่วยใหร้ำยงำนทำงกำรเงนิมคีวำมถูกต้องน่ำเชื่อถือ 
ช่วยใหบุ้คลำกรปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งและช่วยคุม้ครองเงนิลงทุนของผูถ้อื
หุ้น  ดงันัน้บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรควบคุมไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน มีกำร
ควบคุมดูแลกำรใชท้รพัย์สนิของบรษิทัอย่ำงมปีระสทิธภิำพ มรีะบบงบประมำณและศกึษำควำมเป็นไป
ได้ของโครงกำรลงทุน (Feasibility study) ก่อนตัดสินใจลงทุน และมีระบบกำรควบคุมภำยใน โดย
เจ้ำของหน่วยงำนจะต้องมรีะบบกำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำนที่ดแีละมกีำรควบคุมภำยใน เพื่อป้องกัน
เหตุกำรณ์อนัไม่พงึประสงค์ทีอ่ำจสรำ้งควำมเสยีหำยใหก้บับรษิทัได ้และพฒันำใหบุ้คลำกรในหน่วยงำน
มีควำมรู้สึกร่วมในกำรปฏิบตัิงำนตำมระเบียบ รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและพร้อมที่จะให้บริษัท
ประเมนิและตรวจสอบกำรท ำงำนไดต้ลอดเวลำ  
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คณะกรรมกำรบรษิัทได้มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรบัผดิชอบกำรสอบทำนควำมเหมำะสม
และควำมมปีระสทิธภิำพของระบบควบคุมภำยในทีฝ่่ำยบรหิำรจดัใหม้ขีึน้ รวมทัง้ไดจ้ดัท ำและทบทวน
ระบบกำรควบคุม ทัง้ดำ้นกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ นโยบำย 
และกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนกำรจดักำรควำมเสี่ยง และยงัให้ควำมส ำคญักบัสญัญำณ
เตอืนภยัล่วงหน้ำและรำยกำรทีผ่ดิปกต ิ  

ทัง้นี้บรษิทัไดว้่ำจำ้งบุคคลภำยนอกทีม่คีวำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุม
ภำยในของบริษัท ท ำหน้ำที่ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ
เหมำะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในดงักล่ำวมคีวำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลไดอ้ย่ำงเตม็ที ่ผูต้รวจสอบภำยในจะรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ทัง้นี้ บรษิทั
มกีำรตดิตำมประเมนิผลอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหค้วำมมัน่ใจว่ำระบบทีว่ำงไวส้ำมำรถด ำเนินไปไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ โดยจะมกีำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน และทบทวนระบบทีส่ ำคญั
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั  

3.6 นโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บรษิัทฯ ได้จดัให้มกีำรก ำกบัดูแลระบบและกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะพจิำรณำก ำหนดนโยบำยกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงทัง้ภำยนอกและภำยในบรษิัทฯ ให้มคีวำมครอบคลุม และสอดคล้องกบักลยุทธ์และ
ทศิทำงของธุรกจิ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

3.7 ช่องทำงกำรแจง้เบำะแส 

คณะกรรมกำรจดัใหม้แีนวทำงด ำเนินกำรทีช่ดัเจนกบัผูท้ีป่ระสงค์จะแจง้เบำะแส หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีผ่ำน
ทำง เวบ็ไซต์หรอืรำยงำนตรงต่อบรษิทั โดยใหแ้จง้เบำะแสผ่ำนกรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรตรวจสอบ
ของบริษัท เพื่อสัง่กำรให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรที่บริษัทก ำหนดไว้ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั 

3.8 รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีส่อบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยมฝ่ีำยบญัชแีละผูส้อบบญัชมีำประชุม
ร่วมกนั และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิต่อคณะกรรมกำรบรษิทัทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบรษิทั
เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงนิทีป่รำกฏ
ในรำยงำนประจ ำปี 

4.  การประชุมคณะกรรมการ 
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4.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดจงึเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้
ถ้ำมรีองประธำนกรรมกำรใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำนทีป่ระชุม ถ้ำไม่มรีองประธำนกรรมกำร 
หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนที่
ประชุม 

4.2 กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ใหถ้อืเสยีงขำ้งมำกโดยกรรมกำรคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีง
ในกำรลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรซึ่งมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำ
คะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

4.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัตำมปกตใิหจ้ดัขึน้อย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็น
ผู้เรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท หรอืในกรณีจ ำเป็น ถ้ำกรรมกำรตัง้แต่ 4 คนขึ้นไป อำจร้องขอให้
ประธำนกรรมกำรเรยีกประชุมกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรก ำหนดวนัประชุมภำยใน 14 วนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บักำรรอ้งขอ 

4.4 ให้ประธำนกรรมกำร หรอืกรรมกำรทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรเป็นผูก้ ำหนดวนัเวลำและ
สถำนที่ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งสถำนที่ที่ประชุมนั ้นอำจก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น
นอกเหนือไปจำกท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิัท หรอืจงัหวดัใกล้เคยีงก็ได้ หำกประธำน
กรรมกำรหรอืกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร มไิดก้ ำหนดสถำนทีท่ีป่ระชุมใหใ้ชส้ถำน
ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิทัเป็นสถำนทีป่ระชุม 

4.5 ในกำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ให้ประธำนกรรมกำร หรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยส่งหนังสอืนัด
ประชุมโดยทำงไปรษณียล์งทะเบยีน หรอืส่งมอบใหแ้ก่กรรมกำร หรอืผูแ้ทนของกรรมกำรโดยตรง โดย
ระบุวนั เวลำ สถำนที ่และวำระทีจ่ะประชุมไปยงักรรมกำร ไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณี
จ ำเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษำสทิธ ิหรอืประโยชน์ของบรษิทัจะแจง้กำรนัดประชุมโดยวธิอีื่น หรอืก ำหนดวนั
ประชุมใหเ้รว็กว่ำนัน้กไ็ด ้

4.6 คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำในแต่ละปีและแจง้ใหก้รรมกำรบรษิทัแต่ละท่ำน
ทรำบ ทัง้นี้ไม่รวมกำรประชุมวำระพเิศษ 

 

ในปี 2564 ไดม้กี ำหนดตำรำงกำรประชุมกรรมกำรประจ ำปี 2565 เป็นกำรล่วงหน้ำ (ตำรำงกำรประชุมนี้อำจมี
กำรเปลีย่นแปลงได)้ โดยไม่รวมกำรประชุมในวำระพเิศษ ดงันี้ 

ครัง้ท่ี การประชมุคณะกรรมการบริษทั การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การประชมุคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

1. วนัที ่22 กมุภำพนัธ ์2565 วนัที ่22 กมุภำพนัธ ์2565 วนัที ่22 กมุภำพนัธ ์2565 

2. วนัที ่10 พฤษภำคม 2565 วนัที ่10 พฤษภำคม 2565  

3. วนัที ่10 สงิหำคม 2565      วนัที ่10 สงิหำคม 2565       

4. วนัที ่9 พฤศจกิำยน 2565 วนัที ่9 พฤศจกิำยน 2565 วนัที ่9 พฤศจกิำยน 2565 
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อกีทัง้ในปี 2564 กรรมกำรไม่ไดเ้ป้นผูบ้รหิำรไดม้โีอกำสประชุมร่วมกนัเองโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม
ดว้ย 1 ครัง้ เมื่อวนัที ่22 กุมภำพนัธ ์2564 และไดม้กีำรรำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยมกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนดว้ยตนเอง (Self-Assessment) 
เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำร
ปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป  

 
5.2 บรษิทัจะเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทัในภำพรวมไวใ้นรำยงำน

ประจ ำปีและสรุปไดด้งันี้ 
 

 กำรประเมนิผลงำน คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (ผูบ้รหิำร
สงูสุด) มกีระบวนกำรประเมนิผลงำนดงันี้ 

1. วตัถปุระสงค ์ 

• ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีส่ ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ไดเ้สนอแนะใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทัจดทะเบยีนควรมกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนดว้ยตนเองอยำ่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

• เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิและสนับสนุนใหบ้รษิทัจดทะเบยีนมกีำรประเมนิคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นประจ ำทุกปี อย่ำงต่อเนื่อง แบง่ออกเป็น 5 ประเภท ดงันี้ 
 
