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สารจากประธานคณะกรรมการ 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่ยากล าบากอีกปีหนึ่ง

ส าหรับประเทศไทย เนื่องจากยังต้องเผชิญกับสภาวะการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์ต่อเนื่องมา

ตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลกระทบทั้งปัญหาด้านสุขภาพของ

ประชาชนและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงวิถีชีวิต

ของคนไทย และการด าเนินธุรกิจได้เปลี่ยนไปจากเดิม

อย่างมาก 

ในวิกฤติย่อมมีโอกาส โดยเฉพาะอย่างย่ิง ส าหรับบริษัท 

ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) “DITTO” วิกฤติครั้ง

นี้กลายเป็นโอกาสอย่างแท้จริง พฤติกรรมของคนไทยและ

การด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปท าให้ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ

ส่วนใหญ่ท างานแบบ Work Form Home ต้องพ่ึงพา

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน จึงสอดคล้องกับธุรกิจ

ของ DITTO ซ่ึงสะท้อนจากผลประกอบการของบริษัท ใน

ปี 2564 ทั้งรายได้และผลก าไร เติบโตเกินเป้าที่ตั้งไว้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้บริการและ

พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบ

วงจร  “Document & Data Management Solutions” ได้ตอบสนองการท างานในรูปแบบ New Normal ท าให้

ได้รับการตอบรับจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและองค์กรธุรกิจเป็นอย่างดี เนื่องจากทุกองค์กรต่างต้องเร่ง

ปรับตัวไปสู่องค์กร Digital Transformation ดังนั้นในปี 2564 ธุรกิจที่ให้บริการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล

แบบครบวงจร จึงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มธุรกิจต่อมา คือ ธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยครอบคลุมการบริการให้เช่าและ

บ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน รวมถึงสินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆอาทิ จอ LED 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ฯลฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์และระบบ Drive-Thru แบรนด์ HME เป็น

หนึ่งในแบรนด์ช้ันน าของโลก อีกทั้งยังขยายธุรกิจระบบจ าหน่ายสินค้าหน้าร้าน (Point of Sale หรือ POS) 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ ได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วถึง ธุรกิจบริการให้เช่าเครื่อง

ถ่ายเอกสารได้รับผลกระทบตามไปด้วย ท าให้ผลประกอบการในธุรกิจนี้อาจจะชะลอตัวลงบ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม 

องค์กรต่าง ๆ ยังจ าเป็นต้องใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารเช่นเดิม แม้ในปีที่ผ่านมาการเติบโตอาจจะไม่เพ่ิมข้ึน แต่ก็ยัง

เป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

ขณะที่ Drive-Thru เป็นหนึ่งธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มนี้ กลับเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกปีแม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม 

เนื่องจากทางผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการต้องปิดตัวเป็นระยะ ๆ ตามนโยบายรัฐที่ควบคุมการ

แพร่ระบาด ท าให้ไม่สามารถให้บริการในรูปแบบปกติได้ จึงหันมาเน้นให้บริการแบบ Take Home ผู้บริโภคได้เปลี่ยน

พฤติกรรมหันมาใช้บริการผ่าน Drive-Thru มากข้ึน จึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มสุดท้าย กลุ่มธุรกิจด้านนวัตกรรมและวิศวกรรม กลุ่มธุรกิจนี้จะเน้นงาน ที่เป็นโครงการของภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้

ให้ความส าคัญกับงานที่ถนัดและมีความเช่ียวชาญเป็นหลัก อาทิ การบริการด้านวิศวกรรม ออกแบบ จัดหาและติดตั้ง

ระบบท้องฟา้จ าลอง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นระบบฉายภาพที่ต้องใช้ความเช่ียวชาญสูงเป็นพิเศษ 
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นอกจากนี้ ยังให้บริการออกแบบจัดหาและติดตั้ง ระบบโทรมาตร (SCADA) ส าหรับระบบชลประทาน เช่นระบบ

ตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ซ่ึงบริษัทมีประสบการณ์ด้านนี้มานาน ในปี 2564 ที่

ผ่านมาจึงมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รายได้ในกลุ่มนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายเช่นกัน 

ธุรกิจในกลุ่มนี้ยังมีงานด้านการให้บริการงานระบบเทคโนโลยีภายในอาคารและโครงการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบ

เทคโนโลยี เช่น ระบบควบคุมระบบคัดแยกขยะและระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เป็นต้น  

อาจจะกล่าวได้ว่า กลุ่มธุรกิจ DITTO ล้วนมีอนาคตที่แจ่มใส ตลาดยังเปิดกว้างเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน ที่ส าคัญธุรกิจของ DITTO ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก

ระบบการบริหารจัดการเอกสารจะ ช่วยเ พ่ิมประสิท ธิภาพการท างานขององค์กร ไป สู่องค์กร Digital 

Transformation ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งช่วยลดต้นทุนกระดาษและลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ

เอกสาร เป็นการตอบโจทย์การท างานแบบ Digital Workplace ซ่ึงเป็นทิศทางการท างานในอนาคต 

เหนือส่ิงใด ธุรกิจให้บริการและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร “Document & Data 

Management Solutions” ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ลดปริมาณการใช้

กระดาษในแต่ละปีจ านวนมหาศาล เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทางหนึ่งด้วย 

ส าหรับ กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมและวิศวกรรม ทั้งโครงการท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ล้วนเป็นประโยชน์

ในด้านการศึกษา ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษา คนในชุมชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษา

เรียนรู้ ส่วนระบบควบคุมระบบคัดแยกขยะและระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ก็

ช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเราเวลานี้อีกด้วย 

นอกจากนี้ DITTO ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีโอกาสเรียนรู้เพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพ่ือให้มีความ

เช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริง  

ในปี 2565 นี้ DITTO หวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดีข้ึนพร้อมกลับไปสู่

สถานการณ์ปกติโดยเร็ว อย่างไรก็ตามเช่ือว่าปีนี้ก็ยังเป็นปีที่ท้าทายขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจ

ต้องเร่งปรับตัวเพ่ือไม่ให้ตกเทรนด์ในการท างานและในการด าเนินธุรกิจยุคใหม่  

ดังนั้นในปีนี้จะเป็นปีที่ DITTO ยังเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้ว จะเห็นได้จากกระแสการตอบรับและการติดต่อเข้ามาของ

องค์กรต่างๆ เนื่องจาก DITTO มีจุดแข็งโดยเป็นองค์กรแรกๆที่เข้ามาท าธุรกิจนี้ มีประสบการณ์ในการท างานกว่า 

20 ปี มีทีมงานเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ที่พร้อมจะช่วยให้องค์กรธุรกิจและองค์กรของรัฐ ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน

และด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ส าหรับทิศทางธุรกิจของ DITTO ในปี 2565 ยังคงมุ่งเน้นธุรกิจให้บริการและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและ

ข้อมูลแบบครบวงจร Document & Data Management Solutions เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มี

ความต้องการเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ โดยจะมีการขยายเครือข่ายพันธมิตรด้านซอฟต์แวร์ พร้อมน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมี

ความหลากหลายมากข้ึนเพ่ือให้การท างานของลูกค้ามีประสิทธิภาพ 

ขณะที่กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมและวิศวกรรม นั้นทางบริษัทมีงานเข้ามาอยู่ในมือที่พร้อมจะด าเนินการแล้วจ านวนหนึ่ง คาด

ว่าในปีนี้หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐจะมีโครงการต่าง ๆ อีกหลายโครงการ  

สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่มีส่วนส าคัญในการ

ขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตก้าวหน้า รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทใน
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การท างานอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา บริษัทขอให้ค ามั่นว่าจะ

ด าเนินงานโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือสร้างความส าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

  

 

 

  

 

นายทวี มีเงิน 

ประธานคณะกรรมการ 
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สารจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ในปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นปีที่โรค Covid-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดและมีการกลายพันธ์ของเช้ือไวรัสดังกล่าวจนเช้ือ

นั้นได้แพร่กระจายลุกลามมากข้ึนเป็นวงกว้างไปทั่วประเทศแม้ว่าในประเทศไทยจะมีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันให้กับ

ประชาชนเป็นจ านวนมากแล้วก็ตาม ท าให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการท างานและขีดความสามารถในการให้บริการที่จ าเป็นอย่างเร่งด่วนเพ่ือตอบสนองต่องานที่ส าคัญและเพ่ือให้

ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ โดยภาครัฐที่มีภารกิจที่ส าคัญในการให้บริการสาธารณะต่อ

ประชาชนและภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับระบบการท างานให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่

จ าเป็นดังกล่าวได้หันมามุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการ

เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์และน าไปใช้งานส าหรับการให้บริการสาธารณะหรือน าข้อมูลที่จ าเป็น

นั้นมาใช้งานเพ่ือให้ข้ันตอนการท างานนั้นไม่หยุดชะงักลงและสามารถเดินหน้าตามข้ันตอนที่ส าคัญต่อไปได้ 

และในปี 2564 ที่ผ่านมานี้ บริษัทได้มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบการท างานของ

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ขนาดกลางและขนาดใหญ่หลายแห่งให้มีขีดความสามารถในการเข้าถึง

ข้อมูลที่จ าเป็นในการให้บริการและข้อมูลที่จ าเป็นในการท างานจากที่ไหนก็ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และ

ปลอดภัยตลอดเวลา ด้วยบริการ Business Process Outsourcing พร้อมด้วยการให้บริการแปลงเอกสารกระดาษ

เข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitization) และจัดเก็บข้อมูลนั้นบนระบบคลาวด์ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงซอฟต์แวร์

ควบคุมงานเอกสารและข้อมูลภายในองค์กรและการสร้างระบบการท างานตามข้ันตอนที่ก าหนด (Workflow) ท าให้

องค์กรของลูกค้าสามารถด าเนินการด้านเอกสารและการอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้โดยลดจ านวนเอกสารลงให้มากที่สุด 

(Document & Data Management Solutions) และเมื่อรวมธุรกิจการให้บริการอื่น ๆ ของบริษัท เช่น การ

ให้บริการเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารแบบครบวงจร การให้บริการเก่ียวกับอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบ 

Drive-Thru ครบชุดด้วยอุปกรณ์จาก HME ซ่ึงเป็นผู้น าด้านระบบ Drive-Thru ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา จึงท า

ให้ปี 2564  ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการที่ดีเย่ียมและดีที่สุดตั้งแต่เริ่มด าเนินกิจการมา  

ปัจจุบัน บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจในภาคเอกชนได้เพ่ิม

ศักยภาพในการท างานและการให้บริการมากข้ึนเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไป มุ่งมั่นที่จะ

เป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) อย่างจริงจัง และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง

ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดยการพิจารณาเข้าร่วมกับภาครัฐหรือภาคเอกชนใน

การจัดท าโครงการขนาดใหญ่ที่เก่ียวข้องกับการปลูกป่าหรือเก่ียวเนื่องกับการปลูกป่าเพ่ือมุ่งหวังที่จะลดอุณหภูมิของ

โลกให้น้อยลง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ “ดิทโต้” ได้ภาคภูมิใจว่าท่านได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกัน

ท าให้โลกนี้น่าอยู่ย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

(นายฐกร รัตนกมลพร) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
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โครงสร้างและการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิท 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ความเป็นมา 

กลุ่มตระกูลรัตนกมลพร ได้ก่อตั้งบริษัท ออฟฟศิ โปรเฟสช่ันแนล ซัพพลาย จ ากัด (ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท สยาม 

รีคอนดิช่ัน อินดัสตรี้ จ ากัด และบริษัท สยาม รอยัล อินดัสตรี้ จ ากัด ตามล าดับ) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2544 ด้วย

ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 2 ล้านบาท เพ่ือด าเนินธุรกิจปรับสภาพเครื่องถ่ายเอกสารที่ผ่านการใช้งานแล้ว จัด

จ าหน่ายและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ผ่านการปรับสภาพ (Reconditioned Photocopier) แก่ลูกค้าหน่วยงาน

เอกชน และก่อตั้งบริษัท ก๊อปปี้  แมน เรนทอล จ ากัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

2 ล้านบาทเพ่ือด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารส าหรับหน่วยงานราชการ จากนั้นในปี 2550 ได้ท า

การก่อตั้งบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 1 ล้าน

บาท โดยกลุ่มตระกูลรัตนกมลพร เพ่ือท าการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารโดยท าการย้ายธุรกิจ

จัดจ าหน่ายและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแก่หน่วยงานเอกชนจากบริษัท สยาม รอยัล อินดัสตรี้ จ ากัด มาด าเนินการ

โดยบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ในปี 2554 บริษัทได้มองเห็นศักยภาพในการบริหารจัดการเอกสารและการจัดการข้อมูลในองค์กรในรูปแบบดิจิทัลจาก

แนวโน้มที่องค์กรต่าง ๆ เริ่มลดการใช้กระดาษ (Paperless) และเปลี่ยนมาใช้เอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลมาก

ข้ึน จึงเริ่มขยายธุรกิจจากการให้เช่าและจ าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์มายังธุรกิจโปรแกรมบริหาร

จัดการเอกสารที่ท าให้องค์กรต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใน

ปี 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจการให้บริการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมุ่งเน้นในการ

ให้บริการสแกนเอกสารแก่องค์กรต่าง ๆ (Document Digitization) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและลด

ความเสี่ยงจากการที่องค์กรต่าง ๆ มีแนวโน้มลดการใช้กระดาษและเปลี่ยนเอกสารต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมาก

ข้ึน จากนั้นบริษัทจึงได้ขยายขอบเขตการให้บริการไปยังการบริการบริหารจัดการระบบงาน (Business Process 

Outsourcing หรือ BPO) ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลโดยการสแกนเอกสาร จัดท า

สารบัญเพ่ือท าการจัดเก็บในระบบบริหารจัดการเอกสาร ไปจนถึงการน าข้อมูลในระบบริหารจัดการเอกสารและ/หรือ

ข้อมูลในองค์กรไปบริหารจัดการตามที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการ เช่น การบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า (Account 

Payable Processing) ไปจนถึงบันทึกข้อมูลในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ของลูกค้าเป็นต้น 

ส าหรับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 โดยกลุ่มตระกูลรัตนกมลพร ด้วย

ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 2 ล้านบาท เพ่ือให้บริการด้านวิศวกรรมเก่ียวกับระบบโทรมาตรแก่หน่วยงานราชการ และ

ต่อมาได้ท าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแล้วเป็น 20 ล้านบาท และขยายธุรกิจให้ครอบคลุมงานโครงการวิศวกรรม

ด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น โครงการระบบท้องฟา้จ าลอง พิพิธภัณฑ์ ระบบโทร

มาตร ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 จากการควบรวมกิจการ

ระหว่างบริษัท สยาม รอยัล อินดัสตรี้ จ ากัด บริษัท ก๊อปปี้  แมน เรนทอล จ ากัด และบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ซ่ึงต่อมาได้ท าการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยได้ท าการซ้ือหุ้นของบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากัด ใน

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 20 ล้านบาท เข้ามาเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 

2557 

ในปี 2561 บริษัทเริ่มขยายธุรกิจไปยังธุรกิจระบบไดรฟท์รู (Drive-Thru) และระบบขายหน้าร้าน (Point of Sales 

หรือ POS) เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยมุ่งเน้นจ าหน่ายและให้บริการอุปกรณ์และ
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ระบบไดรฟ์ทรูแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีกหรือร้านอาหารที่มีสาขาจ านวนมาก โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็น

ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบไดรฟท์รูแบรนด์ HME ซ่ึงเป็นหนึ่งในผู้จ าหน่ายระบบไดรฟท์รูรายใหญ่ของโลก 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น าการให้บริการระบบจัดการเอกสารแบบครบวงจร สู่วิวัฒนาการ Digital Transformation 

พันธกิจ 

ลูกค้า  ได้รับการบริการอย่างดีจนเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานเป็นเลิศ 

พันธมิตรธุรกิจ  ด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือตรงและเป็นธรรม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 

ผู้ถือหุ้น  ท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นที่น่าพึงพอใจ มุ่งขยายธุรกิจให้เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง 

พนักงาน  สร้างความสุขในการท างานให้แก่พนักงานทุกคนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันและมุ่งเน้นพัฒนา

ความสามารถท างานอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่องโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคญั 

2544  ก่อตั้งบริษัท สยาม รีคอนดิช่ัน อินดัสตรี้ จ ากัด (SRI) ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท 

 ก่อตั้งบริษัท ก๊อปปี้  แมน เรนทอล จ ากัด (CPM) ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท 

2549 ก่อตั้งบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี (TC) ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท 

2550 ก่อตั้งบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (DITTO) ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

2554 DITTO เริ่มขยายไปยังธุรกิจระบบบริหารจัดการเอกสาร 

2556 DITTO CPM และ SRI ท าการควบรวมกิจการเพ่ือปรับภาพลักษณ์องค์กร และใช้ช่ือ DITTO 

2558 ขยายไปยังธุรกิจการให้บริการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (BPO) โดยเริ่มจากบริการสแกน

เอกสาร 

2559 DITTO แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็น 200 ล้านบาท 

2561 ขยายไปยังธุรกิจ Drive-thru และ POS  

 ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่าย ตราสินค้า HME 

 ลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ 

2564 บริษัทเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ านวน 80 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท และเริ่มซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 

พฤษภาคม 2564 

รายงานการใช้เงนิเพ่ิมทนุ 

ตามที่บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 

(IPO) จ านวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท และเริ่มซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงบริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็น

จ านวน 577.09 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายในการเสนอขาย

หุ้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) 
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บริษัท ขอรายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 

ข้อผกูพันทีบ่ริษัทให้ค ามัน่ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู การเสนอขายหลกัทรพัย ์

ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เงื่อนไขการอนุญาตของส านักงาน และ/หรือ เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา บริษัท 

ได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสัดส่วนของการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การจัดจ าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่นักลงทุนตามประเภทที่ก าหนด สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ตลาดรอง

ของหุ้นที่เสนอขาย และรวมถึงการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหลักทรัพย์จด

ทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 

หมวด 4 ข้อ 40 (3) การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่ก าหนด และ

ข้อบังคับอื่นที่เก่ียวข้องซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ก าหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัท

เสนอขายหุ้นต่อประชาชนน าหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นจ านวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ช าระ

แล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มท าการซ้ือขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยครบ 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของ

จ านวนหุน้ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าว หรือสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัท 

ช่ือบริษัท: บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท: 0107559000150 

ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร 

และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solutions) และให้บริการ

วิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่: 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์: 02-517-5555 

โทรสาร: 02-517-5434 

เว็บไซต์: http://www.dittothailand.com/ 

ทุนจดทะเบียน: 220,000,000 บาท 
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ทุนที่เรียกช าระแล้ว: 220,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น 

มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ: 0.50 บาท 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

 
 

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทธุรกิจหลัก ได้แก่ 
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ธุรกจิจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบบรหิารจดัการเอกสารและขอ้มลู 

บริษัทให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร (Document and Data Management 

Solutions) ซ่ึงประกอบไปด้วย 

1) โปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร (Document Management System, Enterprise Content 

Management System) 

2) บริการบริหารระบบงาน (Business Process Outsourcing) 

3) ดาต้าซิเคียวริตี้ (Data Security) 

 

 
 

ระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลทั้ง 3 ส่วนจากดิทโต้ ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษ หมึก

พิมพ์ และวัสดุส้ินเปลืองอื่น ๆ ที่เกิดจากการผลิตงานเอกสาร รวมถึงเป็นตัวช่วยในการจัดเก็บและค้นหาได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว และสามารถน าเอกสารหรือข้อมูลไปใช้เพ่ือด าเนินการหรือท าการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หรือแม้แต่ช่วยอ านวยความสะดวกในการก าหนดกระบวนการท างาน (workflow) ไปจนถึงการบันทึกรายการใน

ระบบบัญชี และยังมั่นใจในความปลอดภัยของเอกสาร ลดความเสี่ยงเอกสารหรือข้อมูลสูญหาย ลดปัญหาจัดท า

เอกสารซ ้าซ้อน สามารถติดตามเวอร์ช่ันเอกสารได้อย่างสะดวกสบาย และยังช่วยแก้ปัญหาการท างานจาก

ระยะไกลได้อีกด้วย 
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ในด้านโปรแกรมบริหารจัดการเอกสารที่บริษัทให้บริการอยู่นั้น ปัจจุบันบริษัทรองรับทั้งระบบจัดการเอกสาร 

(Document Management System) และระบบจัดการข้อมูลในองค์กร (Enterprise Content Management) 

ซ่ึงนอกจากเอกสารแล้วยังสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง 

เป็นต้น ในปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการของระบบจัดการเอกสารและข้อมูลยี่ห้อ 

Laserfiche (สหรัฐอเมริกา) และ Amagno (เยอรมนี) และมีจ าหน่ายซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

จัดการข้อมูลในองค์กร เช่น ซอฟต์แวร์วิเคระห์ข้อมูลสถิติ (Data Analytic Systems) เป็นต้น 

ด้านบริการบริหารระบบงาน บริษัทให้บริการสแกนได้แบบครบวงจรได้แก่ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมถึงบุคลากร

เพ่ือสนับสนุนการท างาน เพ่ือลดภาระทั้งในด้านทรัพยากรบุคคลและการบริหารงานของลูกค้า โดยรูปแบบการ

ปฏิบัติงานจะเริ่มจากการศึกษารายละเอียดความต้องการของลูกค้า แล้วจึงท าการออกแบบข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงานและทางเดินของเอกสาร (Document flow) หรือตามกระบวนการท างานที่ก าหนด (Workflow) โดย

จะมีทั้งขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร สแกนเอกสาร และตรวจสอบไฟล์ก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า 

กลุ่มลูกค้าของบริษัทในธุรกิจนี้คือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการที่มีกระบวนการท างานประกอบด้ วย

เอกสารจ านวนมากรวมถึงหน่วยงานที่มีเอกสารที่มีความส าคัญหรือมีมูลค่าสูงและต้องการจัดเก็บในรูปแบบ

ดิจิทัล หรือต้องการน าข้อมูลในเอกสารจ านวนมากเพ่ือไปด าเนินการตามกระบวนการท างานที่ก าหนด 

(workflow) หรือตามข้ันตอนที่ก าหนด 

การตลาดและการแข่งขัน 

ตลาดการจัดการข้อมูลดิจิทัลซ่ึงครอบคลุมการให้บริการซอฟต์แวร์จัดการเอกสารและการบริการสแกน

เอกสารของประเทศไทยระหว่างปี 2558-2563 มีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร

และบริษัทในภาคเอกชนต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและระบบการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล

ต่าง ๆ เป็นรูปแบบดิจิทัล แทนการจัดเก็บเอกสารกระดาษ เพ่ือรองรับการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบ

ดิจิทัล อันจะเพ่ิมศักยภาพแก่องค์กรจากความสะดวกรวดเร็วด้านการจัดการระบบเอกสาร การสืบค้น การ

เข้าใช้งานข้อมูลและลดต้นทุนในการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มตลาดองค์กรขนาดใหญ่เป็นตลาดที่

เติบโตเร็วที่สุดในช่วงระหว่างปี 2558-2563 อันเนื่องมาจากนโยบาย Digital Thailand หรือ Thailand 4.0 

ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับประสิทธิภาพการท างานของภาคส่วนและองค์กรต่าง ๆ ซ่ึงองค์กรขนาด

ใหญ่ในภาคเอกชนมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี กระบวนการและบุคลากรขององค์กรมากกว่า ส่งผลให้

สามารถปรับตัวน าเอกสารกระดาษเข้าสู่ระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัลได้รวดเร็วกว่าภาครัฐ เช่นเดียวกับกลุ่ม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีจ านวนทั้งหมด 2-3 ล้านรายทั้งประเทศและบางส่วนเริ่มให้ความส าคัญ

กับการท างานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมากข้ึนตามล าดับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความคล่องตัวและลดต้นทุนการ

ด าเนินงานให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร 

ในช่วงปี 2563-2568F เป็นที่คาดหมายว่า กลุ่มตลาดหน่วยงานภาครัฐจะเติบโตรวดเร็วที่สุด เนื่องจากจะมี

หน่วยงานภาครัฐจ านวนมากข้ึนครอบคลุมกระทรวง ทบวง และกรมต่าง ๆ ที่ต้องเปลี่ยนผ่านวิธีการท างาน

และระบบการจัดการเอกสารจากกระดาษมาจัดการและจัดเก็บเอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแทนการใช้

แรงงานคนที่มีข้อเสียหลายประการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวกในการท างาน ตลอดจนลด

ค่าใช้จ่ายและพ้ืนที่ในการจัดการเอกสารกระดาษ พิจารณาจากแนวโน้มโครงการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐที่มี

ขอบเขตงานเก่ียวกับการสแกนเอกสาร การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตลอดจนการจัดท าระบบจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลดังกล่าวมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมสรรพสามิต การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงานการ

บินพลเรือนแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐบาลวิสาหกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรมที่ดิน ตลอดจนศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่มีเอกสารทางกฎหมายที่ยังต้องน าเข้าสู่ระบบไม่น้อยกว่า 2 

พันล้านหน้า เป็นต้น รายช่ือหน่วยงานเบื้องต้นเป็นเพียงองค์กรบางส่วนที่ได้เริ่มด าเนินการเปลี่ยนผ่าน



 

 

 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน - โครงสร้างการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

16 

 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและมีแผนที่จะด าเนินการน าเอกสารเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องตามล าดับในช่วง 3-5 ปี

ข้างหน้า 

ในขณะที่กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีแนวโน้มตื่นตัวกับการใช้บริการซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร

และสแกนเอกสารในวงกว้างมากข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2563-2568F จึงคาดหมายว่าจะมีอัตราการ

เติบโตรวดเร็วกว่ากลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ และเป็นรองเพียงกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยแม้มีอัตราการใช้จ่าย

ต่อองค์กรต ่ากว่าภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ แต่มีสัดส่วนมากกว่าหลายเท่าตัว จึงกลายเป็นกลุ่ม

ผู้ใช้บริการที่ก าลังก้าวข้ึนมามีบทบาทความส าคัญมากข้ึนในภาพรวมของตลาดการจัดการข้อมูลดิจิทัล 

ขณะที่กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ แม้มีอัตราการเติบโตตามหลัง 2 กลุ่มแรก แต่ยังมีอัตราการเติบโตที่เร็วและ

ยังคงมีสัดส่วนในตลาดมากกว่ากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายเท่าตัว 

ขนาดตลาดการจัดการข้อมูลดิจิทัล (ล้านบาท) ปี 2558-2568F ตามแผนภาพ 1-1 ด้านล่าง 

 

จากแผนภาพ 1-1 ตัวเลขขนาดตลาดค านวณจากรายได้ที่เกิดจากการบริการซอฟต์แวร์จัดการเอกสารและ

บริการสแกนเอกสารของผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งซอฟต์แวร์หรือระบบงานจัดการเอกสาร

และการสแกนเอกสารจากกระดาษเพ่ือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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แผนภาพที่ 1-2: ขนาดตลาดการจัดการข้อมูลดิจิทัล (ล้านบาท) จ าแนกตามกลุ่มตลาดของประเทศไทย ปี 

2558-2568F 

ธุรกจิให้เชา่ จ าหนา่ย และใหบ้รกิารดา้นเครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่งพิมพ์ และสนิค้าเทคโนโลยอีืน่ ๆ 

ธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆ เป็นธุรกิจ

ดั้งเดิมของบริษัท โดยเป็นการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมบริการดูแลซ่อมแซม เปลี่ยนหมึก โดยลูกค้าช าระ

ค่าบริการเป็นรายเดือน ราคาตามตกลงกันไว้ในสัญญา ซ่ึงนอกจากเครื่องถ่ายเอกสารแล้ว บริษัทยังจ าหน่าย

เครื่องพิมพ์ขนาด A4 และเครื่องพิมพ์ประเภทอื่น ๆ 

ในส่วนของสินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยบริการหลักคือ 1) บริการดูแล

ระบบขายสินค้าหน้าร้าน (Point of Sales หรือ POS) ซ่ึงประกอบด้วยอุปกรณ์ เช่น เครื่องคิดเงิน เครื่องสแกน

บาร์โค้ด จอภาพ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ลิ้นชักเก็บเงิน เป็นต้น ซ่ึงจะท างานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ที่จะบันทึกข้อมูล

ในการขายเพ่ือน าไปประมวลผล เช่น ยอดขาย ประเภทและจ านวนสินค้าในการซ้ือของลูกค้าแต่ละราย ข้อมูลการ

ตัดสต็อกสินค้า ข้อมูลสมาชิก เป็นต้น และ 2) บริการให้ค าปรึกษาและติดตั้งระบบไดร์ฟทรู (Drive-thru) ที่

บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ไดร์ฟทรูยี่ห้อ HME ซ่ึงเป็นผู้น าในด้านอุปกรณ์ประเภทนี้ โดยลูกค้าหลักของ

บริษัทได้แก่ ร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม ร้านคาเฟ่ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยจุดเด่นของอุปกรณ์คือ

ความสามารถในการตัดเสียงรบกวนภายนอก ให้ความคมชัดของหูฟงัที่พนักงานสามารถรับออเดอร์จากลูกค้า

ด้วยเสียงคมชัด ลดความผิดพลาดจากการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
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ตลาดและการแข่งขัน 

ในช่วงสถานการณ์ที่ยังเกิดโรคระบาดโควิด-19 อยู่นั้น ส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะใน

การท างานไปไม่มากก็น้อย และแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ผู้คนเริ่มให้ความส าคัญกับ 

Social Distancing และใช้ความระมัดระวังในการด าเนินชีวิตประจ าวันมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีกับธุรกิจด้าน

สินค้าเทคโนโลยีของดิทโต้ที่เป็นผู้น าเข้าอุปกรณ์และระบบไดร์ฟทรูแบรนด์ HME จากสหรัฐอเมริกา โดย

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจฟาสต์ฟูด้เชนต่าง ๆ แต่ยังเริ่มมีร้านอาหาร ร้าน

เครื่องดื่ม ที่เริ่มให้ความสนใจติดตั้งระบบไดร์ฟทรูนี้เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเข้าถึงร้านอาหารให้กับลูกค้า

มากข้ึน 

ในส่วนของลักษณะการท างานในส านักงานนั้น เริ่มเกิดข้ึนน้อยลง คนเริ่มหันไปท างานจากที่บ้าน และใช้ระบบ

ประชุมแบบออนไลน์ การสื่อสารเกิดข้ึนทางเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ บางแห่งมีการลดพ้ืนที่เช่าส านักงานลง

และให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานจากที่บ้านแทน เหล่านี้ท าให้ความต้องการในการใช้งานอุปกรณ์

เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการใช้งานแบบส่วนรวมของคนจ านวนมากนั้น ลดลงไปบ้าง ปัจจุบันดิทโต้

ยังคงให้บริการเครื่องพิมพ์ขนาดต่าง ๆ และพร้อมให้บริการสินค้าด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยยังมีฐานลูกค้า

เดิมที่ยังคงใช้บริการด้านเครื่องพิมพ์จากดิทโต้ อย่างไรก็ดีลูกค้ากลุ่มเครื่องพิมพ์นี้อาจกลายเป็นลูกค้าใน

กลุ่มระบบบริหารจัดการเอกสารในอนาคตได้เช่นกัน 

ธุรกจิให้บรกิารวิศวกรรมด้านเทคโนโลยสี าหรับโครงการของหนว่ยงานราชการต่าง ๆ 

ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโลยี ด าเนินการโดยบริษัทย่อย มุ่งเน้นในโครงการที่มีเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม 

(Innovation) และเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทาง สามารถแบ่งตามระบบซ่ึงบริษัทย่อยให้บริการได้ดังนี้ 

- ระบบท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ 

- ระบบโทรมาตร (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ SCADA) 

- ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร 

- โครงการประเภทอื่น ๆ 

 ระบบท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ 

บริษัทย่อยมีการให้การบริการทางวิศวกรรม ออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์

ต่าง ๆ โดยระบบท้องฟา้จ าลองที่บริษัทย่อยให้การบริการนั้น ครอบคลุมตั้งแต่ระบบฉายภาพดาว ซ่ึงเป็น

ระบบเฉพาะด้าน ซ่ึงต้องใช้ความรู้ความช านาญในการออกแบบและติดตั้ง รวมไปถึงการออกแบบก่อสร้าง

และสถาปัตยกรรมอาคาร ภูมิทัศน์ รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ 

ซ่ึงบริษัทจะท าการออกแบบแต่ละส่วนตามความต้องการของผู้ว่าจ้างและท าการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้ว

ท าการติดตั้งให้สามารถพร้อมใช้งาน โดยบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจ าหน่ายระบบฉายภาพดาวตราสินค้า E&S 

ของบริษัท Evans & Sutherland Computer Corporation (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเป็นหนึ่งในผู้น า

ด้านระบบฉายภาพดาวของโลก (ที่มา: http://www.es.com) และระบบฉายภาพดาวตราสินค้า MEGASTAR 

ของบริษัท Ohira Tech Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น) 

โครงการท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ที่บริษัทย่อยได้ให้บริการด้านวิศวกรรมที่เสร็จส้ินแล้ว ได้แก่ 

1) ศูนย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟา้จ าลอง) และศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงบริษัทย่อยได้เป็น

ผู้รับเหมาช่วงในส่วนของการให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งทั้งในส่วนอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

ห้องฉายดาว ส่วนแสดงนิทรรศการ และภูมิทัศน์โดยรอบ 

2) ห้องฉายดาว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ท้องฟา้จ าลองกรุงเทพ) ซ่ึงบริษัทย่อยเป็นผู้น าเข้า

เครื่องฉายภาพ คริสตี้ (Christie) เพ่ือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเครื่องฉายดาว และด าเนินการการ

ปรับปรุงการตกแต่งภายในของห้องฉายดาว 
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3) พิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา อ าเภอท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึง

บริษัทย่อยได้เป็นผู้รับเหมาในการออกแบบ ก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์ และระบบหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ 

4) นิทรรศการท้องฟา้จ าลองเคลื่อนที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ซ่ึงบริษัทย่อยได้ท าการออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบท้องฟา้จ าลองเคลื่อนที่ และนิทรรศการด้าน

อวกาศ 

5) นิทรรศการท้องฟา้จ าลองเคลื่อนที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซ่ึง

บริษัทย่อยได้ท าการออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบท้องฟา้จ าลองเคลื่อนที่ และนิทรรศการด้าน

อวกาศ 

6) นิทรรศการท้องฟา้จ าลองเคลื่อนที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึง

บริษัทย่อยได้ท าการออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบท้องฟา้จ าลองเคลื่อนที่ และนิทรรศการด้าน

อวกาศ 

7) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง ซ่ึงบริษัทย่อยได้เป็นผู้รับเหมาในการ

ออกแบบ ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ และส่วนจัดแสดงนิทรรศการ 