เอกสารชุดท่ี 1  “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทั (รำยคณะ)” เพื่อใชป้ระเมนิกำร
ท ำงำนของคณะกรรมกำรในภำพรวมขององคค์ณะ 
เอกสารชุดท่ี 2  “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทั (รำยบุคคล)” เพื่อใชป้ระเมนิกำร
ท ำหน้ำทีอ่ย่ำงเหมำะสมของกำรเป็นกรรมกำรของกรรมกำรรำยบุคคล 
เอกสารชุดท่ี 3 “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (รำยคณะ)” เพื่อใชป้ระเมนิกำร
ท ำงำนของคณะกรรมกำรในภำพรวมขององคค์ณะ 
เอกสารชุดท่ี 4 “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำฯ (รำยคณะ)” เพื่อใชป้ระเมนิกำร
ท ำงำนของคณะกรรมกำรในภำพรวมขององคค์ณะ 
เอกสารชุดท่ี 5 “แบบประเมนิประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร” เพื่อใชป้ระเมนิกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่อง
ผูบ้รหิำรสงูสุด 
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2. การประเมินผล 

2.1 กระบวนการประเมินผลงาน   

ควำมหมำยกำรใหค้ะแนน 

คะแนน ระดบัผลประเมิน 
80 - 100 ดเียีย่ม 
79 - 70 ด ี
69 - 60 ปำนกลำง 
59 - 0 ตอ้งปรบัปรุง 

 

2.2 แบบประเมินผลการปฏิบติังาน 

ทัง้นี้ ในปี 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่ 4/2564 วนัที ่ 10 พฤศจกิำยน 2564 
สรุปผลคะแนนดงันี้  

 
2.2.1 คณะกรรมการบริษทั (รายคณะ)    

• ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง เพื่อใชป้ระเมนิกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรในภำพรวมของ

องคค์ณะ  

• แบบประเมนิน้ีวธิกีำรใหค้ะแนน เพื่อใหผู้ป้ระเมนิสำมำรถเปรยีบเทยีบผลประเมนิในแต่ละหวัขอ้

หรอืเปรยีบเทยีบผลประเมนิของแต่ละปีได ้โดยควำมหมำยของกำรใหค้ะแนนมดีงันี้  

  1 = ไม่เหน็ดว้ยอย่ำงยิง่ หรอืไม่มกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ 

  2 = ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้เลก็น้อย  

  3 = เหน็ดว้ย หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้พอสมควร 

  4 = เหน็ดว้ยค่อนขำ้งมำก หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ด ี

         5 = เหน็ดว้ยอย่ำงมำก หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้อยำ่งดเียีย่ม     
• รำยละเอยีดกำรใหค้ะแนน  ดงันี้  

 
รายการ จ านวนขอ้ 

(ย่อย) 
คะแนน 

1.โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 13 65 
2. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร  20 100 
3. กำรประชมุคณะกรรมกำร 9 45 
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4. กำรท ำหน้ำทีข่องกรรมกำร 7 35 
5. ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ ำยจดักำร 5 25 
6. กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้รหิำร 6 30 

รวม 60 300 
คะแนนรวม (ร้อยละ )  - 100 
ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ ) 93.5 ดีเยี่ยม 

กำรค ำนวณหำค่ำเฉลีย่ (รอ้ยละ ) รวมคะแนนทีถู่กประเมนิ * 100 / 300 
 
2.2.2 คณะกรรมการบริษทั (รายบุคคล)   

• ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง เพื่อใชป้ระเมนิกำรท ำหน้ำทีอ่ยำ่งเหมำะสมของกำรเป็น
กรรมกำรของกรรมกำรรำยบุคคล 

• แบบประเมนิน้ีวธิกีำรใหค้ะแนน เพื่อใหผู้ป้ระเมนิสำมำรถเปรยีบเทยีบผลประเมนิในแต่ละหวัขอ้
หรอืเปรยีบเทยีบผลประเมนิของแต่ละปีได ้โดยควำมหมำยของกำรใหค้ะแนนมดีงันี้  

 

  1 = ไม่เหน็ดว้ยอย่ำงยิง่ หรอืไม่มกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ 

  2 = ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้เลก็น้อย  

  3 = เหน็ดว้ย หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้พอสมควร 

  4 = เหน็ดว้ยค่อนขำ้งมำก หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ด ี

         5 = เหน็ดว้ยอย่ำงมำก หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้อยำ่งดเียีย่ม 
 

  รำยละเอยีดกำรใหค้ะแนน  ดงันี้  
รายการ จ านวนขอ้ 

(ย่อย) 
คะแนน 

1.โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร 2 10 
2. กำรประชมุคณะกรรมกำร 4 20 
3. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร  5 25 

รวม 11 55 
คะแนนรวม (ร้อยละ )  - 100 
ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ ) 96.14  ดีเยี่ยม 

กำรค ำนวณหำค่ำเฉลีย่ (รอ้ยละ ) รวมคะแนนทีถู่กประเมนิ * 100 / 55 
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2.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ)   

• ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง เพื่อใชป้ระเมนิกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรในภำพรวมของ
องคค์ณะ 

• แบบประเมนิน้ีวธิกีำรใหค้ะแนน เพื่อใหผู้ป้ระเมนิสำมำรถเปรยีบเทยีบผลประเมนิในแต่ละหวัขอ้
หรอืเปรยีบเทยีบผลประเมนิของแต่ละปีได ้โดยควำมหมำยของกำรใหค้ะแนนมดีงันี้  
  1 = ไม่เหน็ดว้ยอย่ำงยิง่ หรอืไม่มกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ 

  2 = ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้เลก็น้อย  

  3 = เหน็ดว้ย หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้พอสมควร 

  4 = เหน็ดว้ยค่อนขำ้งมำก หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ด ี

         5 = เหน็ดว้ยอย่ำงมำก หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้อยำ่งดเียีย่ม  
 

• รำยละเอยีดกำรใหค้ะแนน  ดงันี้  
รายการ จ านวนขอ้ (ย่อย) คะแนน 

1.โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้มคีวำม
เหมำะสม ท ำใหก้ำรท ำงำนของคณะกรรมกำรมปีระสทิธภิำพ 

7 35 

2.กำรประชมุคณะกรรมกำรชุดยอ่ยไดด้ ำเนินกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรประชุมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

6 30 

3. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดใ้ห้
ควำมส ำคญั ใชเ้วลำในกำรพจิำรณำ ทบทวนและปฏบิตัติำมในเรื่อง
ต่อไปนี้อย่ำงเพยีงพอ 

17 85 

รวม 30 100 
คะแนนรวม (ร้อยละ )  - 100 
ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ ) 93.34  ดีเยี่ยม 

           กำรค ำนวณหำค่ำเฉลีย่ (รอ้ยละ ) รวมคะแนนทีถู่กประเมนิ * 100 / 100 
 

2.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายคณะ)   

• ผู้ประเมิน ประเมินตนเอง  เพื่อใชป้ระเมนิกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรในภำพรวมของ
องคค์ณะ 

• แบบประเมนิน้ีวธิกีำรใหค้ะแนน เพื่อใหผู้ป้ระเมนิสำมำรถเปรยีบเทยีบผลประเมนิในแต่ละหวัขอ้
หรอืเปรยีบเทยีบผลประเมนิของแต่ละปีได ้โดยควำมหมำยของกำรใหค้ะแนนมดีงันี้  
  1 = ไม่เหน็ดว้ยอย่ำงยิง่ หรอืไม่มกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ 

  2 = ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้เลก็น้อย  
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  3 = เหน็ดว้ย หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้พอสมควร 

  4 = เหน็ดว้ยค่อนขำ้งมำก หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ด ี

         5 = เหน็ดว้ยอย่ำงมำก หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้อยำ่งดเียีย่ม  
 

• รำยละเอยีดกำรใหค้ะแนน  ดงันี้  
รายการ จ านวนขอ้ 

(ย่อย) 
คะแนน 

1.โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้มคีวำมเหมำะสม 
ท ำใหก้ำรท ำงำนของคณะกรรมกำรมปีระสทิธภิำพ 

7 35 

2.กำรประชมุคณะกรรมกำรชุดยอ่ยไดด้ ำเนินกำรในเรื่องดงัต่อไปนี้ เพื่อให้
คณะกรรมกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรประชุมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

6 30 

3. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดใ้ห้
ควำมส ำคญั ใชเ้วลำในกำรพจิำรณำ ทบทวนและปฏบิตัติำมในเรื่องต่อไปนี้อย่ำง
เพยีงพอ 

17 85 

รวม 30 100 
คะแนนรวม (ร้อยละ )  - 100 
ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ ) 97.25  ดีเยี่ยม 

           กำรค ำนวณหำค่ำเฉลีย่ (รอ้ยละ ) รวมคะแนนทีถู่กประเมนิ * 100 / 100 
 

2.2.5 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (CEO) 

• ผู้ประเมิน  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อใชป้ระเมนิกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีข่องผูบ้รหิำรสงูสุด 

• แบบประเมนิน้ีใชว้ธิกีำรใหค้ะแนน เพื่อใหผู้ป้ระเมนิสำมำรถเปรยีบเทยีบผลประเมนิในแต่ละ
หวัขอ้หรอืเปรยีบเทยีบผลประเมนิของแต่ละปีได ้โดยควำมหมำยของกำรใหค้ะแนนมดีงันี้ 
 
  1 = ไม่เหน็ดว้ยอย่ำงยิง่ หรอืไม่มกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ 

  2 = ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้เลก็น้อย  

  3 = เหน็ดว้ย หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้พอสมควร 

4 = เหน็ดว้ยค่อนขำ้งมำก หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ด ี
5 = เหน็ดว้ยอย่ำงมำก หรอืมกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้อย่ำงดเียีย่ม 
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   หมวดท่ี 1 การวดัผลการปฏิบติังาน   

รายการ จ านวนขอ้ (ย่อย) คะแนน 
1. ควำมเป็นผูน้ ำ 6 30 
2. กำรก ำหนดกลยุทธ ์ 4 20 
3. กำรปฎบิตัติำมกลยทุธ ์ 6 30 
4. กำรวำงแผน และผลปฎบิตัทิำงกำรเงนิ 4 20 
5. ควำมสมัพนัธก์บัคณะกรรมกำร 4 20 
6.ควำมสมัพนัธก์บัภำยนอก 4 20 
7.กำรบรหิำรงำนและควำมสมัพนัธก์บับุคลำกร 6 30 
8.กำรสบืทอดต ำแหน่ง 3 15 
9. ควำมรูด้ำ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 4 20 
10. คุณลกัษณะส่วนตวั 6 30 

รวม 47 235 
คะแนนรวม (ร้อยละ )  - 100 
ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ ) 94.47 ดีเยีย่ม 

กำรค ำนวณหำค่ำเฉลีย่ (รอ้ยละ ) รวมคะแนนทีถู่กประเมนิ * 100 / 235 
 

หมวดท่ี 2 การพฒันาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)  

รายการ จ านวนขอ้ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1. จุดแขง็ทีส่ ำคญัที ่CEO ควรรกัษำไวม้อีะไรบำ้ง 1 - 
2. ประเดน็ที ่CEO ควรไดร้บักำรพฒันำมำกขึน้ในปีถดัไปมอีะไรบำ้ง  1 - 
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6. ค่าตอบแทน 

6.1  ค่ำตอบแทนกรรมกำรจะสอดคล้องกบัหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ขอบเขตของ
บทบำทและควำมรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั
จำกกรรมกำรแต่ละคน คณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำรทีช่ดัเจน และเสนอขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทุกปี โดยพจิำรณำตำมหลกัเกณฑข์องควำม
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รวมทัง้อยู่ในระดบัที่เหมำะสม เปรียบเทยีบได้กบัระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ใน
อุตสำหกรรม ขนำดกิจกำรทีใ่กล้เคยีงกนั และเพยีงพอทีจ่ะจูงใจและรกัษำกรรมกำรที่มคีุณภำพตำมที่
ต้องกำร พรอ้มกนันี้ ยงัพจิำรณำถงึหน้ำทีร่บัผดิชอบทีไ่ดร้บัเพิม่ขึน้ ส ำหรบักรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำย
ใหร้บัต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น กรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ 

6.2  ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จ ัดกำรและผู้บริหำรระดับสูงควรเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่
คณะกรรมกำร และ/หรอื คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ/หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร
ก ำหนด  และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่ำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และ
ผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดบัที่เหมำะสม และสอดคล้องกับผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรแต่ละคน 
ผู้บรหิำรที่ได้รบัมอบหมำยหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบเพิม่ขึน้จะได้รบัค่ำตอบแทนเพิม่ทีเ่หมำะสมกบั
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยเพิม่มำกขึน้ อกีทัง้ต้องเป็นอตัรำทีแ่ข่งขนัไดก้บักลุ่มธุรกจิ
เดยีวกนั เพื่อดูแลรกัษำผูบ้รหิำรทีม่คีุณภำพ ทัง้นี้ ต้องค ำนึงถงึผลประโยชน์ทีบ่รษิทัและผูถ้อืหุน้ได้รบั
ดว้ย 

6.3 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิผลกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นประจ ำทุกปี เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จดักำร โดยใช้บรรทดัฐำนที่ได้ตกลงกนั
ล่วงหน้ำกบักรรมกำรผู้จดักำรตำมเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบตัิงำนทำงกำรเงิน ผลงำน
เกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธใ์นระยะยำว และกำรพฒันำผูบ้รหิำร โดยคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผลประเมินข้ำงต้น และประธำนกรรมกำรเป็นผู้แจ้งผลกำร
พจิำรณำใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรทรำบ 

 
7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมกำรส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้กีำรฝึกอบรมและกำรใหค้วำมรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบ
กำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทั แก่กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำร เลขำนุกำรบรษิทั เพื่อใหม้ี
กำรปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง  

7.2 ทุกครัง้ทีม่กีำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัใหม้เีอกสำรและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัิ
หน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจดัแนะน ำลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทั
ใหแ้ก่กรรมกำรใหม่ 
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7.3 คณะกรรมกำรก ำหนดใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรรำยงำนเพื่อทรำบเป็นประจ ำถงึแผนกำรพฒันำและสบืทอด
งำน ซึ่งกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูมกีำรเตรยีมใหพ้รอ้มเป็นแผนทีต่่อเนื่องถงึผูส้บืทอดงำน
ในกรณีทีต่นไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

7.4 คณะกรรมกำรจดัใหม้โีครงกำรส ำหรบัพฒันำผูบ้รหิำรโดยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรรำยงำนเป็นประจ ำทุกปี
ถงึสิง่ทีไ่ดท้ ำไปในระหว่ำงปี และพจิำรณำควบคู่กนัไปเมื่อพจิำรณำแผนสบืทอดงำน 

 
คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลกัสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็น
การเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังาน ในปี 2564 ดงัน้ี 
 

ช่ือ ต าแหน่ง หลกัสูตร 
ดร. สนัตสุิข โฆษอิำภำนันท ์ CEO หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำตลำดทุน รุ่น 30 

Coaching SET Social Impact Gym 2020 ครัง้ที ่1 ตลำด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ร่วมกบัสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (maiA) 
หลกัสตูร: กำรบรหิำรกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยของสงัคม
ภำครฐัร่วมเอกชน (หลกัสตูร บรอ.) รุ่นที ่8 วทิยำลยักำรต ำรวจ 
กองบญัชำกำรศกึษำ ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิ
หลกัสตูร "สรำ้งนักลงทุนไทยในต่ำงประเทศ (TOISC) รุ่นที ่19" 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน (บโีอไอ) 
โครงกำรบรรยำยพเิศษส ำหรบัผูพ้พิำกษำสมทบในศำลทรพัยส์นิ
ทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศกลำง ศำลทรพัยส์นิทำง
ปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศกลำง 

นำงสำวกนกวรรณ พฤิทธิบ์ูรณะ CFO TLCA CFO Professional Development Program ครัง้ที ่
1/2564 “Economic update for CFO” 
TLCA CFO CPD ครัง้ที ่2/2564 “COVID 19 Implications for 
Financial Reporting and Audit” 
How to Write an Effective MD&A 
TLCA CFO CPD ครัง้ที ่3/2021 “How to Manage the 
Company's Finance & Accounting and Communicate with 
Stakeholders during COVID-19 Crisis" 
TLCA CFO CPD ครัง้ที ่4/2021 “How finance leaders are 
adapting within the new normal" 
TLCA แนวปฏบิตักิำรจดัท ำรำยงำนกำรมส่ีวนได ้เสยี และขอ้
ควรรูเ้กีย่วกบันโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยใน 
TLCA CF0CPD ครัง้ที ่5/2021 หวัขอ้ “Fraud & Cyber 
Security Risk" 
TLCA CFO CPD ครัง้ที ่6/2021 หวัขอ้ “ESG Integration in 
Sustainable Investing" 
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ช่ือ ต าแหน่ง หลกัสูตร 
TLCA CFO CPD ครัง้ที ่7/2021 หวัขอ้ “Economic update for 
CFO" 
NYC MANAGEMENT CO.,LTD : CFO 2022 
หลกัสตูร CFO Refresher รุ่นที ่2/2564 ศูนยส่์งเสรมิกำรพฒันำ
ควำมรูต้ลำดทุน (TSI) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หลกัสตูร แนวโน้ม ทศิทำงกำรท ำ M&A ประเดน็ส ำคญัทีต่อ้ง
พจิำรณำ และกลยุธก์ำรท ำ M&Aตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย 