8) โครงการจัดนิทรรศการมหัศจรรย์โลกวิทยาศาสตร์ 4 มิติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว 

ซ่ึงบริษัทย่อยได้ท าการออกแบบ และติดตั้งระบบโรงฉายภาพยนตร์ 4 มิติ 

9) ห้องฉายดาว (ท้องฟา้จ าลอง) ที่อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส ซ่ึงบริษัท

ย่อยได้ท าการออกแบบ และติดตั้งห้องฉายดาวพร้อมเครื่องฉายดาวและระบบฉายดาวรุ่นใหม่ล่าสุด 

รวมถึงส่วนแสดงนิทรรศการและภูมิทัศน์โดยรอบ 

ระบบโทรมาตร (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ SCADA) 

ระบบโทรมาตรซ่ึงด าเนินการโดยบริษัทย่อย คือ ระบบตรวจวัด รวบรวม รับ-ส่ง และจัดการข้อมูล รวมถึง

แสดงผลข้อมูล และควบคุมการท างานของอุปกรณ์ระยะไกลผ่านระบบสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เช่น สัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น โดยระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม

ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 

1) อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor Unit) 

2) อุปกรณ์เก็บข้อมูลและประมวลผล (Display and Processing Unit) 

3) โปรแกรมแสดงผลและควบคุม (Monitoring Software) 

โดยอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ จะท าหน้าที่ตรวจวัดค่าต่าง ๆ ตามที่ก าหนด เช่น ระดับน ้า ปริมาณน ้าฝน 

คุณภาพน ้า ระดับออกซิเจนในน ้า ค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ค่าความเค็ม ความสามารถในการน า

ไฟฟา้ ต าแหน่งพิกัด หรือระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลและ

ประมวลผล ซ่ึงจะน าข้อมูลดังกล่าวมาแสดงผลและส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังศูนย์ควบคุม

ส่วนกลาง และข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการบันทึก ประมวลผล และท าการรายงานผลข้อมูล ณ ขณะนั้นตาม

เวลาจริง (Real-Time) หรือแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมหรือผ่านเว็บไซต์ที่บริษัทย่อยได้ท าการออกแบบและ

พัฒนาข้ึน อีกทั้งยังสามารถส่งค าสั่งควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลผ่านเครือข่ายข้อมูลดังกล่าวได้อีกด้วย 

อีกส่วนงานที่เก่ียวกับระบบโทรมาตร ได้แก่ ระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติในลุ่มแม่น ้าต่าง ๆ หรือ

ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส าหรับพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยหรือดินถล่มในพ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่

ราบเชิงเขา โดยให้บริการตั้งแต่การส ารวจพ้ืนที่ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งสถานีตรวจวัด รวมถึงการ

ออกแบบและติดตั้งศูนย์ควบคุม (Control Room) ส าหรับระบบที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 

ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร 

บริษัทย่อยมีการให้บริการออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบเทคโนโลยีภายในอาคารต่าง ๆ เช่น ระบบห้อง

ประชุมวิดีทัศน์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (Audio-Visual Equipment) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
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ควบคุมการเข้าออก (Access Control) และระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยบริษัทย่อยจะท าการศึกษา

ความต้องการของลูกค้า หรือข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (Terms of Reference หรือ TOR) แล้วท าการ

ออกแบบระบบและคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพ่ือท าการน าเสนอต่อลูกค้าต่อไป 

โครงการประเภทอื่น ๆ 

นอกเหนือจาก 3 ระบบข้างต้นแล้ว บริษัทย่อยยังมีศักยภาพในการให้บริการงานโครงการประเภทอื่น ๆ ที่

เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี โดยตัวอย่างงานโครงการประเภทอื่น ๆ นี้ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) 

และปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 

การตลาดและการแข่งขัน 

ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Engineering) ของบริษัทย่อยนั้น อาศัยความรู้และ

ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือมาส่งเสริม

การท างาน และอ านวยความสะดวก ตอบโจทย์ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการ

ของหน่วยงานราชการ ที่บริษัทจะต้องผ่านการคัดเลือกและประกวดราคาตามกระบวนการของแต่ละ

หน่วยงาน หรือแต่ละโครงการ ซ่ึงการแข่งขันเป็นไปตามกฎเกณฑ์และตามข้ันตอนที่หน่วยงานก าหนด 

โดยบริษัทย่อยมีผลงานในอดีตที่สามารถใช้เป็นโครงการอ้างอิงได้หลากหลายโครงการ ซ่ึงแต่ละโครงการ

ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี และจุดแข็งของบริษัทย่อยก็คือการเป็น

พันธมิตรกับเจ้าของสินค้าและเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งในต่างประเทศ ยกตัวอย่าง เทคโนโลยีด้านการฉายภาพ

ภายในโดม ที่บริษัทย่อยเป็นพันธมิตรกับบริษัท Evans and Sutherland ซ่ึงเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด

ระบบฉายภาพภายในโดม ท าให้งานโครงการท้องฟา้จ าลองของบริษัทย่อยนั้นเติบโตอย่างมั่นคงและสร้าง

ผลงานได้เป็นที่น่าพอใจเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

1. ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร และธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่าย

เอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆ 

1.1 ส านักงานและโรงงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพาน

สูง กรุงเทพมหานคร 10240 โดยท าการเช่าระยะยาวส าหรับพ้ืนที่ใช้สอยขนาด 2,065 ตารางเมตร เป็น

ระยะเวลา 30 ปี จากบริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ซ่ึงนายธีระชัย รัตนกมลพร (ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท) เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว โดย

บริษัทมีอาคารคลังสินค้า 2 แห่ง และส านักงานสาขาจ านวน 1 สาขา ดังนี้ 

1) คลังสินค้า จังหวัดชลบุรี 

ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 2 ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ภายในเมืองอุตสาหกรรม

ทองโกรว์ โดยมีที่ดินขนาด 12-1-07 ไร่ โดยในอดีตคลังสินค้าดังกล่าวเป็นโรงงานส าหรับการปรับ

สภาพเครื่องถ่ายเอกสารมือสองที่น าเข้าจากต่างประเทศและเครื่องถ่ายเอกสารที่ผ่านการให้เช่าแล้ว แต่

เนื่องจากบริษัทมิได้ท าการน าเข้าเครื่องถ่ายเอกสารมือสองจากต่างประเทศแล้ว ปัจจุบันจึงใช้งานเป็น

คลังสินค้า รวมถึงเป็นศูนย์รับแจ้งปัญหาเครื่องช ารุดและส านักงานของทีมฝ่ายบริการและฝ่ายขาย

ส าหรับกลุ่มลูกค้าในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกทั้งหมด โดยอาคารและที่ดินที่ตั้งของโรงงาน

ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 
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2) คลังสินค้า ถนนรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

ตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยรามค าแหง 118 แยก 42-2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

10240 โดยท าการซ้ือที่ดินและอาคารคลังสินค้าดังกล่าวจาก จากบริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด โดยมีขนาดที่ดินรวม 1-0-61 ไร่ ซ่ึงอาคารดังกล่าวเป็นคลังสินค้าส าหรับเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ 

เครื่องพิมพ์ สินค้าอื่น ๆ และอะไหล่ส าหรับซ่อมบ ารุงให้แก่ฝ่ายบริการ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ในการปรับ

สภาพเครื่องถ่ายเอกสารมือสองของบริษัทบางส่วน และเป็นส านักงานให้แก่ทีมฝ่ายบริการของบริษัท 

3) ส านักงานสาขาอุดมสุข 

ตั้งอยู่เลขที่ 40 และ 42 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดย

บริษัทท าการเช่าพ้ืนที่ใช้สอยในช้ันที่ 1 ถึง 4 และช้ันที่ 6 ขนาดพ้ืนที่รวม 450 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 

3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 จากนายธีระชัย รัตนกมลพร ซ่ึงเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยส านักงานสาขาดังกล่าวใช้เป็นที่รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ (Call 

Center) ศูนย์รับแจ้งปัญหาออนไลน์ (Online Helpdesk) และส านักงานของทีมฝ่ายบริการส าหรับ

กลุ่มลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเช่าที่ดินและอาคารอีกจ านวน 3 แห่ง ส าหรับเป็นบ้านพักและส านักงานของ

ช่างซ่อมบ ารุง เพ่ือให้การบริการลูกค้าในพ้ืนที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึน ดังนี้ 

• เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

• อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

• อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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1.2 ข้ันตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และ

ระบบบริหารจัดการเอกสารจากทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กับตราสินค้าต่าง ๆ 

ที่ส าคัญดังนี้ 

 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ส าหรับสินค้าและบริการแต่ละประเภท เป็นดังนี้ 

ส าหรับธุรกิจระบบบริหารจัดการเอกสารนั้น บริษัทจะท าการศึกษาความต้องการของลูกค้า เช่น ขอบเขต

การให้บริการ ลักษณะของเอกสารและ/หรือข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ ข้ันตอนการด าเนินงานหรือข้อมูล

ผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงลักษณะของโปรแกรมหรือระบบของลูกค้าที่ระบบบริหารจัดการเอกสารต้อง
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ท าการเช่ือมต่อ เป็นต้น จากนั้น บริษัทจึงท าการออกแบบระบบการท างาน ซ่ึงบริษัทสามารถจ าหน่ายและ

ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบข้ันตอนการท างานในการสแกนและจัดเก็บเอกสาร การจัดหา

พนักงานสแกนเอกสาร อุปกรณ์ในการสแกนเอกสาร โปรแกรมในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนใน

การสแกนเอกสาร โปรแกรมจัดเก็บหรือระบบจัดการข้อมูลในองค์กร (Enterprise Content Management 

หรือ ECM) ไปจนถึงการออกแบบการเช่ือมต่อผลลัพธ์จากการประมวลผลไปยังระบบของลูกค้าตามที่ก าหนด 

(เช่น ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ERP เป็นต้น) แล้วจึงท าการเสนอระบบดังกล่าวแก่ลูกค้า 

จากนั้นจึงท าการทดสอบระบบเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถด าเนินการได้ตามที่ลูกค้าก าหนด แล้วจึงท าการส่งมอบ

งานสินค้าหรือโครงการ หรือให้บริการตามที่ระบุในสัญญาต่อไป โดยในบางโครงการ บริษัทท าการว่าจ้าง

ผู้พัฒนาโปรแกรมภายนอก เพ่ือร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารร่วมกับบุคลากรของบริษัท ส าหรับ

ในส่วนของลิขสิทธ์ิโปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสารนั้น บริษัทท าการจัดซ้ือลิขสิทธ์ิจากผู้จ าหน่ายทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี เป็นต้น ซ่ึงบริษัทจะน าโปรแกรม

ดังกล่าวไปออกแบบร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพ่ือน าเสนอระบบบริหาร

จัดการเอกสารให้แก่ลูกค้าต่อไป 

ส าหรับธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสารนั้น เครื่องถ่ายเอกสารที่บริษัทท าการ

จ าหน่ายและให้เช่านั้น จะมีสองประเภท คือ เครื่องถ่ายเอกสารใหม่ซ่ึงบริษัทจะท าการจัดซ้ือโดยตรงกับ

เจ้าของตราสินค้าในประเทศไทย และเครื่องถ่ายเอกสารที่ผ่านการปรับสภาพซ่ึงเป็นเครื่องถ่ายเอกสารซ่ึง

ผ่านการให้เช่าแล้วและได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ซ่ึงการด าเนินธุรกิจส าหรับการ

จ าหน่ายและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสามารถสรุปข้ันตอนหลักได้ดังนี้ 
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ส าหรับเครื่องถ่ายเอกสารใหม่นั้น บริษัทจะท าการจัดซ้ือแล้วท าการจ าหน่ายหรือให้เช่าตามที่ได้ท าการน าเสนอ

และตกลงกับลูกค้า โดยเครื่องที่หมดระยะเวลาการเช่าแล้ว จะผ่านการตรวจสอบและปรับสภาพให้พร้อมใช้

งาน โดยเครื่องที่ยังมีสภาพที่เหมาะสมจะถูกน าไปให้เช่าต่อไปในลักษณะของเครื่องปรับสภาพซ่ึงจะมีอัตราค่า

เช่าที่ต ่ากว่าเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ ส่วนเครื่องถ่ายเอกสารที่ไม่เหมาะสมกับการให้เช่านั้น บริษัทจะท าการขาย

ในลักษณะขายส่งทีละจ านวนมาก หรือหากมีผู้สนใจหลายรายบริษัทจะท าการขายผ่านการประมูลเพ่ือให้ได้

ราคาที่สูงสุด 

ในการบ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของบริษัทนั้น บริษัทมีทีมช่างจ านวนมากกว่า 70 คน โดยแต่ละทีมจะมี

รายช่ือและจ านวนเครื่องถ่ายเอกสารที่ตนรับผิดชอบ ซ่ึงจะต้องท าการวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้

ได้อย่างน้อยเท่ากับจ านวนข้ันต ่าตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์ที่เครื่องถ่าย

เอกสารขัดข้อง ทีมช่างที่รับผิดชอบจะต้องตอบสนองและเข้าไปท าการซ่อมที่ส านักงานของลูกค้าทันที 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการว่าจ้างช่างส าหรับการซ่อมบ ารุงเครื่องถ่ายเอกสารส าหรับจังหวัดที่อยู่ห่างไกล

จากส านักงานมาก เช่น จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น โดยบริษัทมีการควบคุมตารางเวลาที่ช่างในพ้ืนที่ที่ท าการ

ว่าจ้างดังกล่าวเข้าให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงมีการให้ลูกค้าท าการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ

ช่างในพ้ืนที่ดังกล่าวเช่นเดียวกับทีมช่างของบริษัทเอง เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการให้บริการ

ที่มีคุณภาพ 
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ทั้งนี้ บริษัทท าการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์จากเจ้าของตราสินค้าในประเทศ ได้แก่ตราสินค้า Canon HP Kyocera 

OKI Pantum Océ และ Brother เป็นต้น ส าหรับอะไหล่ และหมึกพิมพ์นั้น บริษัทจะท าการจัดซ้ือทั้งจากผู้

จ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 

2. ธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

2.1 ส านักงานสาขา 

บริษัทย่อยมีส านักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

10250 โดยบริษัทท าการเช่าพ้ืนที่ใช้สอยในช้ันที่ 6 ขนาดพ้ืนที่รวม 50 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 26 เดือน 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 จากนายธีระชัย รัตนกมลพร ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท โดยส านักงานสาขาดังกล่าวใช้เป็นส านักงานของฝ่ายขายของบริษัทย่อย 

2.2 ข้ันตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

 ส าหรับธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

นั้น ในส่วนของงานโครงการจะเป็นลักษณะรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ซ่ึงบริษัทย่อยจะ

รับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์ ติดตั้ง และทดสอบจนกระทั่งส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยมี

รายละเอียดของการด าเนินโครงการแต่ละข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

1) ส ารวจพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

ส าหรับโครงการแต่ละประเภท หลังจากบริษัทย่อยได้รับความต้องการของผู้ว่าจ้างและคุณสมบัติของ

โครงการที่ต้องการแล้ว ฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทย่อยจะท าการส ารวจพ้ืนที่ตั้งโครงการเพ่ือส าหรับท า

การออกแบบระบบหรือโครงการตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยส าหรับระบบโทรมาตรนั้น ผู้ว่าจ้างจะท าการ

ก าหนดในลักษณะพ้ืนที่ที่ต้องการตรวจวัด เช่น ลุ่มแม่น ้า หรือแหล่งน ้าต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงบริษัทย่อย

จะต้องท าการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือก าหนดจุดที่เหมาะส าหรับการติดตั้งสถานีวัดต่าง ๆ 

ส าหรับโครงการระบบท้องฟ้าจ าลองหรือพิพิธภัณฑ์นั้น บริษัทย่อยจะท าการส ารวจพ้ืนที่ที่ต้องการ

ติดตั้งโครงการตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดแล้วเพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบต่อไป 

2) ออกแบบระบบและจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็น 

หลังจากท าการส ารวจพ้ืนที่แล้ว บริษัทย่อยจะท าการออกแบบระบบหรือโครงการตามคุณสมบัติและ

ข้อก าหนดทางเทคนิคที่ก าหนดโดยผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทย่อยจะเลือกใช้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐานตามคุณลักษณะตามข้อก าหนดทางเทคนิค จากนั้นจึงท าการจัดหาอุปกรณ์

ต่าง ๆ ที่จ าเป็นตามที่ ได้รับการออกแบบ โดยมีการสั่งซ้ือทั้งจากผู้จ าหน่ายในประเทศและจาก

ต่างประเทศ โดยอุปกรณ์ที่ท าการสั่งซ้ือจากต่างประเทศ เช่น ระบบฉายภาพดาว หรืออุปกรณ์ในการจัด

นทิรรศการส าหรับพิพิธภัณฑ์บางประเภท เป็นต้น 

3) ติดตั้งระบบ 

หลังจากได้ท าการออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ส่วนประกอบแล้ว บริษัทย่อยจะท าการวางแผนการติดตั้ง

กับลูกค้า โดยก าหนดช่วงเวลาและรายละเอียดของงานที่จะท าการติดตั้ง ซ่ึงหลังจากบริษัทและผู้ว่าจ้าง

ร่วมกันตรวจสอบแผนการติดตั้งและอนุมัติแผนดังกล่าวแล้ว ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการจะท าการ

ตรวจสอบสินค้าคงคลังเพ่ือก าหนดจ านวนอุปกรณ์ที่ต้องสั่งซ้ือให้สอดคล้องกับแผนการติดตั้ง โดยจะ