ปัจจบุนัมีกรรมการบริษทัท่ีเข้ารบัการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ  
 

Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD มีจ ำนวน 2 
คน  
Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD มจี ำนวน 6 คน  

 
รวมทัง้สิน้ 8 คน จำกกรรมกำรทัง้หมด 8 คน หรอืรอ้ยละ 100  

 
นอกจำกนี้ บรษิัท ได้แจ้งขอ้มูลข่ำวสำรกำรสมัมนำและกำรอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมกำร บรษิทั 
เป็นประจ ำ ทัง้นี้ มรีำยละเอยีดกำรเขำ้รบักำรอบรมหลกัสูตรหลกัของคณะกรรมกำรบรษิทั ปรำกฏในเอกสำร
แนบ 1 “รำยละเอยีดเกีย่วกบั กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั และเลขำนุกำรบรษิทั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)        One Report 

295 
 

คู่มือจรรยาบรรณ 
 
ส่วนท่ี 1 ความหมายและอภิธานศพัท ์

 
ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

จรยิธรรม คอื พฤตกิรรมทีใ่ชเ้ป็นขอ้ปฏบิตัใินกำรประพฤตทิีด่ทีีช่อบ โดยมพีืน้ฐำนมำจำกกฎหมำย ศลีธรรม 
หรอืจำรตีประเพณี วฒันธรรมของคนในแต่ละสงัคม  
 

จรรยำบรรณ คอื หลกัควำมประพฤตปิฏิบตัอินัเหมำะสม แสดงถึงคุณธรรมและจรยิธรรมที่พงึปฏบิตัใินกำร
ประกอบวชิำชพี ทีบ่รษิทัคำดหวงัใหพ้นักงำนประพฤตปิฏบิตัติำมเพื่อรกัษำชื่อเสยีงและส่งเสรมิเกยีรตขิองตนเองและ
บรษิทั 

อภิธานศพัท ์

บรษิทั หมำยถงึ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี หมำยถงึ กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยี และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วโยง ซึง่อำจเป็น

รำยกำรทีก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ไม่ว่ำทำงตรง ทำงออ้ม และ
อำจน ำไปสู่กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบรษิทั 

ผูบ้รหิำร หมำยถงึ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร / ผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำร 4 รำย
แรกนับตัง้แต่กรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ 

หลกัทรพัย ์ หมำยถงึ หุน้สำมญั ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอืตรำสำรอื่นๆ ซึง่สำมำรถเปลีย่นมอืไดข้อง
บรษิทั ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีอ่ำจมขีึน้ในอนำคต 

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หมำยถงึ ญำตสินิท หมำยถงึ บุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ (คู่สมรส บดิำ มำรดำ 
หรอืผูร้บับุตรบุญธรรม พีน้่อง เป็นบุตร หรอืบตุรบุญธรรม รวมทัง้คู่สมรสของพี่
น้องและบุตร  
ผูม้อี ำนำจควบคมุ ไดแ้ก่  
- นิตบิุคคลทีบุ่คคล หรอืนิตบิุคคล ตวักำรหรอืตวัแทน ไปถอืหุน้เกนิกว่ำ 25% 
ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ไมว่่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม  
- นิตบิุคคลทีบุ่คคล หรอืนิตบิุคคล ตวักำรหรอืตวัแทน มอี ำนำจควบคุมกำร
แต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำรตัง้แต่กึง่หนึ่งของกรรมกำรทัง้หมด  
- นิตบิุคคลทีบุ่คคล หรอืนิตบิุคคล ตวักำรหรอืตวัแทน เป็นกรรมกำร  

คู่แขง่ หมำยถงึ บุคคล หรอืบรษิทัผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเดยีวกนัซึง่เสนอผลติภณัฑห์รอื
บรกิำรทีค่ลำ้ยคลงึ หรอืเหมอืนกนั 

คู่คำ้ หมำยถงึ ซพัพลำยเออร ์(Supplier) ทีจ่ดัหำสนิคำ้และบรกิำรใหก้บับรษิทั 

ขอ้มลูภำยใน หมำยถงึ ขอ้มลูทีไ่ม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ และเป็นขอ้มลูส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อรำคำ
หลกัทรพัย ์
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ส่วนท่ี 2 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจในด้านต่างๆ 

 

2.1 การมีส่วนได้เสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-  หลกีเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรตดิต่อกบัผูเ้กี่ยวขอ้ง
ทำงกำรคำ้ของบรษิทั เช่น คู่คำ้ ลูกคำ้ คู่แขง่ หรอืจำกโอกำสหรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรเป็นพนักงำนบรษิทัในกำร
หำประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องกำรท ำธุรกจิทีแ่ข่งขนักบับรษิทั  หรอืกำรท ำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนของ
บรษิทัทีส่่งผลกระทบต่อควำมรบัผดิชอบและหน้ำทีต่่อบรษิทั 

- หำ้มพนักงำนบรษิทั ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นผูอ้นุมตัใินกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรหรอืกระท ำกำรใดๆ ในนำมบรษิทั 
เพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ ที่อำจเกดิขึน้  และในกรณีทีม่กีำรท ำธุรกจิใดกบับริษทั ทัง้ใน
นำมส่วนตวั ครอบครวั หรอืในนำมของนิตบิุคคลใดๆ ทีพ่นักงำนมอี ำนำจด ำเนินกำรในนิตบิุคคลนัน้ พนักงำน
จะตอ้งเปิดเผยส่วนไดเ้สยีต่อบรษิทัก่อนท ำธุรกรรม 

-  คณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรตอ้งพจิำรณำควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์เกีย่วกบัรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัระหว่ำง
บรษิทัและบุคคล หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจพจิำรณำไดว้่ำมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ อย่ำงรอบคอบดว้ยควำม
ซื่อสตัยสุ์จรติอย่ำงมเีหตุผลและเป็นอสิระภำยใตก้รอบจรยิธรรมทีด่โีดยค ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทั  

- กรรมกำร ผูบ้รหิำรตอ้งรำยงำนรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทั หรอื
บรษิทัย่อย  

 
2.2 การซื้อขายหลกัทรพัย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 

-  กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนบรษิทัทุกระดบั ต้องไม่ใชข้อ้มูลภำยใน (Inside Information) ของบรษิทัทีม่ี
สำระส ำคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ื่น จนกระทัง่ถงึภำยหลงัจำกที่
ไดม้กีำรเปิดเผยสำรสนเทศใหป้ระชำชนทรำบแลว้ 24 ชัว่โมง  

- พนักงำนบรษิทัทุกระดบัต้องรกัษำและไม่เปิดเผยขอ้มลูลูกคำ้ และขอ้มูลทำงกำรคำ้ไวเ้ป็นควำมลบั พนักงำน
บรษิทัต้องไม่เปิดเผยควำมลบัของลูกคำ้ทัง้ต่อพนักงำนดว้ยกนั และบุคคลภำยนอกทีไ่ม่เกี่ยวขอ้ง เวน้เสยีแต่
เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมำยใหเ้ปิดเผยกำรเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงค์ทำงกำรฟ้องร้องคด ีหรอืคณะกรรมกำร
บรษิทัอนุมตัอิย่ำงมลีำยลกัษณ์อกัษรใหม้กีำรเปิดเผย  

-  หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนบรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู เปิดเผยหรอืส่งผ่ำนขอ้มลูหรอืควำมลบั
ของบรษิทัไปยงับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึบุคคลในครอบครวั ญำตพิีน้่อง เพื่อนฝงู เป็นตน้  

-  กำรเปิดเผยขอ้มูลต้องเป็นไปโดยผู้บรหิำร หรอืพนักงำนบรษิัทที่มอี ำนำจหน้ำที ่พนักงำนทัว่ไปไม่มหีน้ำที่
เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถำมให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้ำที่เปิดเผยให้แนะน ำผู้ถำมสอบถำมผู้ที่ท ำหน้ำที่
เปิดเผยขอ้มลูนัน้ เพื่อใหก้ำรใหข้อ้มลูถูกตอ้งและเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั  

-  ไม่ใหค้ ำแนะน ำ หรอืชี้น ำในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทั เวน้แต่เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน้ำทีก่ำรงำนที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกบรษิทั  

-  ห้ำมกรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่รบัทรำบขอ้มูลภำยในและกรรมกำรบรษิัท ซื้อขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทภำยใน 1 เดือน ก่อนมีกำรเปิดเผย งบกำรเงิน ทัง้รำยไตรมำส และรำยปี หรือ 
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สำรสนเทศทีม่ผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์แก่สำธำรณชน และ 2 วนัท ำกำรหลงักำรเปิดเผยงบกำรเงนิและ
สำรสนเทศของบรษิทัต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  กรรมกำร ผู้บรหิำร ผู้จดักำรและพนักงำนในหน่วยงำนบญัชแีละกำรเงนิ เมื่อมกีำรซื้อ/ขำยหลกัทรพัย์ของ
บรษิทั ใหจ้ดัท ำรำยงำนกำรซื้อ/ขำยนัน้ภำยใน 2 วนัท ำกำรต่อเลขำนุกำรบรษิทั เพื่อปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งตำมล ำดบัต่อไป 

-  กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูจ้ดักำรและพนักงำนในหน่วยงำนบญัชแีละกำรเงนิ ต้องรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์
ของตนหรอืบุคคลทีม่คีวำมเกี่ยวขอ้งตำมหลกัเกณฑพ์ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ เป็นรำย
ไตรมำสต่อเลขำนุกำรบรษิทั 

 
ช่ือบริษทั ช่ือผู้บริหาร ความสมัพนัธ์ ประเภท

หลกัทรพัย ์
วนัท่ีได้มา/
จ าหน่าย 

จ านวน ราคา วิธีการได้/
จ าหน่าย 

โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั 
(มหำชน) บมจ. (SONIC) 

นำยปฏภิำณ เปล่งฉว ี ผูร้ำยงำน หุน้สำมญั 26/03/2564 85,700 3.00 ซื้อ 

โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั 
(มหำชน) บมจ. (SONIC) 

นำยปฏภิำณ เปล่งฉว ี ผูร้ำยงำน หุน้สำมญั 29/03/2564 100 3.12 ซื้อ 

โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั 
(มหำชน) บมจ. (SONIC) 

นำยปฏภิำณ เปล่งฉว ี ผูร้ำยงำน หุน้สำมญั 29/03/2564 28,200 3.08 ซื้อ 

โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั 
(มหำชน) บมจ. (SONIC) 

นำยปฏภิำณ เปล่งฉว ี ผูร้ำยงำน หุน้สำมญั 18/06/2564 171,800 4.38 ซื้อ 

โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั 
(มหำชน) บมจ. (SONIC) 

นำยรนัท  เลยีวเลศิ
สกุลชยั 

ผูร้ำยงำน หุน้สำมญั 05/03/2564 400,000 2.74 ขำย 

โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั 
(มหำชน) บมจ. (SONIC) 

นำยรนัท  เลยีวเลศิ
สกุลชยั 

ผูร้ำยงำน หุน้สำมญั 05/03/2564 50,000 2.76 ขำย 

โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั 
(มหำชน) บมจ. (SONIC) 

นำยรนัท  เลยีวเลศิ
สกุลชยั 

ผูร้ำยงำน หุน้สำมญั 17/05/2564 2,100,000 3.27 ขำย 

โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั 
(มหำชน) บมจ. (SONIC) 

นำยรนัท  เลยีวเลศิ
สกุลชยั 

ผูร้ำยงำน หุน้สำมญั 07/10/2564 900,000 4.79 ขำย 

โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั 
(มหำชน) บมจ. (SONIC) 

นำยรนัท  เลยีวเลศิ
สกุลชยั 

ผูร้ำยงำน หุน้สำมญั 08/10/2564 1,100,000 4.71 ขำย 

 
2.3 การปฏิบติัต่อลูกค้า 

-  ใหบ้รกิำรต่อลูกคำ้ภำยใตเ้งือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้
สองฝ่ำย  

-  พนักงำนบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมัน่พัฒนำบริกำรให้มีคุณภำพ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีรำคำที่
สมเหตุสมผลทนัต่อสถำนกำรณ์  

-  ปฏบิตัติำมสญัญำ หรอืเงื่อนไขต่ำงๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขขอ้ใด
ขอ้หนึ่งตอ้งรบีแจง้ใหคู้่คำ้ และ/หรอืเจำ้หนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ข  

-  พงึรกัษำควำมลบัของลูกคำ้ เวน้แต่ลูกคำ้ยนิยอมใหเ้ปิดเผยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรอืเป็นไปตำมกฎหมำย
รวมทัง้ไม่น ำขอ้มลูของลูกคำ้มำใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

2.4 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 
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-  กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูจ้ดักำร และพนักงำน ประพฤตภิำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทีด่ ี 
-  ไม่แสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยวธิกีำรทีไ่ม่สุจรติ หรอืไม่เหมำะสม  
-  ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงรำ้ย หรอืโจมตคีู่แขง่โดยปรำศจำกขอ้มลูอย่ำง

สมเหตุสมผล  
2.5 การจดัซื้อ จดัหาและการปฏิบติัต่อคู่ค้า 

-  ในกระบวนกำรกำรจดัซื้อ จดัหำ ต้องมขี ัน้ตอนทีต่รวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิทั 

-  พนักงำนบรษิทัต้องจดัซื้อ จดัหำสนิคำ้และบรกิำร โดยค ำนึงถงึควำมตอ้งกำร ควำมคุม้ค่ำ รำคำและคุณภำพ 
มกีำรใหข้อ้มลูแก่ผูค้ำ้อย่ำงเท่ำเทยีม ถูกตอ้ง ไม่ปกปิด ไม่มอีคต ิไม่เลอืกปฏบิตัติ่อผูค้ำ้  

-   ในกำรตดิต่อคู่คำ้ใหผู้ต้ิดต่อเก็บเอกสำรหลกัฐำนกำรเจรจำกำรร่ำงสญัญำ  กำรท ำสญัญำและกำรปฏบิตัิตำม
สญัญำไวเ้ป็นหลกัฐำนเผื่อใชต้ำมระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย  

-   ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติในกำรคำ้กบัคู่คำ้ 
-   ปฏบิตัติำมขอ้สญัญำอย่ำงเคร่งครดั เมื่อพบว่ำไม่สำมำรถปฏบิตัติำมสญัญำ หรอืคู่คำ้ไม่อำจปฏบิตัติำมสญัญำ

หรอืเหตุอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถปฏบิตัติำมสญัญำได้ ใหร้ำยงำนผูบ้งัคบับญัชำเพื่อปรกึษำในทนัทแีละหำแนว
ทำงแกไ้ขต่อไป  

2.6 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 
-  ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัย์สุจรติ ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รำยใหญ่และรำยย่อย 

เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม ตลอดจนตดัสนิใจด ำเนินกำรใดๆ ตำมหลกักำรของวชิำชพี 
-  มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยปันผลอย่ำงเหมำะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น  โดยกำรจ่ำยปันผลดงักล่ำวอำจมีกำร

เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิและแผนงำนกำรลงทุนของบรษิทั  
-  จดัตัง้คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็นผูใ้หค้วำมเหน็ชอบในกำรก ำหนดทศิทำงเป้ำหมำย

ทำงธุรกจิแผนธุรกิจและงบประมำณประจ ำปี โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทั ผู้ถือหุ้น รวมถงึผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสยีเป็นส ำคญั  

- แถลง และชี้แจง้สถำนภำพของบรษิทัฯ ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงนิ กำรบญัช ีและรำยงำนอื่นๆ 
โดยสม ่ำเสมอ และครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ ตำมกฎเกณฑข์องหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีสำมำรถรำยงำนหรอืรอ้งเรยีนเรื่องทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทั ต่อ-
คณะกรรมกำรผ่ำนเลขำนุกำรบริษัท เพื่อรวบรวม และกลัน่กรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยต่อไป 

2.7 การปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 
-  ปฏบิตัติ่อเจำ้หนี้อย่ำงเป็นธรรม และไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในกำรคำ้กบัเจำ้หนี้ 

-  ปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำงๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขขอ้ใดได ้ ต้องรบี
แจง้ใหเ้จำ้หนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

2.8 ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ชมุชนและสงัคมโดยรวม 
-  รบัผิดชอบและยึดมัน่ รวมทัง้สนับสนุนทัง้ในด้ำนกำรดูแลสิ่งแวดล้อม  กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวฒันธรรม 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัมที ำเลทีต่ัง้ในกำรด ำเนินธุรกจิ 
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-  ด ำเนินกจิกรรมเพื่อร่วมสรำ้งสรรค์สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหชุ้มชนทีบ่รษิทัฯ มที ำเลมคีุณภำพชวีติ
ทีด่ขี ึน้ทัง้ทีด่ ำเนินกำรเองและร่วมมอืกบัรฐั และชุมชน  