ท าการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่มีความเช่ียวชาญส าหรับแต่ละส่วนของโครงการ โดยบริษัทย่อยจะส่ง

วิศวกรของบริษัทย่อยไปควบคุมการด าเนินการทุกข้ันตอนเพ่ือให้มั่นใจว่าโครงการจะสามารถคืบหน้า

ตามระยะเวลาที่ก าหนดและมีคุณภาพ 

4) ทดสอบระบบและส่งมอบ 
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หลังจากท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทย่อยจะท าการตรวจสอบความถูกต้องตามข้อก าหนด

ทางเทคนิคและตรวจทดสอบระบบร่วมกับผู้ว่าจ้าง เพ่ือท าการส่งมอบโครงการให้แก่ผู้ว่าจ้างต่อไป 

โดยบริษัทย่อยท าการสั่งซ้ืออุปกรณ์จากผู้จ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศข้ึนอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ใน

แต่ละโครงการ ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กับตราสินค้าต่าง ๆ ที่ส าคัญ

ดังนี้ 

 

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงื่อนไขการจ่ายช าระเงินจากผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้รับจ้างอยู่ที่ระหว่าง 

30 วัน ถึง 60 วัน โดยส าหรับผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้รับจ้างในงานลักษณะโครงการที่มีก าหนดงวดการ

จ่ายช าระตามความคืบหน้าของโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยจะท าการเจรจาเพ่ือให้งวดการจ่ายช าระผู้

จ าหน่ายสินค้าและผู้รับจ้างสอดคล้องใกล้เคียงกับงวดการเก็บช าระเงินจากลูกค้าในแต่ละงวด 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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*บริษัทมีการท าสัญญาเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก บริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็น

ส านักงานใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทท าการช าระค่าเช่าแล้วทั้งจ านวน เป็นมูลค่า 60.00 ล้านบาท 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีงานที่ได้รับค าสั่งซ้ือหรือมีการลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้ท า

การส่งมอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
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นอกจากนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทย่อยยังมีงานที่ได้รับค าสั่งซ้ือหรือมีการลงนามในสัญญาภายหลัง

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทแบ่งการด าเนินงานโดยบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจให้เช่า จ าหน่ายและให้บริการ

ด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และระบบจัดการเอกสารครบวงจร และบริษัทย่อยคือ บริษัท สยาม ทีซี 

เทคโนโลยี จ ากัด ด าเนินธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยมี

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้ 

 

 

บริษัทยอ่ย 

บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 โดยกลุ่ม

ตระกูลรัตนกมลพร และต่อมาบริษัทได้ซ้ือหุ้นของบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากัด เป็นบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2557 โดยบริษัทถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วทั้งส้ิน 20 ล้าน
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บาท โดยบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการ

ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นในโครงการที่มีเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) และเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทาง เช่น ศูนย์

ดาราศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ระบบโทรมาตร หรือระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) และระบบควบคุมระบบคัด

แยกขยะเพ่ือท าเป็นเช้ือเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 

 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

กลุ่มตระกูลรัตนกมลพร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 58.807 มีการถือหุ้นใน

บริษัทที่ด าเนินธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านการการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ธุรกิจ

ด้านระบบบ าบัดน ้า เป็นตน้ 

ในอดีต กลุ่มตระกูลรัตนกมลพรได้ท าการจัดตั้งบริษัทต่าง ๆ เพ่ือด าเนินกิจการเก่ียวกับเครื่องถ่ายเอกสารและระบบ

จัดการเอกสาร ซ่ึงนอกเหนือจากบริษัท ดังนี้ 

1. บริษัท ดทิโต ้เทค จ ากดั 

บริษัท ดิทโต้ เทค จ ากัด ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เช่าและให้บริการบ ารุงรักษา

และซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารให้แก่กลุ่มลูกค้าศูนย์ถ่ายเอกสาร ซ่ึงหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพ่ือ

ท าการปรับภาพลักษณ์องค์กรและโครงสร้างธุรกิจ โดยก่อตั้งบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด ข้ึนมาเมื่อปี 

2550 จึงได้ย้ายการด าเนินงานดังกล่าวจากบริษัท ดิทโต้ เทค จ ากัด มายัง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัท ดิทโต้ เทค จ ากัด ได้ท าการจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 

2. บริษัท ดทิโต ้เวลิด ์จ ากดั 

บริษัท ดิทโต้ เวิลด์ จ ากัดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือด าเนินกิจการศูนย์ถ่ายเอกสาร

ให้แก่ลูกค้าทั่วไป ซ่ึงหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพ่ือท าการปรับภาพลักษณ์องค์กรและโครงสร้าง

ธุรกิจ โดยก่อตั้งบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด ข้ึนมาเมื่อปี 2550 บริษัทมีความเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวไม่

เหมาะสมกับการด าเนินงานของบริษัท จึงได้ท าการหยุดการด าเนินการเชิงพาณิชย์ของ บริษัท ดิทโต้ เวิลด์ 

จ ากัด ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ปัจจุบันบริษัท ดิทโต้ เวิลด์ จ ากัด ได้ท าการจดทะเบียนหยุดประกอบกิจการ

ช่ัวคราว กับกรมสรรพากรแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 

3. บริษัท ดทิโต ้อีสท ์จ ากดั 

บริษัท ดิทโต้ อีสท์ จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจ าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

และให้บริการแก่ลูกค้าในภาคตะวันออก ซ่ึงหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพ่ือท าการปรับภาพลักษณ์

องค์กรและโครงสร้างธุรกิจ จึงได้ท าการย้ายการด าเนินงานดังกล่าวจากบริษัท ดิทโต้ อีสท์ จ ากัด มายังบริษัท 

สยาม รอยัล อินดัสตรี้ จ ากัด ปัจจุบันบริษัท ดิทโต้ อีสท์ จ ากัด ได้ท าการจดทะเบียนหยุดประกอบกิจการช่ัวคราว 

กับกรมสรรพากรแล้ว แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 

 

นอกจากนี้ กลุ่มตระกูลรัตนกมลพร ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท โดยได้มีมาตรการ

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ 

1. บริษัท ทรี ศูนย์อัจฉริยะแห่งปัญญา จ ากัด (ชื่อเดิม บริษัท บี พี พี สเตชันเนอรี่ จ ากัด) 

บริษัท ทรี ศูนย์อัจฉริยะแห่งปัญญา จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท บี พี พี สเตชันเนอรี่ จ ากัด) ก่อตั้งข้ึนเมื่อ 17 

เมษายน 2539 เพ่ือด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเครื่องเขียนและให้บริการถ่ายเอกสาร ในอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

โดยนายธีระธัช รัตนกมลพร และนายพีรพล ประเสริฐชัยกุล และบุตรอีก 3 คน ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 

100 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว ซ่ึงในปี 2555 ได้หยุดการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเครื่องเขียนและให้บริการ

ถ่ายเอกสาร และได้ท าการขายสินค้าคงเหลือและเครื่องถ่ายเอกสารทั้งหมดแล้วในปี 2558 ปัจจุบันได้เปลี่ยนการ
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ด าเนินงานไปยังธุรกิจให้บริการห้องประชุม ห้องสัมนา และพ้ืนที่ส าหรับการกวดวิชา โดยบริษัท ทรี ศูนย์อัจฉริยะ

แห่งปัญญา จ ากัด (ในช่ือเดิม คือ บริษัท บี พี พี สเตชันเนอรี่ จ ากัด ในขณะนั้น) ได้มีการลงนามในหนังสือให้ค า

รับรองที่จะไม่ด าเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ในธุรกิจเก่ียวกับการให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้าน

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และระบบจัดการเอกสาร และธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี

ส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ระบบท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ ระบบโทรมาตร ระบบ

เทคโนโลยีภายในอาคาร เป็นต้น หรือธุรกรรมที่อาจเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

2. บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวชั่น จ ากัด 

บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตระกูลรัตนกมลพร โดย

นาย ธีระชัย รัตนกมลพร และนายฐกร รัตนกมลพร ถือหุ้นอยู่ใน บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 

รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว โดยด าเนินธุรกิจให้บริการวิศวกรรมและรับเหมา

งานโครงการระบบประปาบาดาลให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ 

ในปี 2557 บริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาค้าร่วม (Consortium) ร่วมกับ บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน 

จ ากัด และบริษัทที่ไม่มีความเก่ียวข้องอีก 2 บริษัท ในการเข้าประกวดราคาจ้าง โครงการอาคารบริหารเชิงบูรณา

การ 1 หลัง ซ่ึงมีการระบุในสัญญาว่าบริษัทย่อยจะรับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีภายในอาคารต่าง ๆ เช่น ระบบ

ถ่ายทอดภาพและเสียง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และ

บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด รับผิดชอบในด้านงานวิศวกรรมโครงสร้างประกอบอาคารทั้งหมด

โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะเข้าท าสัญญาค้าร่วมกับ บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด อีก

ในอนาคต 

ทั้งนี้ บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ได้มีการลงนามในหนังสือให้ค ารับรองที่จะไม่ด าเนินธุรกิจ

แข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ในธุรกิจเก่ียวกับการให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร 

เครื่องพิมพ์ และระบบจัดการเอกสาร และธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการ

ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ระบบท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ ระบบโทรมาตร ระบบเทคโนโลยีภายใน

อาคาร เป็นต้น หรือธุรกรรมที่อาจเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

3. บริษัท กรีน วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

บริษัท กรีน วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตระกูลรัตนกมลพร โดยนาย

ฐกร รัตนกมลพร และนายชัยทัด กุลโชควณิช เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม โดยนายฐกร รัตนกมลพร และ

นายธีระชัย รัตนกมลพร ถือหุ้นอยู่ใน บริษัท กรีน วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 80.00 

ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว และนายชัยทัด กุลโชควณิช ถือหุ้นอยู่ใน บริษัท กรีน วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 

จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว โดยด าเนินธุรกิจให้บริการวิศวกรรมและรับเหมา

งานโครงการระบบประปาบาดาลให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และน าเข้าอุปกรณ์ด้านน ้า อุปกรณ์ควบคุม

ประตูน ้า อุปกรณ์วัดน ้าและเครื่องผสมน ้าโซดาสปาส าหรับความสวยความงาม โดย บริษัท กรีน วอเตอร์ เอ็นจิ

เนียริ่ง จ ากัด ได้มีการลงนามในหนังสือให้ค ารับรองที่จะไม่ด าเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ในธุรกิจ

เก่ียวกับการให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และระบบจัดการเอกสาร และ

ธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ระบบ

ท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ ระบบโทรมาตร ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร เป็นต้น หรือธุรกรรมที่อาจเป็นการ

แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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4. บริษัท เกทเวย์ กรีน จ ากัด 

บริษัท เกทเวย์ กรีน จ ากัด ก่อตั้งข้ึนเมื่อ 11 มกราคม 2553 เพ่ือด าเนินธุรกิจน าเข้าหมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องถ่าย

เอกสารและเครื่องพิมพ์ให้แก่บริษัท โดยนางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ

นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร และนางระพี รัตนกมลพร ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของทุนจด

ทะเบียนและช าระแล้ว ซ่ึงในปี 2558 ได้ท าการยุติการด าเนินธุรกิจน าเข้าหมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องถ่ายเอกสารและ

เครื่องพิมพ์ โดยเปลี่ยนมาด าเนินงานด้านจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เช่น น ้ามันมะกอก เป็นต้น และ

ปัจจุบันมิได้ด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด โดยบริษัท เกทเวย์ กรีน จ ากัด ได้มีการลงนามในหนังสือให้ค า

รับรองที่จะไม่ด าเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ในธุรกิจเก่ียวกับการให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้าน

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และระบบจัดการเอกสาร และธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี

ส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ระบบท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ ระบบโทรมาตร ระบบ

เทคโนโลยีภายในอาคาร เป็นต้น หรือธุรกรรมที่อาจเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

5. บริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี จ ากัด 

บริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี จ ากัด ปัจจุบันเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตระกูลรัตนกมลพร นายธีระชัย 

รัตนกมลพร เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และถือหุ้นอยู่ใน บริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 

99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว ก่อตั้งโดยอดีตผู้บริหารของบริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 

เพ่ือด าเนินธุรกิจให้บริการวิศวกรรมและรับเหมางานโครงการระบบประปาบาดาลให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ 

และจ าหน่ายเครื่องครุภัณฑ์ประเภทชุดฝึกสอนในรูปแบบเครื่องเจาะ เครื่องกลึง แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดย

ในอดีต บริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี จ ากัด ได้ท าการซ้ือชุดฝึกสอนการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารจากบริษัท สยาม 

รอยัล อินดัสตรี้ จ ากัด และบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือท าการจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า ซ่ึงรวมถึงบริษัท 

สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือน าไปจ าหน่ายให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

ต่อมา ในวันที่ 28 เมษายน 2560 นายธีระชัย รัตนกมลพร ได้ท าการซ้ือหุ้นของบริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี จ ากัด 

ทั้งหมดจากอดีตผู้บริหารของบริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด เนื่องจากเล็งเห็นว่ามีการด าเนินธุรกิจ

รับเหมางานโครงการระบบประปาบาดาลให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่นเดียวกับบริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อิน

โนเวช่ัน จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการขยายศักยภาพในธุรกิจดังกล่าว และบริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี 

จ ากัด ได้มีการลงนามในหนังสือให้ค ารับรองที่จะไม่ด าเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ในธุรกิจเก่ียวกับ

การให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และระบบจัดการเอกสาร และธุรกิจ

ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ระบบท้องฟา้

จ าลองและพิพิธภัณฑ์ ระบบโทรมาตร ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร เป็นต้น หรือธุรกรรมที่อาจเป็นการแข่งขัน

กับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

6. บริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

บริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตระกูลรัตนกมลพร โดย

นายธีระชัย รัตนกมลพร เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และถือหุ้นอยู่ในบริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว โดยในอดีตบริษัทและบริษัทย่อยท าการเช่าอาคาร

ส านักงานจากบริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตระกูล

รัตนกมลพร ส าหรับเป็นส านักงานใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทได้ท าการเช่าอาคารคลังสินค้าภายใน

ซอยรามค าแหง 118 ส าหรับเป็นพ้ืนที่จัดเก็บ ตรวจสอบ และซ่อมสินค้า โดยสัญญาเช่าส าหรับอาคารส านักงาน

และคลังสินค้าดังกล่าว เป็นสัญญาระยะสั้น โดยบริษัทย่อยได้ท าการจ่ายค่าส่วนปรับปรุงอาคารส าหรับอาคาร

ส านักงานดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 29.74 ล้านบาท และบริษัทได้ท าการจ่ายค่าส่วนปรับปรุงอาคารส าหรับอาคาร
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คลังสินค้าดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 10.06 ล้านบาท เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างการถือกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน

ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่เก่ียวข้อง และสัญญาเช่าให้มีความโปร่งใส บริษัทและบริษัทย่อยจึงท าการ

ขายทรัพย์สินในส่วนของส่วนปรับปรุงอาคารของอาคารส านักงานและคลังสินค้าดังกล่าวให้แก่บริษัท อาร์ยู แอส

เซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ด้วยมูลค่าเท่ากับ 22.78 ล้านบาท และ 9.32 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงเท่ากับมูลค่า

ทางบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และบริษัทท าการเช่าอาคารส านักงานดังกล่าวจากบริษัท อาร์ยู แอสเซท ดี

เวลลอปเมนท์ จ ากัด โดยเป็นสัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 30 ปี ซ่ึงมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาประเมินของผู้

ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และท าการ

ซ้ืออาคารที่ดินพร้อมคลังสินค้าข้างต้นจากบริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ในราคาเท่ากับราคา

ประเมินจากผู้ประเมินราคาซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย

ธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ตามที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 

และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และได้รับ

การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 

ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัท 

ช่ือบริษัท:  บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่: เลขที่ 235/1-3 ถนนราษฎ์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  

10240 

โทรศัพท์: 02-517-5555 

โทรสาร: 02-517-5434 

ประเภทธุรกิจ: จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และ

เครื่องพิมพ์อย่างครบวงจร (Document and Data Management Solutions) และ

รับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

ผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผู้ถือหลักทรัพย์ DITTO จ านวนทั้งส้ิน 2,844 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติ

ไทย จ านวน 2,843 ราย รวม 439,998,000 หุ้น โดยเป็นนิติบุคคล 8.03% และบุคคลธรรมดา 91.97% และผู้ถือ

หลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว จ านวน 1 ราย รวม 2,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 440,000,000 หุ้น 
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รายละเอียดผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 

 

จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 220 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 0.50 บาท 

การออกหลักทรัพย์อื่น ๆ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และ บริษัทย่อย มีตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้แก่สถาบันการเงิน 2 แห่ง เป็นจ านวน

รวม 6 ฉบับ โดยมีมูลค่าคงเหลือรวมทั้งส้ิน 53,802,542.05 บาท ครบก าหนดช าระภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 

 



 

 

 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน - การบริหารจัดการความเส่ียง 

35 

 

การบริหารจดัการความเสีย่ง 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร การประเมินความเสี่ยงและการจัดท า

แผนปฏิบัติการ (Risk Treatment Action Plan) เพ่ือการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการ

สื่อสาร การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานเพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความ

เสี่ยง ทั้งนี้บริษัทมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะท างานบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยง

องค์กร ดังนี้ 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายบริหารของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มุ่งเน้นให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้น า

กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่ก าหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the 

Trade way Commission (COSO) มาใช้ทั่วทั้งบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบที่

จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบริษัทสามารถ

ด าเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

1. ทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ จัดท าตารางการประเมินความเสี่ยง ก าหนดดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดท ารายงาน

ที่เก่ียวกับความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทถือปฏิบัติ 

2. การบ่งชี้ และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดท าอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ใน

ระดับที่บริษัทยอมรับได้ 

3. ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมีต้นทุนในการจัดการ

ความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มกับผลที่จะได้รับ หรือไม่คุ้มค่าส าหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือ

ป้องกันความเสี่ยง หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทคือ มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่

ไม่สามารถควบคุมได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

4. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่

เก่ียวข้องรับทราบทันทีเพ่ือด าเนินการจัดการต่อไป 

5. การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของ

ฝ่ายบริหารของบริษัท 

6. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทโดยพนักงานทุกระดับในบริษัทมีส่วนร่วม และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่องให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัท 

7. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ โดยให้การบริหาร

ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 

กฎบัตรคณะท างานบริหารความเสี่ยง 

1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงข้ึน เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบ

ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดองค์ประกอบขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้

คณะท างานบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 

2. องคป์ระกอบและคณุสมบัตขิองคณะท างานบริหารความเสีย่ง 

2.1 คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการบริษัท 
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2.2 คณะท างานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน ทั้งนีก้ าหนดให้

คณะท างานบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกเป็นสมาชิก 1 ท่าน ให้ด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการคณะท างานบริหารความเสี่ยง 

2.3 ประธานคณะท างานบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิก 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะท างานบริหารความ

เสี่ยง 

2.4 คณะท างานบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงที่พ้น

ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

2.5 นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว การพ้นจากต าแหน่งเมื่อ เสียชีวิต ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ 

2.6 ในกรณีที่ต าแหน่งท างานว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะท างานบริหารความ

เสี่ยงคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดข้างต้นมาด ารงต าแหน่งแทนเท่ากับระยะเวลา

ที่เหลืออยู่ 

3. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

3.1 ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.2 ก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

ในส่วนงานต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบ 

3.3 ก าหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติเป็นเกณฑ์

ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท 

3.4 ก ากับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น 

3.5 จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่าการ

ส ารวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกข้ันตอนของการด าเนินธุรกิจ 

3.5.1 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร 

3.6 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยรวมของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภท

ต่าง ๆ ที่ส าคัญ 

4. การประชมุ 

4.1 คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แล้วแต่ความจ าเป็นและความ

เหมาะสม 

4.2 เลขานุการคณะท างานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม 

ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสาร

ประกอบการประชุมให้กับคณะท างานบริหารความเสี่ยงทุกท่าน ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และ

ต้องจัดท ารายงานการประชุมส่งให้กับคณะท างานบริหารความเสี่ยงทุกท่านภายใน 30 วันท าการหลังการ

ประชุมเสร็จส้ิน 

4.3 ในการประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องมีคณะท างานเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งจึงจะครบ

องค์ประชุม 

4.4 มติที่ประชุมของคณะท างานบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของคณะท างานที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้

คณะท างานมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 

5. การรายงาน 

คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 
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6. ทีป่รกึษา 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับค าปรึกษาจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามความเหมาะสมเป็นกรณี 

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลถึงการด าเนินงานและผลประกอบการอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงบริษัทมีแนวทางในการ

ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

เนื่องจากธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร ธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเครื่อง

ถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆ และธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี

ส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นธุรกิจที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีตลอดเวลาที่ผ่านมา ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ราคา และความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานแต่ละ

ประเภท ซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร ซ่ึงส านักงานและองค์กรต่าง ๆ เริ่มมีแนวโน้มที่จะลดการ

ใช้กระดาษลง (Paperless Office) และหันมาใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบดิจิทัลมากข้ึน เนื่องจาก

สามารถลดต้นทุนในการจัดเก็บเอกสารได้ในระยะยาว รวมถึงสามารถอนุรักษ์สภาพแวดล้อมซ่ึงจะเป็นผลดีต่อ

ภาพลักษณ์ขององค์กร ซ่ึงการลดการใช้กระดาษข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อรายได้จากการให้เช่าและจ าหน่าย

เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ รวมถึงอะไหล่ หมึก และกระดาษ ซ่ึงจะกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท

ในธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ได้ บริษัทจึงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจ

จ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร ให้ครอบคลุมระบบบริหารจัดการเอกสาร และให้บริการสแกน

และจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ

กลุ่มผู้บริโภค จนปัจจุบันเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยจึงต้องมีการศึกษาและติดตามข้อมูลของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์

ใหม่ ๆ เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีการอบรมบุคลากรของ

บริษัทและบริษัทย่อยให้มีความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจากสื่อต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ 

อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังได้รับข้อมูลและความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากผู้จ าหน่ายสินค้า

และเจ้าของตราสินค้าที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายอีกด้วย 

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจ าหน่ายตราสินค้าที่ส าคัญ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายให้แก่ตราสินค้าต่าง ๆ ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ระบบ

บริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ รวมถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบส าคัญและธุรกิจให้บริการ

รับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพดาว เป็นต้น 

ซ่ึงคุณภาพของอุปกรณ์ดังกล่าว มีความส าคัญต่อความเช่ือมั่นของลูกค้าต่อคุณภาพของระบบที่บริษัทและ

บริษัทย่อยให้บริการ ดังนั้น หากบริษัทและบริษัทย่อยสูญเสียตราสินค้าดังกล่าวไปเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น 

ไม่ได้รับการต่อสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย บริษัทคู่ค้ามีการควบรวมกับบริษัทอื่น หรือมีการเปลี่ยนนโยบายใน

การแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทและบริษัทย่อยได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดเพ่ือศึกษาและค้นคว้าเก่ียวกับเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ๆ ที่มีศักยภาพ สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มลูกค้า เช่น ระบบบริหารจัดการ

เอกสารที่มีศักยภาพเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้า เป็นต้น และท าการติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้รับสิทธิ

ในการจ าหน่ายสินค้าดังกล่าว โดยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ท าให้บริษัทและบริษัท
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ย่อยลดการพ่ึงพิงการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2560 บริษัท

และบริษัทย่อยยังไม่เคยสูญเสียการเป็นตัวแทนจ าหน่ายตราสินค้าใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทและ

บริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าเข้ามาท าการตลาดเอง 

กรณีที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ มีความประสงค์จะ

เข้ามาท าตลาดในกลุ่มลูกค้าของบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านบริษัท อาจท าให้บริษัทมีความเสี่ยงในการสูญเสียความ

เป็นตัวแทนจ าหน่ายตราสินค้านั้น ๆ และมีความเสี่ยงที่จะต้องแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าที่จะเข้ามาท า

การตลาดเอง อย่างไรก็ตาม บริษัทเช่ือว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสเกิดน้อย เนื่องจากบริษัทด าเนินธุรกิจ

จ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ มาเป็นเวลานาน ท าให้บริษัทมี

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี รวมถึงมีระบบบริหารจัดการการให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพ และมีประวัติโครงการอ้างอิงในการจ าหน่ายและให้บริการลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนเป็น

จ านวนมาก ท าให้สามารถลดความเสี่ยงจากการลดลงของยอดขายในกรณีที่เจ้าของตราสินค้ารายใดรายหนึ่ง

เข้ามาท าการตลาดในกลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเอง อีกทั้งบริษัทได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของตรา

สินค้าให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายในการยื่นข้อเสนอในโครงการต่างๆของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนอีกด้วย 

4. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้รับจ้าง (Outsource) 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการในลักษณะโครงการ ซ่ึงบางโครงการ เช่น โครงการระบบบริหาร

จัดการเอกสาร หรือ โครงการรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

เป็นต้น บริษัทหรือบริษัทย่อยจ าเป็นต้องท าการว่าจ้างผู้รับจ้างในการด าเนินการส าหรับงานบางส่วน 

(Outsource) ซ่ึงอาจเป็นงานในส่วนที่บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ช านาญ หรือบุคลากรในการด าเนินงานไม่เพียง

ส าหรับโครงการนั้น ๆ เช่น งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร หรือ งานเขียนโค้ดโปรแกรมระบบบริหารจัดการ

เอกสารตามที่บริษัทท าการออกแบบไว้ เป็นต้น ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยมีการว่าจ้างผู้รับจ้างที่มีสัดส่วนการว่าจ้าง

มากกว่าร้อยละ 10 ของการว่าจ้างรวมในปี 2563 เท่ากับ 2 ราย โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 23.83 และร้อยละ 

20.41 ของยอดว่าจ้างรวม และในปี 2564 เท่ากับ 2 ราย โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 16.60 และร้อยละ 14.68 

ของยอดว่าจ้างรวม ท าให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงหากผู้รับจ้างนั้น ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลา

ที่ก าหนด หรือผู้รับจ้างช่วงนั้นส่งมอบผลงานที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ระบุตามที่ตกลง จน

อาจท าให้ต้องส่งมอบงานล่าช้าและถูกปรับจากผู้ว่าจ้างได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีการป้องกันความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้รับจ้าง โดยให้วิศวกรของบริษัทหรือ

บริษัทย่อยควบคุมการท างานและติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานของผู้รับจ้างในทุกข้ันตอน ท าให้

สามารถทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ในการว่าจ้างผู้รับจ้างนั้น บริษัท

และบริษัทย่อยย่อยจะมีการตั้งเงื่อนไขส าหรับค่าปรับหากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ก าหนดหรือคุณภาพของ

งานมิได้เป็นไปตามที่ก าหนด เพ่ือชดเชยค่าปรับที่อาจจะเกิดข้ึนแก่บริษัทหรือบริษัทย่อยหากมีการส่งมอบงาน

ให้แก่ลูกค้าล่าช้าหรือเกิดความเสียหายอันเนื่องจากความผิดพลาดของผู้รับจ้างรายนั้น ๆ อีกทั้ง บริษัทและบริษัท

ย่อยมีการจัดท ารายช่ือผู้รับจ้างส าหรับงานประเภทต่าง ๆ โดยมีการประเมินผู้รับจ้างเป็นประจ าทุกปี 

5. ความเสี่ยงจากความไม่สม ่าเสมอของรายได้และอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการให้บริการบริหารจัดการระบบงาน 

เนื่องจากในการให้บริการบริหารจัดการระบบงาน (Business Process Outsourcing) ของบริษัทนั้น บริษัท

จะต้องศึกษาข้ันตอนการท างานและการจัดการเอกสารของลูกค้าแต่ละราย และน าโปรแกรมระบบบริหารจัดการ

เอกสารหรือระบบจัดการข้อมูลในองค์กร มาท าการตั้งค่าหรือปรับแต่งเพ่ีอให้สามารถรองรับระบบการท างาน

ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยระบบการท างานที่บริษัทออกแบบนั้นจะต้องเก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับกระบวนการ

ท างานของลูกค้า จึงมีความเสี่ยงที่รายได้ที่คิดตามจ านวนงานที่ท าส าเร็จนั้นอาจจะน้อยกว่าที่วางแผนไว้จนอาจท า

ให้เกิดผลขาดทุนข้ันต้นส าหรับโครงการนั้น ๆ ได้ โดยอาจจะเกิดจากกระบวนการท างานที่บริษัทออกแบบนั้นไม่
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สามารถประสานงานกับกระบวนการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง หรือโปรแกรมที่บริษัทท าการจัดหาและท าการตั้ง

ค่าหรือปรับแต่งนั้นไม่สามารถรองรับกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือจ านวนงานที่ได้รับจากลูกค้า

นั้นน้อยกว่าจ านวนที่ประมาณการณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเริ่มต้นของโครงการ ซ่ึงจะต้องมีช่วงเวลาที่ต้อง

ปรับปรุงกระบวนการท างาน และ/หรือ โปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสารหรือระบบจัดการข้อมูลในองค์กร

เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการท างานของลูกค้าและสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการวิเคราะห์ปัญหาและท าการปรับปรุงกระบวนการท างาน และ/หรือ โปรแกรมระบบ

บริหารจัดการเอกสารหรือระบบจัดการข้อมูลในองค์กรเพ่ือให้สามารถเพ่ิมจ านวนผลงานที่ท าส าเร็จ และลดความ

เสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุนข้ันต้นได้ โดยผลการด าเนินงานของการให้บริการบริหารจัดการระบบงานของบริษัทในปี 

2563 มีก าไรข้ันต้น 14.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรข้ันต้นร้อยละ 19.12 และในปี 2564 มีก าไรข้ันต้น 76.98 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรข้ันต้นร้อยละ 37.60 

นอกจากนี้ เนื่องจากการให้บริการบริหารจัดการระบบงานนั้น เป็นการว่าจ้างตามระยะเวลาสัญญาที่ก าหนด ซ่ึงมี

ความเส่ียงที่รายได้จะผันผวนจากการที่สัญญานั้นๆส้ินสุดโครงการ และลูกค้าไม่ประสงค์จะต่อสัญญา อย่างไรก็

ตาม การให้บริการนั้นจะเป็นสัญญาการให้บริการระยะเวลา 2-3 ปีข้ึนไป อีกทั้งบริษัทยังมีการติตตามข่าวสารถึง

โอกาสที่จะขยายการให้บริการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ท าให้สามารถลดความเสี่ยง

จากความไม่สม ่าเสมอของรายได้ในธุรกิจดังกล่าวได้ 

6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดซ้ือและน าเข้าสินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ บางส่วนจากต่างประเทศโดยตรง 

เช่น การจัดซ้ือระบบบริหารจัดการเอกสาร หมึก อะไหล่ อุปกรณ์ไดรฟท์รู หรือเครื่องฉายดาวเพ่ือใช้ในโครงการ

ท้องฟา้จ าลอง ซ่ึงการเสนอราคาและการช าระเงินจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลัก โดยยอดการสั่งซ้ือ

สินค้าในสกุลเงินต่างประเทศในปี 2563 และปี 2564 คิดเป็นประมาณร้อยละ 4.92 และ ร้อยละ 12.10 ของยอด

การสั่งซ้ือสินค้าทั้งหมด ตามล าดับ ในขณะที่รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยเกือบทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท 

ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงจะส่งผลกระทบถึง

ต้นทุนสินค้าและก าไรข้ันต้นของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี บริษัทและบริษัทย่อยได้ค านึงถึงผลกระทบ

ดังกล่าวและท าการขอเปิดวงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยง

ดังกล่าว ซ่ึงวงเงินดังกล่าวเพียงพอที่จะครอบคลุมยอดเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ ทั้งนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเท่ากับ 46.34 ล้านบาท เพ่ือเป็น

การประกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท าให้บริษัทและ

บริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าวต ่า ดังจะเห็นได้จากผลการบริหารความเส่ียงดังกล่าวในช่วง 3 

ปี ย้อนหลัง โดยในปี ในปี 2562 มียอดก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.18 ล้านบาท ในปี 2563 มียอดก าไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยน 0.51 ล้านบาท และในปี 2564 มียอดก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.47 ล้านบาท 

7. ความเสี่ยงจากความไม่สม ่าเสมอของรายได้และอัตราก าไรขั้นต้นจากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ 

ธุรกิจระบบบริหารจัดการเอกสารของบริษัท และธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับ

โครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นการให้บริการในลักษณะโครงการระยะสั้นถึง

ระยะยาว โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ในรูปแบบโครงการจากธุรกิจดังกล่าวใน ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 

เท่ากับ 434.11 ล้านบาท 688.81 ล้านบาท และ 756.61 ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.16 ร้อย

ละ 69.84 และร้อยละ 69.38 ของรายได้จากการขายและบริการรวมตามล าดับ เนื่องจากแต่ละโครงการมีมูลค่า

สูงและมีจ านวนลูกค้าไม่ก่ีราย โดยในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ประเภทการให้บริการในลักษณะ

โครงการจากลูกค้าจ านวนทั้งหมด 11 ราย ซ่ึงมีลูกค้าที่มีรายได้สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 18.98 ของรายได้จากการ

ขายและบริการจากธุรกิจโครงการระบบบริหารจัดการเอกสารของบริษัท และธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการ

วิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งหมด โดยรายได้ข้างต้นเป็นรายได้จาก
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ธุรกิจประเภทโครงการระบบบริหารจัดการเอกสารจ านวน 4 โครงการ บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจาก

การผันผวนของรายได้หากจ านวนโครงการหรือมูลค่าของโครงการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการว่าจ้างลดลง 

หรือบริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการนั้น ๆ ได้ตามที่ก าหนด ซ่ึงมีสาเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการขาดแคลนช้ินส่วนประกอบ

จากผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีการประสานงานและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างใกล้ชิด 

และมีการติดตามสถานการณ์ภาวะอุตสาหกรรมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทและบริษัท

ย่อยยังมีธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร และธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้าน

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆ ซ่ึงมีรายได้ที่ค่อนข้างต่อเนื่อง โดยเฉพาะให้บริการ

บริหารจัดการระบบงาน (Business Process Outsourcing) และธุรกิจให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ซ่ึงมีรายได้ที่

ค่อนข้างคงที่และมีระยะเวลาของสัญญาที่ยาว ท าให้สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ซ่ึงเกิด

จากรายได้จากงานโครงการในธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการขยายการด าเนินธุรกิจให้ครอบคลุมใน

โครงการที่หลากหลาย ทั้งระบบท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ ระบบโทรมาตร ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร 