-  ใหค้วำมส ำคญักำรป้องกนัอุบตัเิหตุ และควบคุมกำรปล่อยของเสยีของคู่คำ้ในนิคมอุตสำหกรรมของบรษิทั ให้
อยู่ในระดบัค่ำมำตรฐำนทีย่อมรบัได ้และเป็นไปตำมกฎเกณฑข์องหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  บรษิัทปลูกฝังจติส ำนึกในเรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมใหเ้กดิขึน้ภำยในบรษิทั รวมถงึคู่คำ้ 
รวมทัง้กำรใชท้รพัยำกร วสัดุ หรอือุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

2.9 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
-  ให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลรกัษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชวีิต และทรพัย์สินของ

พนักงำน และยดึมัน่ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยแรงงำนอย่ำงเคร่งครดั 

-  ไม่สนับสนุนกำรใชแ้รงงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม กำรใชแ้รงงำนเดก็ แรงงำนต่ำงดำ้วทีผ่ดิกฎหมำย 

- ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรหลกักำรสทิธมินุษยชนของพนักงำนทุกระดบั 

-  บรษิทัจะคดัเลอืกบุคคลเพื่อว่ำจำ้งใหด้ ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ดว้ยควำมเป็นธรรมโดยค ำนึงถงึคุณสมบตัขิองแต่ละ
ต ำแหน่งงำนคุณวุฒทิำงกำรศกึษำประสบกำรณ์และขอ้ก ำหนดอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นกบังำนและปฏบิตัติ่อพนักงำน
ทุกคนโดยเสมอภำคกนั ไม่เลอืกปฏบิตัไิม่มขีอ้กดีกนัเรื่องเพศ อำย ุเชือ้ชำต ิศำสนำ สถำนศกึษำ หรอืสถำนะ
อื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรปฏบิตังิำน 

-   กำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย รวมถงึกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนักงำน กระท ำดว้ยควำมสุจรติใจ และตัง้อยู่บนพืน้
ฐำนควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนักงำนนัน้ 

-  บรษิัทจะรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำน เช่น ชวีประวตัิ กำรศกึษำ ประวตัิครอบครวั ประวตัิสุขภำพ 
ประวตัิกำรท ำงำน ฯลฯ กำรเปิดเผยหรอืกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนักงำนจะท ำได้ต่อเมื่อไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกพนักงำนผูน้ัน้ 

-  ใหค้่ำตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมำะสมกบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ  
-  จดังำนปฐมนิเทศ และมอบคู่มอืพนักงำนใหพ้นักงำนใหม่ทุกท่ำนไดร้บัทรำบและเขำ้ใจถงึสทิธทิี่ พนักงำนพงึ

ได้รบัตำมกำรว่ำจ้ำงทีเ่ป็นธรรมจรยิธรรมในด้ำนต่ำงๆ และยดึมัน่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนอย่ำง
เคร่งครดั  

-  มุ่งพฒันำและจดัใหม้กีำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ศกัยภำพ
ในกำรท ำงำนของพนักงำนใหม้ปีระสทิธภิำพ และส่งเสรมิใหพ้นักงำนมคีวำมกำ้วหน้ำในอำชพี  

-  จดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีใหแ้ก่พนักงำนเพื่อสนับสนุนใหพ้นักงำนออมเงนิระยะยำวไวส้ ำหรบั  ตนเองและ
ครอบครวัเมื่อลำออกจำกงำนเกษยีณอำยุทุพพลภำพหรอืเสยีชวีติ  

2.10 การให้หรือรบัของขวญั 
-  ผู้บริหำร และพนักงำนบริษัทต้องไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบัเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ที่

เกีย่วขอ้งทำงธุรกจิกบับรษิทั  
-  ผูบ้รหิำร และพนักงำนบรษิทัอำจรบัหรอืใหข้องขวญันัน้จะตอ้งไม่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจเชงิธุรกจิใดๆ ของผูร้บั  
-  ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่ำที่สูงกว่ำ  3,000 บำท ให้รำยงำน

ผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้  
-  กำรใหห้รอืรบัของขวญั อำจกระท ำไดห้ำกท ำดว้ยควำมโปร่งใส หรอืท ำในทีเ่ปิดเผยหรอืสำมำรถเปิดเผยได้  
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-  ผูบ้รหิำร และพนักงำนบรษิทัสำมำรถรบักำรเลี้ยงรบัรองทำงธุรกจิได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกจิของบรษิทั ตำม
อ ำนำจอนุมัติของพนักงำนบริษัท  และพึงหลีกเลี่ยงกำรรับกำรเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่ำเหตุ
ควำมสมัพนัธป์กตจิำกบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั หรอืจะเป็นคู่คำ้ในอนำคต  

 
2.11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

-  บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะส่งเสรมิและใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอื โปรแกรมทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำยเท่ำนัน้  
-  ไม่ใช้ระบบคอมพวิเตอร์ของบรษิัทเผยแพร่ขอ้มูลที่ไม่เหมำะสมในทำงศลีธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรตี

ประเพณ ีหรอืละเมดิกฎหมำย  
-   กรณีที่พนักงำนบรษิัทขออนุญำตผู้บงัคบับญัชำให้ผู้ปฏิบตัิงำนภำยนอกใช้ระบบสำรสนเทศของบริษัทนัน้  

พนักงำนของบรษิทัทีเ่ป็นผูข้อต้องควบคุมกำรใชง้ำนของผู้ปฏบิตังิำนภำยนอก  และต้องรบัผดิชอบต่อควำม
เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้กบับรษิทัจำกกำรใชร้ะบบสำรสนเทศนัน้  

-  บรษิทัมสีทิธิเ์ขำ้ตรวจสอบ คน้หำ ตดิตำม สอบสวน และควบคุมกำรใชร้ะบบสำรสนเทศของพนักงำนบรษิัท 
เพื่อป้องกนัควำมปลอดภยัในระบบสำรสนเทศของบรษิทั  

 
2.12 การไม่ล่วงละเมิดสินทรพัยท์างปัญญา 

-  ผลงำนทีเ่กดิจำกกำรปฏบิตัติำมหน้ำทีถ่อืเป็นทรพัยส์นิทำงปัญญำของบรษิทั  
-  บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะไม่กระท ำกำรใดๆ ทีจ่ะเป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ ไม่ว่ำจะเป็นทำงดำ้นลขิสทิธิ ์

สทิธบิตัร หรอืเครื่องหมำยกำรคำ้ ควำมลบัทำงกำรค้ำ และทรพัยส์นิปัญญำดำ้นอื่นทีก่ฎหมำยก ำหนด 
 
2.13 การรกัษาและการใช้ทรพัยสิ์นของบริษทั 

-  พนักงำนบรษิทัมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรดแูลทรพัยส์นิทัง้ทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตนของบรษิทั มใิห ้
     เสื่อมเสยี สูญหำยและใชท้รพัยส์นิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ พนักงำนจะตอ้งศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจถงึวธิกีำรใช้

และค ำแนะน ำดำ้นควำมปลอดภยัของทรพัยส์นิและใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัอย่ำงเตม็ทีแ่ละไมน่ ำทรพัยส์นิ
ของบรษิทัไปใชเ้พื่อ ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น  

-   พนักงำนบรษิทัทุกคนพงึหลกีเลีย่งกำรเปิดเผย หรอืกำรใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัอย่ำงเดด็ขำด  
-  พนักงำนบรษิทัทุกคนตอ้งควบคุมขอ้มลูควำมลบัอย่ำงเหมำะสม  

 
2.14 การจดัการและการรกัษาจรรยาบรรณ 

-  พนักงำนบรษิทัทุกคนตอ้งปฏบิตัติำมจรรยำบรรณอย่ำงเคร่งครดั หำกพบว่ำมกีำรฝ่ำฝืนหรอื กระท ำกำรใดๆ 
ทีข่ดัต่อจรรยำบรรณ บรษิทัจะพจิำรณำลงโทษตำมลกัษณะแห่งควำมผดิตำมควรแก่กรณี  

-  ผูบ้รหิำรและผูบ้งัคบับญัชำต้องเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีนกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ และมหีน้ำทีใ่นกำรสอดส่อง 
ดแูลและส่งเสรมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำปฏบิตัติำมจรรยำบรรณทีก่ ำหนด  

-  ในกำรขอยกเว้นกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณให้แก่พนักงำนและกรรมกำรจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก 
คณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

-  พนักงำนบรษิทัทุกคนมหีน้ำทีล่งนำมรบัทรำบจรรยำบรรณนี้ เมื่อเขำ้เป็นพนักงำนและเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลง 
2.15 การต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

- จดัใหม้กีำรฝึกอบรมแก่พนักงำนเพื่อใหค้วำมรูเ้กีย่วกบันโยบำยและแนวปฏบิตัใินกำรต่อตำ้นกำรทุจรติของ 
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บรษิทัฯ 
- ให้กำรสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภำครฐั เอกชน และหน่วยงำนก ำกับดูแล รวมถึงทุกภำคส่วนของ

สงัคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรลดคอรร์ปัชัน่ และยกระดบักำรพฒันำประเทศ 
- หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนยอมรบักำรทุจรติทุกรปูแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ไดแ้ก่ กำรรบั

สิง่ของ กำรใหส้ิง่ของ ของขวญั กำรเลีย้งรบัรอง เงนิเรีย่ไร เงนิบรจิำค และผลประโยชน์อื่นใดใหแ้ก่ตนเองจำก
บุคคลทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทัฯ 
ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดช่องทำงใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีสำมำรถแจง้เบำะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืรอ้งเรยีนกรณีเกีย่วกบักำร
ทุจรติ หรอืกำรกระท ำใดอนัไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของบรษิทั ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัไดโ้ดยตรง โดยส่ง
จดหมำยมำยงัทีอ่ยู่ตำมดำ้นล่ำงนี้ 

 
ส่วนท่ี 3 การบริหารจดัการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจ 
 
3.1 การบริหารจดัการเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานบริษทัทราบ 

เพื่อให้ผู้บรหิำร และพนักงำนบรษิัททรำบถึงแนวปฏิบตัิทำงด้ำนจรยิธรรม และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ให้
พนักงำนของบรษิทัทุกท่ำนลงนำมและใหค้ ำรบัรองว่ำไดร้บัรูเ้นื้อหำของจรยิธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทั 

พนักงำนใหม่ทุกคนจะต้องลงนำมในแบบฟอร์มเพื่อยนืยนัว่ำไดอ้่ำนจรยิธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัแลว้และยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของจรรยำบรรณฉบบันี้ ทัง้นี้พนักงำนไม่สำมำรถใชข้อ้อำ้งว่ำ
ไม่ไดอ้่ำนหรอืไม่ไดล้งนำมรบัรูใ้นแบบฟอรม์มำเป็นเหตุผลทีจ่ะไม่ปฏบิตัติำม  

จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงในกำรด ำเนินธุรกิจฉบบันี้จะได้รบักำรปรงัปรุงอย่ำงสม ่ำเสมอ  และจะต้อง
ปรบัปรุงเพื่อใหท้นัต่อหลกัเกณฑท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้นี้ หำกมกีำรเพิม่เตมิหรอืยกเลกิจรรยำบรรณขอ้ใดขอ้หนึ่งจะตอ้ง
แจง้ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
 
3.2 การกระท าใดบ้างท่ีเข้าข่ายผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกิจ 

1.  ไม่ปฏบิตัติำมแนวทำงจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกจิ 
2.  แนะน ำ ส่งเสรมิ หรอืสนับสนุนใหผู้อ้ื่นไม่ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ  
3.  ละเลยเพกิเฉยเมื่อพบเหน็กำรฝ่ำฝืนหรอืกำรไมป่ฏบิตัติำมจรรยำบรรณ ในกรณีทีต่นทรำบหรอืควรทรำบ 

เน่ืองจำกเกีย่วขอ้งกบังำนภำยใตค้วำมรบัผดิชอบของตน  
4.  ไม่ใหค้วำมร่วมมอืหรอืขดัขวำงกำรสบืสวน สอบสวนหำขอ้เทจ็จรงิทีอ่ำ้งว่ำไดม้กีำรฝ่ำฝืนหรอืกำรไม่ปฏบิตัิ

ตำม  
3.3 แนวปฏิบติักรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนของบรษิทัตอ้งใหค้วำมส ำคญักบัจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกจิ 
ในกรณีทีพ่บกำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกจิ พนักงำนบรษิทัจะตอ้งรำยงำนรำยงำนกำรปฏบิตัทิีอ่ำจขดั
ต่อจรยิธรรมและจรรยำบรรณ ในกรณีทีพ่บเหน็กำรฝ่ำฝืน หรอืกำรไม่ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ หรอืถูกบงัคบัใหก้ระท ำ
ใดๆ ทีเ่ป็นกำรขดัต่อจรยิธรรมและจรรยำบรรณ พนักงำนสำมำรถส่งขอ้รอ้งเรยีนไดต้ำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
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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 ำเนินกำรและสรุปผลเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภำยใน  45 วัน นับตัง้แต่วันที่ได้รับ

เอกสำรรำยงำน 
กลัน่กรองข้อมูล  

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนจะเสนอเรื่องต่อตวัแทนฝ่ำยบรหิำร โดยตวัแทนฝ่ำยบรหิำรทีเ่ขำ้ร่วมในกำรพจิำรณำ คอื  
1. ตวัแทนจำกหน่วยงำนระดบัผูจ้ดักำรขึน้ไปในสำยงำนของผูร้อ้งเรยีนซึง่ตอ้งเป็นบุคคลผูไ้มม่ี
 ควำมขดัแยง้ หรอืผลประโยชน์ใดกบัผูร้อ้งเรยีน  
2. ตวัแทนจำกผูบ้รหิำรของฝ่ำยทรพัยำกรมนุษย ์
3. เลขำนุกำรบรษิทั หรอืหวัหน้ำสำยงำนตรวจสอบภำยใน  
 

มาตรการด าเนินการเพือ่หยุดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ตวัแทนฝ่ำยบรหิำรทีเ่ขำ้ร่วมในกำรพจิำรณำ จะก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำรระงบักำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำม

จรรยำบรรณ และบรรเทำควำมเสยีหำยใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยค ำนึงถงึควำมเดอืดรอ้นเสยีหำย โดยใหแ้จง้ผล
กำรด ำเนินกำรต่อผูบ้งัคบับญัชำสงูสุดของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบและผูบ้รหิำรสงูสุด 
 
3.5 การลงโทษทางวินัย  

บริษัทจะพิจำรณำก ำหนดบทลงโทษให้เหมำะสมกับลักษณะและสถำนกำรณ์ของกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน
จรรยำบรรณ แต่ละประเภทโดยควำมรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่ำงไปตำมควำมรำ้ยแรงของกำรกระท ำผดิ  

ในกรณีที่เป็นกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณเพยีงเล็กน้อยหรอืทีก่ระท ำเป็นครัง้แรก  บรษิัทจะออกหนังสอื
ตกัเตอืนก่อนโดยผูท้ีด่ ำเนินกำรตำมขอ้ 3.4 จะสรุปผลและบทลงโทษดงักล่ำวเพื่อใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/กรรมกำร
ผูจ้ดักำร เป็นผูอ้นุมตั ิ 

หำกเป็นกำรกระท ำทีฝ่่ำฝืนจรรยำบรรณอย่ำงรำ้ยแรงผูฝ่้ำฝืนอำจจะถูกลงโทษรุนแรงซึง่มตีัง้แต่  
-  กำรใหพ้กังำนโดยไม่ไดร้บัเงนิเดอืน  
-  เลกิจำ้งงำน  
-  ด ำเนินคดทีัง้ทำงแพ่งและอำญำ  

 โดยตวัแทนฝ่ำยบรหิำรทีเ่ขำ้รว่มในกำรพจิำรณำ จะสรุปผลและบทลงโทษดงักล่ำวเพื่อใหป้ระธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูอ้นุมตั ิ
3.6 มาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

1.  บรษิทัจะเกบ็ขอ้มูลและตวัตนของผูร้ำยงำน ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วำมร่วมมอืในกำรรำยงำนกำรฝ่ำฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณเป็นควำมลบั  

2.  บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้รำยงำน 
แหล่งทีม่ำของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.  ผู้ที่ได้รบัควำมเสยีหำยจะได้รบักำรบรรเทำควำมเสยีหำยดว้ยกระบวนกำรทีม่คีวำมเหมำะสมและเป็น
ธรรม  
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เอกสารแนบ 6 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรยีน ท่ำนผูถ้อืหุน้   
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรซึง่เป็นผูท้รงคุณวฒุ ิ
ม ีควำมเป็นอสิระ และมปีระสบกำรณ์ โดยม ีรองศำสตรำจำรย ์กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ เป็นประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ นำยกณวรรธน์ อรญัและนำยรฐัวฒัน์  ศขุสำยชล เป็นกรรมกำรตรวจสอบ   
 
ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรประชมุทัง้สิน้ 3 ครัง้ ซึง่มรีำยละเอยีดจ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้ประชุม ดงันี้ 

 
รำยชื่อกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้ร่วม/จ ำนวนครัง้ทัง้หมด 

รองศำสตรำจำรย์ กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ 4/4 
นำยกณวรรธน์ อรญั 4/4 
นำยรฐัวฒัน์  ศขุสำยชล 4/4 

 
 
ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มกีำรปฏบิตัหิน้ำทีท่ีส่ ำคญั ดงันี้   
1. สอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส และงบกำรเงนิประจ ำปี รวมถงึ รำยงำนทำงกำรเงินทีเ่กี่ยวขอ้ง ร่วมกบัผูส้อบ

บญัชฝ่ีำยตรวจสอบภำยในและฝ่ำยบรหิำร โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบถำม และใหค้วำมเหน็ในเรื่องทีม่ี
ผลกระทบ ต่องบกำรเงนิ เช่น กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชวีธิกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำของเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ใน กระบวนกำรผลติ เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรจดัท ำงบกำรเงนิเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และมกีำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ   
 

2. กำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำร
ระหว่ำง กนัเป็นกำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขธุรกจิกำรคำ้ทัว่ไป และเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั
และบรษิทัย่อยรวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอ  
  

3. พจิำรณำคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนใหก้บั บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำรค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ ำปี 2564 ตลอดจนมกีำรพบปะระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัเป็นประจ ำปีทุกไตรมำส เพื่อหำรอืเกีย่วกบัปัญหำจำกกำรตรวจสอบ และหำแนวทำงแกไ้ขในประเดน็
ส ำคญัไดอ้ย่ำงทนัท่วงท ี  
 

4. พจิำรณำสอบทำนกำรท ำรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ของบรษิัทย่อย มี
ควำมเห็น ว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสอดคล้องกับวสิยัทศัน์ของบริษัทย่อย ในฐำนะ
ผูพ้ฒันำโครงกำร โรงไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวยีน นอกจำกนี้กำรท ำรำยกำรยงัท ำใหบ้รษิทั สำมำรถรบัรู ้มูลค่ำของ
โครงกำรได้ทนัที ที่ให้ ฐำนะทำงกำรของบริษัทดยีิ่งขึ้น และท ำให้บริษัทสำมำรถลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ ใน
อนำคตทีม่ผีลตอบแทนทีด่ยีิง่ขึน้ 
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5. คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนและทบทวนระบบกำรควบคุมภำย ในร่วมกบัฝ่ำยจดักำร และผู้ตรวจสอบ
ภำยใน เป็นประจ ำทุกไตรมำส ซึ่งในรอบปีทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มุ่งเน้นทีก่ระบวนกำรประเมนิ
ควำมเสี่ยง กำร ตรวจสอบด้ำนกฎหมำย ควำมปลอดภยั กำรรกัษำควำมปลอดภยั กำรตรวจสอบกำรควบคุม
ภำยใน และกำร ตรวจสอบดำ้นกำรควบคุมของบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) ทัว่ไปของเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นต้น ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมแนวคดิกำรตรวจสอบบนฐำนควำมเสีย่ง (Risk Based Audit Approach) 
คณะกรรมกำรรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้ ำเสนอแนะทีจ่ ำเป็นเพื่อกำรพฒันำ ตดิตำมกำรปรบัปรุง
กำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำรตำมขอ้เสนอแนะในรำยงำนตรวจสอบที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเหน็ว่ำกำรตรวจสอบภำยในมคีวำมอสิระและเหมำะสม 

   
6. คณะกรรมกำรตรวจสอบไดอ้นุมตัแิผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ซึ่งสอดคล้องกบัควำมเสีย่งทีส่ ำคญัและทศิทำงกำร 

ด ำเนิน ธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้ ไดส้อบทำนกำรปฏบิตังิำนตำมแผน สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน 
โดยม ีกำรพจิำรณำประเดน็ กำรตรวจสอบทีส่ ำคญั และตดิตำมกำรด ำเนินกำรแกไ้ขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ใน ประเดน็ทีม่นีัยส ำคญั เพื่อก่อใหเ้กดิกำร ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละมกีำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอ 
 

7. คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนว่ำบรษิทัและบุคลำกรของบรษิทัไดป้ฏบิตัติำมคู่มอืกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี
โดย มุ่งเน้น กำรปฎิบตัิงำนด้วยควำมซื่อสตัย์มคีุณธรรม จรยิธรรม ปฏิบตัิงำนด้วยควำมโปร่งใส และมคีวำม
รบัผิดชอบต่อ หน้ำที่ เพื่อให้มัน่ใจ ว่ำบริษัทมีกำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจปกติ อย่ำงสมเหตุสมผล 
รวมถงึผลกัดนัใหบ้รษิทั เกดินโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อใหผู้บ้รหิำรและพนักงำน
ไดท้รำบและยดึถอืเป็นบรรทดั ฐำนในกำรปฏบิตังิำน รวมทัง้ เผยแพร่ใหก้บั ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มได้รบัทรำบ
และถอืปฏบิตั ิ 

 
8. พจิำรณำกำรจดัท ำกำรประเมนิควำมเพยีงพอ และควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในทีค่รอบคลุมถงึ

เรื่ององค์กร และสภำพแวดล้อมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฎิบตัิงำนของฝ่ำยงำนบริหำร ระบบ
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรขอ้มูล และระบบกำรตดิตำม ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรมรีะบบควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอ 
และมปีระสทิธภิำพ น ำองคก์รไปสู่กำรมรีะบบธรรมำภบิำลทีด่ ี
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทได้ติดตำมกำรด ำ เนินงำนในปี 2564 ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำม
รบัผิดชอบที่ ได้รบัมอบหมำย โดยมีควำมเห็นว่ำ บริษัทได้จดัท ำงบกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ในสำระส ำคญัตำม
หลกักำรบญัชทีีร่บัรอง ทัว่ไป มกีำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจก่อนใหเ้กดิควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์อย่ำง เพยีงพอ มรีะบบกำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อยที่
เหมำะสมกบัสภำพธุรกิจ มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง
อย่ำงถูกตอ้ง  

 

  
 
 

รองศำสตรำจำรย์ กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เรยีน ท่ำนผูถ้อืหุน้   

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยใน
รอบ ปี 2564 ไดม้กีำรประชมุรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ โดยสรุปสำระส ำคญัดงันี้  

กำรสรรหำกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนรบัทรำบรำยชื่อกรรมกำรที่ต้องออกตำม
วำระและรำยชื่อบุคคลภำยนอกทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อเขำ้คดัเลอืกเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ทัง้กรรมกำรบรษิทัและผูถ้อื
หุ้นรำยย่อย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนพจิำรณำคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรษิทัจำกรำยชื่อทีไ่ดร้บักำรเสนอโดยผูท้ีจ่ะไดร้บักำรคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัจะตอ้งมี
คุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดค้ดัเลอืก
พรอ้มเสนอรำยชื่อผูท้ีม่คีวำมเหมำะสมเพื่อเสนอแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทดแทนกรรมกำรทีอ่อกตำม
วำระต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อพจิำรณำเสนอที่ประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำ ปีอนุมตัิกำรแต่งตัง้ใน
ล ำดบัต่อไป   

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทั ค ำนึงถงึควำมเหมำสมกบัภำระหน้ำทีค่วำมรบัชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมำย  เชื่อมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั และผลกำรปฏบิตังิำนรวมถงึ สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัที่
จดทะเบยีนใน ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีอ่ยูใ่นอุตสำหกรรมและธุรกจิทีม่คีวำมใกลเ้คยีงกนั โดยค่ำตอบแทน
ดงักล่ำวเพยีง พอทีจ่ะจงูใจใหก้รรมกำรมคีุณภำพและสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีใ่หบ้รรลุเป้ำหมำยและทศิทำงธุรกจิทีบ่รษิทั
ก ำหนด   

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นอสิระตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี
เพื่อใหก้ระบวนกำรสรรหำบุคคลและก ำหนดค่ำตอบแทน มคีวำมโปร่งใส สรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได ้
เสยีทุกฝ่ำย 
 

 

 

รองศำสตรำจำรย์ กลัยำภรณ์ ปำนมะเรงิ 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
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