รวมถึงมีการจ าหน่ายสินค้าที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีที่หลากหลาย เป็นต้น 

นอกจากนี้ เนื่องจากอัตราก าไรข้ันต้นของแต่ละโครงการจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น งบประมาณ

ของผู้ว่าจ้าง หรือการแข่งขัน เป็นต้น ท าให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราก าไรข้ันต้นของธุร กิจ ธุรกิจ

โครงการระบบบริหารจัดการเอกสารของบริษัท และธุรกิจให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับ

โครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นในการให้บริการใน

โครงการที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทาง ท าให้สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันในด้าน

ราคาเป็นหลักได้ และบริษัทและบริษัทย่อยจะท าการประเมินอัตราก าไรข้ันต้นของแต่ละโครงการก่อนที่จะเสนอ

ราคาให้แก่ลูกค้า โดยหากอัตราก าไรข้ันต้นที่ประเมินไว้ต ่ากว่าอัตราก าไรข้ันต้นที่ก าหนด จะต้องมีการระบุเหตุผล

และความจ าเป็นในการรับงานดังกล่าว เช่น เป็นโครงการที่มีโครงการอื่น ๆ ต่อเนื่อง เป็นต้น 

8. ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ก าหนดตามสัญญา 

ธุรกิจให้บริการวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยเป็นการ

ให้บริการในลักษณะงานโครงการ ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและบางสัญญาอาจมีการระบุค่าปรับที่บริษัท

ย่อยจะต้องชดใช้หากมีการด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด ซ่ึงอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ส่ง

มอบวัตถุดิบล่าช้า หรือผู้รับจ้าง (Outsource) ด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนด เป็นต้น ท าให้บริษัทย่อยมีความเสี่ยง

ที่อาจจะต้องช าระค่าปรับจากการด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด รวมถึงไม่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการ

ดังกล่าวได้ตามที่คาดการณ์ไว้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยมีการป้องกันความเสี่ยงจากการส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ก าหนดตามสัญญา โดยมีการ

ประสานงานกับผู้จ าหน่ายอุปกรณ์อย่างใกล้ชิด และมีการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานของผู้รับจ้าง

โดยมีวิศวกรของบริษัทย่อยควบคุมการด าเนินงานทุกข้ันตอน ท าให้สามารถทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนและ

สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที รวมถึงมีการประสานงานกับผู้ว่าจ้างโครงการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ในการว่าจ้าง

ผู้รับจ้างนั้น บริษัทย่อยจะมีการตั้งเงื่อนไขส าหรับค่าปรับหากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ก าหนด เพ่ือชดเชย

ค่าปรับที่อาจจะเกิดข้ึนแก่บริษัทย่อยหากมีการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าล่าช้าอันเนื่องจากความล่าช้าของผู้รับจ้าง

รายนั้น ๆ 
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9. ความเสี่ยงจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เนื่องจากประเทศไทยนั้นมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 

2563 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึงการท างานและชีวิตประจ าวันของประชาชนทั่วประเทศ ซ่ึง

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเฉพาะในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเครื่องถ่าย

เอกสาร เครื่องพิมพ์ และอุปกณ์ส านักงาน ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการที่ส านักงานหลายแห่งได้ปิดตัวลง และ

ปรับมาใช้การท างานนอกสถานที่ เช่น จากที่พักของพนักงาน (Work from Home) เป็นต้น เพ่ือลดความเสี่ยง

จากการติดเช้ือไวรัสดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากรายได้ใน ธุรกิจให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ธุรกิจจ าหน่าย

เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ ธุรกิจจ าหน่ายหมึกพิมพ์ กระดาษและอะไหล่ส าหรับเครื่องถ่ายเอกสารและ

เครื่องพิมพ์ และให้บริการบ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ ที่มีรายได้ในปี 2564 เท่ากับ 111.39 ล้าน

บาท ลดลงจากในปี 2563 ซ่ึงมีรายได้เท่ากับ 155.29 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าลดลง 44.13 ล้านบาท หรือคิดเป็น

อัตราลดลงร้อยละ 28.42 

นอกจากนี้ การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจโครงการระบบบริหารจัดการ

เอกสาร และธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของบริษัทและ

บริษัทย่อย จากการที่การด าเนินงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากส านักงานหรือพ้ืนที่โครงการปิดเนื่องจากมาตรการ

การป้องการแพร่ระบาดของไวรัส หรือการตรวจรับมอบงานอาจจะเกิดความล่าช้า ส่งผลให้การเรียกเก็บช าระเงิน

อาจไม่เป็นตามที่คาดการณ์ และอาจมีความเสี่ยงที่อาจจะโดนปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตาวมความคืบหน้าของโครงการและมีการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง

อย่างใกล้ชิด ซ่ึงหากโครงการใดที่อาจจะเกิดความล่าช้าจากปัจจัยข้างต้น บริษัทและย่อยจะท าการเจรจากับผู้

ว่าจ้างในการขยายระยะเวลาส่งมอบงวดงาน หรือระยะเวลาของสัญญาออกไป เพ่ือลดความเสี่ยงจากการผิด

เงื่อนไขในระยะเวลาส่งมอบและเกิดค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า 

10. ความเสี่ยงในการพ่ึงพิงกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการค ้าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

ปัจจุบันสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาเช่าซ้ือเครื่องถ่ายเอกสารจากสถาบันการเงินของบริษัท ได้รับการค ้าประกัน

โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกัน โดยมีวงเงินที่ค ้าประกัน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ทั้งส้ินในสกุลเงินบาท 1,551.76 ล้านบาท รวมถึงมีการน าทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นใหญ่ไปเป็น

หลักทรัพย์ค ้าประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทเป็นวงเงินทั้งส้ิน 136.00 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงหากกลุ่มผู้

ถือหุ้นดังกล่าวไม่ท าการค ้าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการกู้ยืมของบริษัท หรืออาจท าให้อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมสูงข้ึน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มี

การเจรจากับสถาบันการเงินดังกล่าว โดยบริษัทคาดว่าหากบริษัทสามารถท าการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว สถาบันการเงินดังกล่าวจะอนุญาตให้ถอนการค ้าประกันจากกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้
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การขบัเคลือ่นธรุกจิเพ่ือความยัง่ยนื 

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะเติบโตไปอย่างยั่งยืน พร้อมด าเนินกิจการบนพ้ืนฐานการค านึงถึงเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อม บนพ้ืนฐานของการด าเนินงานอย่างมีหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก

ฝ่าย บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1. ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2. ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

3. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

4. มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) 

5. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บริษัทเติบโตควบคู่กับ

สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ด้านสิง่แวดลอ้ม 

1. ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

2. ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมแนวทางในการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 

รวมถึงการป้องกันการปล่อยมลพิษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ชุมชน และสังคม 

3. ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

ด้านสงัคม 

1. ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างโดยไม่เลือก

ปฏิบัต ิให้โอกาสอย่างเท่าเทียม มอบหมายงานให้เพียงพอตามความสามารถ และผลตอบแทนที่

เหมาะสม 

2. ส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทในทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม รวมถึงสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่

ชุมชน เพ่ือสร้างสังคมที่ยั่งยืน 

3. จัดให้มีสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานที่ท างานอย่างเหมาะสม 

4. ให้ความส าคัญในการร่วมด าเนินการกับชุมชนและสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งกลุ่มบริษัท ชุมชนและ

สังคมไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทจะท าการพิจารณาทบทวนนโยบายด้านการจัดการความย่ังยืนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

และมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่สนับสนุน 

ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนที่ก าหนด 

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) 

บริษัทและบริษัทในเครือ ค านึงถึงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียหลักในกิจกรรมซ่ึงเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ

ตั้งแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้าเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพ่ือ

ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียหลักทุกภาคส่วน โดยบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการจัดการกับผลกระทบต่อ
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ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจในทุกกิจกรรมหลักของกิจการ และหากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเห็นว่า

ไม่ได้รับความสะดวกหรือเห็นว่ายังไม่ได้รับการจัดการต่อผลกระทบที่ได้รับนั้นสามารถส่งร้องเรียนเข้ามายังบริษัท ผ่าน

เว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ภาพห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกิจกรรมบนห่วงโซ่

คุณค่า 2 ประเภท ดังนี้ 

1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ซ่ึงเช่ือมโยงกันอย่างต่อเนื่องตามบริบทการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ดังนี้ 

1.1 การค้นหาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  

1.2 การตลาดและการขาย 

1.3 การปฏิบัติการ 

1.4 การให้บริการหลังการขาย 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมหลักของบริษัทแสดงได้ ดังนี้ 

 

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนให้กิจกรรมหลักของบริษัทด าเนินไป

ได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

2.1 โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) บริษัทได้ดูแล พัฒนา ปรับปรุงระบบงานส าคัญ ๆ ในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ระบบ ซอฟต์แวร์และระบบที่ใช้ในการวางแผนจัดการห่วงโซ่อุปทานหลัก และกระบวนการ

อื่น ๆ ขององค์กร ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรสามารถใช้ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร

เป็นไปโดยอัตโนมัติและง่ายข้ึน เช่น ระบบการขาย การสั่งซ้ือ การจัดเก็บและตรวจนับสินค้า การส่งสินค้า 

การบริการ การเงิน การบัญชี การจัดการโครงการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 
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2.2 การค้นหาเทคโนโลยีใหมเ่พ่ือพัฒนาธุรกจิ (Technology to Business Development) บริษัทมีหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบการค้นหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือน ามาตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งศึกษา หาคู่

ค้าเพ่ือร่วมพัฒนา น าเสนอผลิตภัณฑ์และทางเลือกใหม่ ๆ หรือ รูปแบบใหม่แก่ลูกค้า อยู่ตลอดเวลา เพ่ือ

เพ่ิมทางเลือก และโอกาสในการสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด 

2.3 การจัดซื้อจัดหา (Procurement) บริษัทได้จัดให้ฝ่ายจัดซ้ือเป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการจัดซ้ือ จัด

จ้าง และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการท างานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และติดตามคุณภาพของสินค้า

หลังจากที่บริษัทได้รับมอบ ด้วยความโปร่งใส ให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้า รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะจัดหาคู่ค้าที่

สนับสนุนการต่อต้านทุจริตซ่ึงเป็นแนวทางที่บริษัทยึดมั่น 

2.4 การบรหิารทรพัยากรบุคคล (Human Resources Management) ทรัพยากรบุคคล เป็นหัวใจส าคัญในการ

ขับเคลื่อนธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความส าคัญ ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดหาพนักงานที่มี

ความรู้ ความสามารถ การบริหารค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขัน สามารถจูงใจพนักงานได้ การส่งเสริมให้

พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ การดูแล

เอาใจใส่ และการสร้างขวัญก าลังใจ เป็นอย่างดี เพ่ือให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพันกับบริษัท และ

ทุ่มเทสร้างสรรค์พัฒนา งาน การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

อย่างเหมาะสม 

3. แผนภูมิการบริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ของบริษัท 
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4. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 
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การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏบิตัดิ้านสิง่แวดลอ้ม 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความส าคัญต่อการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่

เกิดจากการด าเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหาร

จัดการด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้ท าการก าหนดนโยบายด้าน

ส่ิงแวดล้อม ดังนี ้

1. ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมรวมถึงข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. มุ่งมั่นในการปกป้องส่ิงแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการป้องกันมลพิษ 

และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีส่ิงแวดล้อมที่ดีและมีการอนุรักษ์

ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างวัฒธรรมและจิตส านึกที่ดีต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

5. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในท้องถ่ินโดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานท้องถ่ินหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

6. เปิดเผยนโยบายส่ิงแวดล้อม ให้กับพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และสาธารณชน 

ผลการด าเนนิงานด้านสิง่แวดลอ้ม 

ปัจจุบัน บริษัทมิได้จัดท าข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ปัจจุบัน

กิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น มิได้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส าคัญ จึงยังไม่มี

ความจ าเป็นต้องท าการทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ประธาน

กลุ่มบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการด าเนินการทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทและบริษัทย่อย หากมี

การเปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่อาจจะท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมี

นัยส าคัญ ตามความเหมาะสม 

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 

นโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility Policy) 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาธุรกิจ

ของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility หรือ CSR) โดยมีกรอบหลักการแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

กรอบแนวทางการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม 

การด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

และสังคม มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่

เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทได้ก าหนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคม

ให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต

และเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และยึดกติกาของ

การแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่

น ามาซ่ึงความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการ

ด าเนินธุรกิจดังนี้ คือ 

- ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือ

เงื่อนไขทางการค้า 

- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี ร่วมกับคู่ค้า เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการ

ด าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว 

- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง

ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและ

บริการที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

- บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ด าเนินการในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ ได้แก่ การรวมหัวก าหนดราคา การก าหนดราคาจ าหน่ายเพ่ือก าจัดคู่แข่งโดยการก าหนด

ราคาของบริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความต้องการซ้ือ ตลอดจนต้นทุนอื่น ๆ ที่

เก่ียวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการก าหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้

สามารถแข่งขันได้ / นโยบายการจัดซ้ือของบริษัท มีการก าหนด วิธีการจัดหา ข้ันตอนการด าเนินงานที่

ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 

- บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่อง

ร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นต้น 

2. การตอ่ต้านการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ 

ดังนี้ 

- สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

(ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท)  

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจ

ให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่าง ๆ  

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระท าการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับ

ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 
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- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่

บุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ

ต าแหน่งหน้าที่ของตน 

3. การเคารพสทิธมินุษยชน 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะ

เป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงความเสมอ

ภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเช้ือชาติ 

สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มี

การดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และ

การคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิ

มนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนส าหรับผู้ที่ได้รับ

ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทและด าเนินการเยียวยาตาม

สมควร 

4. การปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะท าให้  

บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุก

คน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของบริษัท) 

ดังนี้ 

- บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่

จ าเป็นต้องเรียกร้อง 

- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน  

- ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดข้ึน บริษัทและบริษัทย่อยมีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการเรื่องการ

ร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพ่ือจ ากัดปัญหาให้อยู่

ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง 

เนื่องจากบริษัทให้ความส าคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ 

“ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทได้ด าเนินการช้ีแจงเรื่องจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัทและยังได้เน้นย ้า

รายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน 

5. ความรับผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่

ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การด าเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้าดังต่อไปนี้ 

- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 

- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับสินค้าและ

บริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าหรือ

บริการนั้น ๆ  
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- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบ

กระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาที่เกิดข้ึน  

- รักษาความลับของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์โดย

ผ่านการแนะน าของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

6. ความรับผดิชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ เพ่ือใช้

เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มี

โครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อบังคับ และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและติดตาม

ผลการด าเนินงาน หรือผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

- มีการก าหนดข้ันตอนการจัดการของเสียจากการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

- ดูแลส่ิงแวดล้อมรอบข้างโครงการเพ่ือจ ากัดผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

- ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่าง ๆ ของบริษัท 

7. การด าเนนิงานและการจัดท ารายงาน 

คณะท างานด้านความความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดให้มี

จ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และคณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือก

สมาชิก 1 คน ท าหน้าที่เป็นประธานคณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 

1. คุณภรกานต์ รัตนกมลพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ประธาน 

2. คุณลัดดา ไตรยะวงสา ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล คณะท างาน 

3. คุณกัญจมา วราห์บัณฑูรวิทย์ ผู้จัดการแผนกการตลาด คณะท างาน 

4. คุณพันทิพา แก้วเย็น ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ คณะท างาน 

5. คุณทัศนีย์ พงศ์วิฑูรย์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ คณะท างาน 

6. คุณกุลธิดา เล่าสุอังกูร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจฮาร์ดแวร์ & โซลูช่ัน คณะท างาน 

7. คุณปุญญนุช ภูมิวิทูรสิทธิชัย หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะท างาน/

เลขา 
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การก าหนดแผนการด าเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ 

ก าหนดให้คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดท าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม น าเสนอคณะกรรมการ

บริหารเป็นรายปี และก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานส าหรับปีนั้น ๆ โดยค านึงถึงกรอบแนวทางการด าเนินการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการด าเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ

ของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

โดยก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 2564 ดังนี้ 
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โดยคณะท างานได้ด าเนินการตามแผนภายใต้งบประมาณที่ก าหนดไว้ ซ่ึงในระหว่างปีได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการ

ด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของโครงการที่ส าคัญดังนี้ 
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1. กิจกรรมวันเด็กประจ าปี 2564: คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และ

บริษัทในเครือ ร่วมสนับสนุน ทุนการศึกษา ให้แก่เทศบาลคลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 

มกราคม 2564 อีกทั้งยังมีความห่วงใยบุตรหลานของบุคลากรภายในองค์กรภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดที่ทวีความรุนแรงข้ึน จึงได้จัดสรรหน้ากากอนามัยส าหรับเด็ก และเจลล้างมือ มอบให้กับบุตรหลาน

ของบุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ 
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2. บริจาคน ้าดื่มให้แกศู่นย์บริการฉีดวัคซีน: คณะท างานได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปบริจาคบริจาคโลหิตได้ตามแผน จึงน างบประมาณมาจัดสรร

เป็นการบริจาคน ้าดื่มจ านวน 2500 ขวด ให้แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยเกษมบันฑิต วิทยาเขตร่ม

เกล้า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เพ่ือให้บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกันตนมาตรา 

33 ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน 

 

3. บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ: คณะท างานด้าน CSR ได้ประชาสัมพันธ์และรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะ จากบริจาคปฏิทิน      

ตั้งโต๊ะ แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพ่ือผลิตอักษรเบรลล์แก่ผู้พิการทางสายตา 

 

4. บริจาคมูลนิธิร่วมกตัญญู: คณะท างานด้าน CSR ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม พาน้องท่องนิทาน (KAAN SHOW PATTAYA) ได้ตาม

แผน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนน าเงินงบประมาณมาบริจาคให้แก่มูลนิธิร่วมกตัญญู บางพลี จ. สมุทรปราการ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้อพยพจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟม ซอยก่ิงแก้ว 21 จ านวน 20,000 บาท 

5. บริจาคเงินช่วยเหลือ รพ.บ้านบงึ:  คณะท างานด้าน CSR ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเนื่องด้วยสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม พาน้องท่องนิทาน (KAAN SHOW PATTAYA) 

ได้ตามแผน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนน าเงินงบประมาณมาบริจาคให้แก่ รพ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพ่ือใช้ในโครงการ                     

Home Isolation และรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 จ านวน 20,000 บาท 
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6. กิจกรรมกล่องแลกยิ้ม: คณะท างานด้าน CSR ได้ขออนุมัติจัดกิจกรรมกล่องแลกย้ิม โดยภายในกล่องจะ

บรรจุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง เพ่ือส่งมอบให้กับผู้ที่กักตัว หรือรักษาตัวที่บ้าน (Home 

Isolation) เพ่ือเป็นการส่งมอบก าลังใจให้กับผู้ที่ติดเช้ือ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด โดยน าไป

มอบให้ สาธารณสุขพานทอง จ.ชลบุรี จ านวน 200 กล่อง เพ่ือเป็นสื่อกลางในการมอบให้กับผู้ป่วย Home 

Isolation และผู้ที่กักตัว 

 

7. บริจาคชุดอปุกรณท์างการแพทย ์และอปุกรณป์้องกนัโควดิ-19: คณะท างานด้าน CSR ส ารวจความต้องการ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันโควิด กับ รพ.ต่าง ๆ ที่ขาดแคลน จึงได้เสนอให้ บริจาคเครื่อง

ให้สารละลายทางหลอดเลือดด า อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ให้กับโรงพยาบาลนา

ดี จงัหวัดปราจีนบุรี เพ่ือส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดต่อไป 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน - การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

55 

 

การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝา่ยจดัการ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

เรื่อง  ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทและบริษัทย่อย”) ขอเรียนช้ีแจง

ผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้ 

 

ผลการด าเนนิงานเปรยีบเทยีบ 

 ส าหรบัปี เปลีย่นแปลง 

 2564 2563 ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ  1,090.5 986.3 104.2 11% 

ต้นทุนขายและบริการ  (768.0) (730.6) (37.4) 5% 

ก าไรขัน้ตน้  322.5 255.7 66.8 26% 

  30% 26%   

รายได้อื่น  2.7 1.1 1.6 148% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (27.4) (25.7) (1.7) 6% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (93.9) (78.6) (15.3) 19% 

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน  203.9 152.5 51.4 34% 

  19% 15%   

รายได้ทางการเงิน  0.4 0.2 0.2 120% 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น  15.8 - 15.8 100% 

ก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น  32.9 - 32.9 100% 

ต้นทุนทางการเงิน  (5.9) (12.0) 6.1 -50% 

ผลก าไร(ขาดทุน)สาหรับการป้องกันความเสี่ยง

ของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ 
 (0.5) 0.8 (1.3) 

-

160% 

ก าไรกอ่นภาษีเงนิได ้  246.6 141.5 105.1 74% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (45.9) (27.3) (18.6) 68% 

ก าไรสทุธ ิ  200.7 114.2 86.5 76% 

 18% 12%   



 

 

 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน - การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

56 

 

ปี 2564 เป็นปีที่บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสร้างสถิติใหม่ในการท า

ก าไรสูงสุด โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 1,090.5 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึน 104.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึน 11% จากปีก่อน และมี

ก าไรสุทธิ 200.7 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 86.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึน 

76% จากปีก่อน ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีก าไรจากเงินลงทุน (สุทธิ

จากภาษี) 38.8 ล้านบาท ซ่ึงหากค านวณก าไรสุทธิโดยไม่รวมก าไรจาก

เงินลงทุนดังกล่าวแล้ว ก าไรสุทธิที่ไม่รวมก าไรจากเงินลงทุน เท่ากับ 

161.9 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 47.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึน 42% จาก

ปีก่อน 

 

บริษัทและบริษัทย่อยยังสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้จาก

การขายและบริการได้อย่างต่อเนื่อง จากการวางรากฐานในธุรกิจระบบ

บริหารจัดการเอกสาร (DMS) และโดยในปี  2564 บริษัทเริ่มขยายไป

ยังธุรกิจเก่ียวเนื่อง โดยให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยทางด้านไซ

เบอร์ (Cyber Security) ซ่ึงเป็นการป้องกันความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลขององค์กร ในขณะรายได้จากการขายและ

ติดตั้งสินค้า Drive-thru ยังคงมีอุปสงค์อย่างต่อเนื่องจากการปรับตัวในยุค New Normal ของกลุ่มลูกค้า Food 

Chain ภาคเอกชน  

 

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการในระดับสูงสุดนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท โดยมีก าไรสุทธิ (ไม่รวมก าไร

จากเงินลงทุน) 161.9 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 47.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึน 42% จากปีก่อน จากการปรับกลยุทธ์ใน

การบริหารต้นทุน โดยมุ่งเน้นการวางกระบวนการท างาน ควบคู่กับการพัฒนา Software ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดใน

ธุรกิจบริหารจัดการเอกสาร (DMS) และจากการมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในโครงการ

รับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี ในขณะที่ธุรกิจให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยตรง แต่ยังสามารถเติบโตได้จากรายได้จากการขายและติดตั้งสินค้า Drive-thru 

 

รายได้จากการขายและบรกิาร 

รายไดต้ามลกัษณะธรุกจิ 
 ส าหรบัปี   เปลีย่นแปลง 

 2564 2563  ล้านบาท % 

1. จ าหน่าย และให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร และระบบการ

รักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ 
 445.9 386.6 

 
59.4 15% 

2. รับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงาน

ราชการต่างๆ 
 310.7 302.3 

 
8.4 3% 

3. ให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ 

และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ 
 333.9 297.5 

 
36.4 12% 

รวม  1,090.5 986.3  104.2 11% 
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ส าหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน 104.2 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึน 11% โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) รายได้จาก ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร และระบบการรักษาความปลอดภัยทาง

เทคโนโลยีไซเบอร์ มีรายได้โดยรวม เพ่ิมข้ึน 59.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% จากปีก่อน จากการที่บริษัทได้

มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าส่วนงานบริหารจัดการระบบงาน (Business Process Outsourcing: “BPO”) 

เนื่องจากส่วนงานนี้เป็นรากฐานในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารของทุกองค์กร ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

และบริษัทมีแนวทางในการขยายการให้บริการที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร โดยในปี 2564 

บริษัทเริ่มให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ซ่ึงเป็นการป้องกันความ

ปลอดภัยให้แก่ข้อมูลขององค์กร ซ่ึงโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาโครงการเป็นเวลา 5 ปี 

2) รายได้จาก ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ  มีรายได้

ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยบริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นการขยายงานโครงการที่เก่ียวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ 

เช่น โครงการท้องฟา้จ าลอง โครงการพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น  

3) รายได้จาก ธุรกิจให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่น  ๆ มี

รายได้เพ่ิมข้ึนจากรายได้ขายและติดตั้งสินค้า Drive-thru ยังคงมีอุปสงค์อย่างต่อเนื่องจากการปรับตัวในยุค 

New Normal ของกลุ่มลูกค้า Food Chain ภาคเอกชน 

ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ 

ก าไรขัน้ตน้ 
 ส าหรบัปี  อตัราก าไรขัน้ตน้ 

 2564 2563 2564 2563 

1. จ าหน่าย และให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร และระบบการ

รักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ 
 156.7 128.6 35% 33% 

2. รับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงาน

ราชการต่างๆ 
 108.5 73.6 35% 24% 

3. ให้เช่า จ าหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ 

และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ 
 57.6 53.3 17% 18% 

ก าไรขัน้ตน้  322.7 255.5 30% 26% 

 

ส าหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก าไรข้ันต้นสูงข้ึนจาก 26% เป็น 30% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การ

บริหารจัดการต้นทุนในส่วนงานบริหารจัดการระบบงาน (Business Process Outsourcing : “BPO”) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และพัฒนาปรับปรุง Software ที่ใช้ในการท างานอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้บริษัทสามารถรักษาระดับอัตรา

ก าไรข้ันต้นในระดับสูงใกล้เคียงกับงวดปีก่อน 2) บริษัทย่อยได้มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ใน

โครงการรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี จึงท าให้โครงการของบริษัทย่อยมีความเฉพาะทางประกอบกับการบริหาร

จัดต้นทุนโครงการได้เป็นอย่างดี จึงท าให้บริษัทย่อยมีก าไรข้ันต้นที่สูงข้ึน และ 3) ถึงแม้ว่าบริษัทได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลต่อรายได้และต้นทุนของการให้บริการเครื่องถ่าย

เอกสาร อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตราก าไรข้ันต้นได้ใกล้เคียงกับงวดปีก่อน 
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ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น และก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น 

บริษัทได้รับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายและก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

หนึ่ง ที่ซ่ึงเป็นบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่านายหน้า ค่าโฆษณาและ

ส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายใกล้เคียงกันกับในปีก่อน  

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าเสื่อมราคา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น โดยในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการ

บริหารเพ่ิมข้ึน สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายพิเศษในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 

และการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าวิจัย

ตลาดในธุรกิจบริหารจัดการเอกสาร ค่าการตลาด และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นต้น  

 

ตน้ทนุทางการเงนิ 

ต้นทุนทางการเงินปรับตัวลดลง จากเงินกู้ยืมที่ลดลงเนื่องจากการจ่ายช าระเงินกู้ระยะสั้นส าหรับงานโครงการต่างๆ  

(Project Finance) ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในช่วงต้นโครงการ และจากเงินทุนหมุนเวียนที่เพ่ิมข้ึนจากการระดมทุน

ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 

 

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิ 200.7 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 86.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึน 76% จากปีก่อน ซ่ึงหากค านวณก าไรสุทธิโดย

ไม่รวมก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นและก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น ก าไรสุทธิ (ไม่รวมก าไรจาก

เงินลงทุน) เท่ากับ 161.9 ล้านบาท (ก าไรจากเงินลงทุนสุทธิจากภาษี 38.8 ล้านบาท) เพ่ิมข้ึน 47.5 ล้านบาท คิดเป็น

อัตราเพ่ิมข้ึน 42% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก 1) บริษัทมีก าไรจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น 2) การเพ่ิมข้ึน

ของก าไรข้ันต้น ที่มาจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการขายและบริการ และการบริหารจัดการต้นทุนขายและบริหารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรักษาระดับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้เพ่ิมข้ึนในอัตราที่ต ่ากว่าการขยายตัว

ของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
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ฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ณ 31 ธนัวาคม 2564  ณ 31 ธนัวาคม 2563  เปลีย่นแปลง 

 ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท % 

สินทรัพย์  1,342.9 100%  773.8 100%  569.1 74% 

หนี้สิน  310.0 23%  440.8 57%  (130.8) (30%) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,032.9 77%  333.0 43%  699.9 210% 

 

 สนิทรพัย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัท

ย่อยมีสินทรัพย์เป็นจ านวนเงิน 1,342.9 ล้านบาท และ 773.8 ล้านบาท

ตามล าดับ ซ่ึง ณ ส้ินปี 2564 มีสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน 569.1 ล้านบาท คิด

เป็นอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 74 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินฝาก

ธนาคารจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็น

ครั้งแรก (IPO)  

หนี้สนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัท

ย่อยมีหนี้สินเป็นจ านวนเงิน 310.0 ล้านบาท และ 440.8 ล้านบาท

ตามล าดับ ซ่ึง ณ ส้ินปี 2564 มีหนี้สินลดลง 130.8 ล้านบาท คิดเป็น

อัตราลดลงร้อยละ 30 

 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจ านวนเงิน 1,032.9 

ล้านบาท และ 333.0 ล้านบาท ตามล าดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึน 699.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 210 

โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และส่วนเกินทุนของผู้ถือหุ้น จากเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็น

ครั้งแรก (IPO) และก าไรสะสมที่เพ่ิมข้ึนจากผลการด าเนินงาน 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
 31 ธนัวาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 
เปลีย่นแปลง % 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)  3.78  1.14  2.64  232% 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.30  1.32  (1.02) (77%) 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)  18.97  15.78  3.19 20% 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

 
29.39 

 
38.43 

 
(9.04) (24%) 
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สินทรพัย์ หนี้สนิ ส่วนของผูถ้อืหุน้
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ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอืน่ 

ข้อมลูทัว่ไป 

รายละเอียดหลักทรัพย์ของบริษัท 

ชื่อบริษัททีอ่อกหลกัทรพัย์: บริษัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อบริษัท (องักฤษ): Ditto (Thailand) Public Company Limited 

ชื่อยอ่หลกัทรพัย:์ DITTO 

วนัทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์: วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

ทนุจดทะเบียนทีช่ าระแลว้: 220,000,000 บาท 

ประเภทธรุกจิ: จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และ

เครื่องพิมพ์อย่างครบวงจร (Document and Data Management 

Solutions) และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ:่ เลขที่ 235/1-3 ถนนราษฎ์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร 10240 

เลขทะเบยีนบรษัิท: 0107559000150 

โทรศัพท:์ 0-2517-5555 

เวบ็ไซต:์ www.dittothailand.com 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย:์ บริษัท ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ช้ัน Tower B (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ผู้สอบบญัช:ี บริษัท สยามทรธู สอบบัญช ีจ ากัด 

นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7147

นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9429

นางสาวเขมนันท์  ใจช้ืน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8260

นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9927 

338 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เอ ช้ัน 8 ถนนรัชดาภิเษก 

สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท์: 02-275-9599  / 094-559-3894 

ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

-ไม่มี- 

 

อนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ 

56-1 ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.dittothailand.com 

http://www.dittothailand.com/
http://www.dittothailand.com/
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์

ของบริษัท เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

ตลาดรอง 

-ไม่มี- 

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ า (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้) 

สถาบันการเงินที่บริษัท และบริษัทย่อย ติดต่อประจ า มีดังนี้  

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
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สว่นที ่2 การก ากบัดแูลกจิการ
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นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมี

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน จึงเห็นควรให้มีการประมวล

และจัดท าหลักบรรษัทภิบาลข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ท าให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการด าเนินการใด ๆ  

กระท าด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการด าเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซ่ือสัตย์สุจริต มีการก าหนดนโยบาย 

แผนงาน กลยุทธ์ การด าเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการด าเนินงาน และการก ากับดูแลเรื่องการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมไทย ทั้งนี้ก็

เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และสังคมโดยรวม 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้ 

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 1.1  คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้อง

ก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2. การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

3. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 1.2 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลบริษัทให้น าไปสู่ผลการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance 

Outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม 

4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการก ากับดูแลบริษัทให้น าไปสู่ผลการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี 
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1.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ 

นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 

1.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น าในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือ

ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม 

1.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายส าหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่

แสดงถึงหลักการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

1.2.4 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการสื่อสารเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น มีการ

ติดตามผลการปฏิบัติ และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ า 

หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการบริษัททุกคน รวมถึงผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแล

ให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือ

แนวทางที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น การลงทุน การท า

ธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การได้มา/

จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

และก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานกลุ่มบริษัทและฝ่ายจัดการ

อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานกลุ่มบริษัทและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

1.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดท ากฎบัตรหรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

บริษัท ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการบริษัททุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ประธานกลุ่มบริษัท และฝ่ายจัดการ อย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้อง

กับทิศทางขององค์กร 

1.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอ านาจการ

จัดการบริษัทให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยท าการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดีการ

มอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานกลุ่มบริษัท และฝ่ายจัดการอาจ

พิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

เรื่องทีค่วรดูแลให้มกีารด าเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มี

ในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอ

เรื่องเพ่ือพิจารณาได้ ซ่ึงได้แก่เรื่องต่อไปนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 

2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ 

3. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การสรรหา พัฒนา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานกลุ่มบริษัท 
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5. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร 

เรื่องที่ด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ประธานกลุ่มบริษัท 

และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก

ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปด าเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท

ติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซ่ึงได้แก่

เรื่องต่อไปนี้ 

1. การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปี  

2. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การก าหนดอ านาจด าเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 

4. การก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ

บริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

6. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเช่ือถือ 

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควรด าเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแล

ระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานกลุ่มบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

ด าเนินการ ซ่ึงได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัท

อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจ

ด าเนินงาน การจัดซ้ือจัดจ้างการรับบุคลากรเข้าท างาน ตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไว้และ

ติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 

2. เรื่องที่ข้อก าหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

หลกัปฏบิตั ิ2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษัททีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื 

หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (Objectives) 

เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้ง 

บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก 

(Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ 

(Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดท า

เป็นวิสัยทัศน์ (Vision) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (Principles and Purposes) หรือ

อื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 

2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดรูปแบบธุรกิจ 

(Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

ควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึง 

1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่าง

เหมาะสม 

2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 

3) ความพร้อม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 

4) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท 
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5) กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท 

6) ความสามารถในการท าก าไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัทและลูกค้า 

(Value Proposition) 

7) ความสามารถในการด ารงอยู่ของบริษัท ในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความ

เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียได้ 

2.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความ

รับผิดชอบในผลการกระท า (Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส 

(Transparency) ความเอาใจใส่ (Due Consideration of Social and Environmental 

Responsibilities) เป็นต้น  

2.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

ขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จน

กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

หลักปฏิบัติ 2.2 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน

กลางและ/หรือประจ าปีของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท 

โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

2.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ 

ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดท า หรือทบทวน

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่ากล

ยุทธ์และแผนงานประจ าปีได้ค านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวข้ึน และยังพอจะคาดการณ์

ได้ตามสมควร 

2.2.2 ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง

ตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของ

บริษัท โดยมีกลไกที่ท าให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 

1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วน

ได้เสียกับบริษัทไว้ชัดเจน เพ่ือให้บริษัทสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด 

2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล 

กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หน่วยงาน

ราชการ หน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น 

3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น

ดังกล่าวตามความส าคัญและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อทั้งบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ 

เพ่ือเลือกเรื่องส าคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาด าเนินการให้เกิด 

2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ

ศักยภาพของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก าหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงิน

และไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการ

ตั้งเป้าหมายที่อาจน าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical 

Conduct) 
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2.2.4 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์

และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร 

2.2.5 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่

เหมาะสมและติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยจัดให้มีผู้ท าหน้าที่

รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพา

องค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ 

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มี

คุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ

ด้าน เพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวม มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ

และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ 

3.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยต้องมีจ านวนกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน 

3.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่

ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย 

1) กรรมการบริษัทส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับ

การท างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ  

2) กรรมการอิสระมีจ านวนและคุณสมบัติ เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในรายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่า 

องค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ

อย่างมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

3.2.2 ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกลุ่มบริ ษัทมีหน้ าที่ความรับผิดชอบต่างกัน 

คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกลุ่ม

บริษัทให้ชัดเจน และเพ่ือไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด บริษัทจะแยกบุคคลที่ด ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทออกจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มบริษัท 

3.2.3 ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธาน

กรรมการบริษัทจะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) การก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม

องค์กรที่มีจริยธรรม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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3) การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับประธานกลุ่มบริษัท 

และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการ

บริษัทจะอภิปรายประเด็นส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการ

บริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการ

บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 

3.2.4 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 

9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะ

แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่าง

สมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว  

3.2.5 เพ่ือให้เรื่องส าคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่องกลั่นกรองข้อมูล 

และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

3.2.6 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

หลักปฏิบัติ 3.3 คณะกรรมการบริษัทควรก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทมีกระบวนการที่โปร่งใส

และชัดเจน เพ่ือให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 

3.3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติที่จะท าให้

คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบความรู้ความช านาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณา

ประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับเสนอช่ือให้เป็นกรรมการบริษัท และเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนจะน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอเก่ียวกับบุคคลที่ได้รับการ

เสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการบริษัทเพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการบริษัทที่

ครบวาระ และในกรณีที่เป็นการเสนอช่ือกรรมการบริษัทรายเดิม ควรค านึงถึงผลการปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการบริษัทคนดังกล่าวประกอบด้วย 

3.3.3 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ าปี 

รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หลักปฏิบัติ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้ ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยน าพาองค์กรให้ด าเนินงาน

ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

3.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และ

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ

รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
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กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับ

ที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 

3.4.2 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบที่เป็น

ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มี

ความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบี้ยประชุม) และ

ค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บ าเหน็จ) โดยเช่ือมโยงกับมูลค่าที่

บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท าให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผล

ประกอบการระยะสั้น 

3.4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ านวน

ของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่

กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยด้วย 

หลักปฏิบัติ 3.5 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่ามีกลไกสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่

ของตน 

3.5.2 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ

บริษัทโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งหลาย

บริษัท ตลอดจนความเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่า

กรรมการบริ ษัทสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ในบริ ษัทได้อย่างเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งในบริษัทจด

ทะเบียนรวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน 

3.5.3 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท 

และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ 

3.5.4 ในกรณีที่กรรมการบริษัท มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือด ารงต าแหน่งกรรม

การบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของ

บริษัทเพ่ือประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการป้องกัน

อย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม 

3.5.5 ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีข้ึนในรอบปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 

หลักปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการ

ด าเนินงานของบริษัทย่อย (ถ้ามี) และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่

เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้อง

ตรงกันด้วย 

3.6.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก าหนดนโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซ่ึงรวมถึง 

1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท

ย่อย โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาด

เล็กที่เป็น Operating Arms ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ประธาน

กลุ่มบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งก็ได้  
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2) ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท ตามข้อ 1) 

และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และใน

กรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดนโยบายให้ตัวแทนท า

หน้าที่อย่างดีที่สุดเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของ

บริษัทแม่ 

3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท ารายการ

ต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียว

โยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การท ารายการอื่นที่ส าคัญ การเพ่ิมทุน 

การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 

3.6.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุน

เพ่ิมเติมมีนัยส าคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดท า

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอื่นเพ่ือให้เกิดความ

ชัดเจนเก่ียวกับอ านาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ 

การติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท างบการเงินของบริษัท 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการท างานประจ าปีของกรรมการบริษัททั้งคณะ 

รวมทั้งประเมินผลการท างานของกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็น

รายบุคคลเพ่ือพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพ่ือสามารถน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้ 

3.7.1 คณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยก าหนดบรรทัด

ฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

3.7.2 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง 

และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปีได้ และเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไว้ใน

รายงานประจ าปี 

หลักปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับ

การปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการ

แนะน าและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3.8.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จ าเป็น

อย่างต่อเนื่อง 

3.8.3 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง 

และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

อย่างสม ่าเสมอ 
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3.8.4 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของ

คณะกรรมการบริษัทในรายงานประจ าปี  

หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็น

และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

3.9.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เป็นการล่วงหน้าเพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 

3.9.2 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมบริษัทการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่า 

4 ครั้งต่อปี 

3.9.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระ

ที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง

การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

3.9.5 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้ประธานกลุ่มบริษัทเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกับปัญหา

โดยตรง และเพ่ือให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการ

สืบทอดต าแหน่ง  

3.9.6 คณะกรรมการบริษัทจะเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากประธานกลุ่มบริษัท 

เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และใน

กรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ

วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

3.9.7 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมี

โอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการ

จัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้ประธานกลุ่มบริษัททราบ

ถึงผลการประชุมด้วย  

3.9.8 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่

จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ

บริษัทจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารส าคัญ

ต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์

ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

3.9.9 เลขานุการบริษัทจะฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (Certified Program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับการ

อบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานกลุ่มบริษัทและผู้บริหาร

ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

เป้าหมาย 
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4.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด ารง

ต าแหน่งประธานกลุ่มบริษัท 

4.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ประธานกลุ่มบริษัทดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่

เหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนจะร่วมกับประธานกลุ่มบริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและ

แต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานกลุ่มบริษัทเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง 

4.1.3 เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีแผนสืบ

ทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งประธานกลุ่มบริษัท

และผู้บริหารระดับสูง และให้ประธานกลุ่มบริษัทรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอด

ต าแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานกลุ่มบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้รับ

การอบรมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

4.1.5 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท

ที่บริษัทอื่นของประธานกลุ่มบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของ

ต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษัทที่สามารถไปด ารงต าแหน่งได้ 

หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะก ากับดูแล

ให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

4.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูง

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

4.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน 

ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานกลุ่ม

บริษัทประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว 

หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อ

การบริหารและการด าเนินงานของบริษัท 

4.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ใน

รูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลง

ผู้ถือหุ้นหรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซ่ึงมีผลต่ออ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการ

บริษัท  

4.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการ

ควบคุมบริษัท 

หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์

และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

4.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกล

ยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับ

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้ 
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4.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพ่ือดูแล

ให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงาน

มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับ

ช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง 

หลักปฏิบัติ 5 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป

กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่ เ ก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่าย

จัดการน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน

และการติดตามผลการด าเนินงาน 

5.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัย

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business 

Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุง

กระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า 

ทั้งนี้ การด าเนินการข้างต้นจะมีลักษณะเป็นไปเพ่ือการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท ลูกค้า คู่

ค้า สังคมและส่ิงแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

หรือขาดจริยธรรม 

หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่าย

ขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) 

ของบริษัท  

5.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกที่ท าให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทาง

ให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดย

จัดท าจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างานให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง: โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานที่เก่ียวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิ

มนุษยชน ได้แก่ การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัด

สวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ

และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการ

ท างานในด้านอื่น ๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า: โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

และค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การ

บริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจ

ของลูกค้าเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์

และการส่งเสริมการขายต้องกระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด 

หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า 

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า: โดยมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือ

ข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถใน
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การผลิตและให้บริการที่ได้มาตรฐาน ช้ีแจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและ

ปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึง

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่าง

ยั่งยืน 

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน: โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการ

ที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผล

ความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม: โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่

สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ 

การใช้พลังงาน การใช้น ้า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของ

เสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม: โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน: โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เก่ียวข้องและก าหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ต่อสาธารณะ โดยบริษัท อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย 

หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน 

5.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักถึงความจ าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่า

การใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักว่ารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกันท าให้เกิดผล

กระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจให้ค านึงถึง

ผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดข้ึนต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของการมี

จริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน 

5.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของ

กิจการฝ่ายจัดการจะมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากร ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก

อยู่เสมอ 

ทั้งนี้ ทรัพยากรที่บริษัทพึงค านึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) 

ด้านบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) 

และธรรมชาติ (Natural Capital) 

หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บริษัท

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท  

5.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 

และการก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่

ก าหนดไว้ 
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5.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหาร

และจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

5.4.3 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ ทั้งนี้ กรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

องค์กร ได้แก่ 

1) บริษัทได้ท าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) บริ ษั ทมี ร ะบบการ รั กษาคว ามปลอด ภัยของ ข้อมู ล ใ นกา รรั กษ าคว ามลั บ 

(Confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 

(Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

3) บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริหาร

จัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น 

4) บริษัทได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

ก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็น

ต้น 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

6.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทและอนุมัติความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

6.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ส าหรับเป็น

กรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทาง

เดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ

ดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า  

6.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอก

และภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ความ

เสี่ยงหลักที่คณะกรรมการจะให้ความส าคัญ อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้าน

การเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบัง คับ 

(Compliance Risk) เป็นต้น 

6.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดข้ึน

ของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
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6.1.5 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะท างานบริหาร

ความเสี่ยงกลั่นกรองการด าเนินการตามข้อ 6.1.1 ถึง 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ

พิจารณา  

6.1.6 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่าง

สม ่าเสมอ 

6.1.7 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล 

6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น มีสัดส่วน

การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะน าผล

ประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 

6.1.1 ถึง 6.1.7 ด้วย 

หลักปฏิบัติ 6.2 คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

อิสระ 

6.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่

ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยมีหน้าที่อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย เช่น 

เอื้ออ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือ

ร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมา

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

6.2.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระใน

การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผย

รายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

หลักปฏิบัติ 6.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนได้

ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้

ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มี

ความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร 

6.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงรวมถึง

การก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ

น่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการ

ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน

บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตาม

ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย 
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6.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การท ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม

ข้ันตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพ่ือ

ผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีข้อก าหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียอย่าง

น้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย

อย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่าง

อิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

หลักปฏิบัติ 6.4 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่

ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง รวมถึง

การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ

ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

6.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน 

รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย 

และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

หลักปฏิบัติ 6.5 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมี

การช้ีเบาะแส 

6.5.1 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วน

ได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพ่ือการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่า

หนึ่งช่องทาง 

6.5.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการช้ีเบาะแส โดยจะ

ก าหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของ

บริษัท รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแส

ด้วยเจตนาสุจริต 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1 คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลส าคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่

เก่ียวข้อง 

7.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ 

ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดย

บุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท าบัญชี ผู้

ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ 

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้อง

โดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงินจะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย 

1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
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2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารใน

ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี) 

3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท 

7.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี 

แบบ 56-1 สะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้

บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพ่ือให้นัก

ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงข้ึน นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียง

อย่างเดียว 

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกับกรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งเป็นการ

เฉพาะ กรรมการบริษัทรายนั้นจะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้อง

ด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เก่ียวเนื่องกับสัญญาระหว่างผู้ถือ

หุ้น (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่มตน 

หลักปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ

ในการช าระหนี้ 

7.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของ

บริษัท และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ โดยให้คณะกรรมการ

บริษัทและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งช้ีถึงปัญหาสภาพ

คล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ 

7.2.2 ในการอนุมัติการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความ

ต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี้ 

หลักปฏิบัติ 7.3 ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหา

ทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช าระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการ

บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล 

7.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึง

ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้

ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม ่าเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหา

ทางการเงินของบริษัทไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

7.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อ

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิ
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มนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงาน

ที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ใน

รายงานประจ าปี หรืออาจจัดท าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัท 

7.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะ

น าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุน

สัมพันธ์ที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้

เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบาย

การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผย

ข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม 

ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน

ทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

7.5.2 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดย

เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทรวมทั้งวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี  

7.5.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุน

สัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

รวมทั้งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้การสื่อสาร

และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักปฏิบัติ 7.6 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ 

พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 

2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

3) รายช่ือคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และ

ของปีก่อนหน้า 

5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 

6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ 

7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า  

9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง 

11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

12) นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  

13) นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 



 

 

 

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ - นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

80 

 

14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการบริษัทรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

15) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ช่ือบุคคลที่

สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้เรื่องส าคัญ ทั้งประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจ

มีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติ

ของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องส าคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

8.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น 

1) การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือ

หุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซ่ึงหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้น

เสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

8.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ

เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

8.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง 

และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม  

8.1.5 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนด

หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ด้วย 

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เก่ียวข้องจะถูกจัดท าเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และ

เผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย  

ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้ 

1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพ่ือทราบหรือเพ่ืออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ 

อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เก่ียวกับกรรมการบริษัท ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นแต่ละวาระ 

3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุม

ที่เสนอซ่ึงรวมถึง 

(ก) วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย

พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ให้อธิบาย

เหตุผลและข้อมูลประกอบ 

(ข) วาระแต่งตั้งกรรมการบริษัท – ระบุช่ือ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนและบริ ษัททั่ว ไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริ ษัท 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการ
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เสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้งให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วม

ประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

(ค) วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่

เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

(ง) วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี – ช่ือผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ท างาน 

ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น 

4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ข้ันตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผล

คะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระ

ที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้า

ประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 8.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการ

เข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย 

สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

8.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือ

สร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน าเอกสาร

หรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานก ากับดูแลที่

เก่ียวข้อง 

8.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการ

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท า

ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 

8.2.4 ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการ

ประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง

ความเห็นและตั้งค านึงถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับบริษัท  

8.2.5 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญได้ กรรมการบริษัทในฐานะผู้เข้าร่วม

ประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุม เพ่ือผู้ถือหุ้น

สามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับ

คะแนนเสียง 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ

เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท 

8.2.9 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ และส่งเสริม

ให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผล
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การลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อม

ทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

หลักปฏิบัติ 8.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

8.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนน

เสียงภายในวันท าการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน

เว็บไซต์ของบริษัท 

8.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

8.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้ 

1) รายช่ือกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วม

การประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม 

2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

และ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ 

3) ประเด็นค าถามและค าตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีทุกปีเพ่ือให้เหมาะสมกับ

สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการให้ความส าคัญในการน าไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เท่า

เทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ 

จรรยาบรรณและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจ พัฒนาการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพให้ กับ

ลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดมั่นในหลักของการปฏิบัติตนเองที่

ดีตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ดี  

จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นส่ิงส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดท าจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ส าหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นคู่มือการ

ด าเนินกิจการของพนักงานทุกคนในบริษัท เพ่ือที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องส าหรับการท างานของพนักงานทุกคน 

และป้องกันการกระท าเหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน และช่ือเสียงของบริษัท ทั้งในปัจจุบัน และ

อนาคตต่อไป 

พนักงานทุกคนจึงต้องให้ความส าคัญที่จะต้องศึกษา เข้าใจ และรับทราบแนวปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือ

ประโยชน์ของตนเอง บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกฝ่าย 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ 

การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เก่ียวข้องทางการ

ค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์

ส่วนตน และในเรื่องการท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อ

ความรับผิดชอบและหน้าที่ต่อบริษัท 

- ห้ามพนักงานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าท ารายการหรือกระท าการใดๆ ในนามบริษัท เพ่ือ

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึน และในกรณีที่มีการท าธุรกิจใดกับบริษัท ทั้งในนาม
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ส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามของนิติบุคคลใด ๆ ที่พนักงานมีอ านาจด าเนินการในนิติบุคคลนั้น พนักงานจะต้อง

เปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนท าธุรกรรม 

-  คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่าง

บริษัทและบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

- กรรมการ ผู้บริหารต้องรายงานรายการที่เก่ียวโยงกัน ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือ

บริษัทย่อย 

การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มี

สาระส าคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการ

เปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ช่ัวโมง  

- พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงาน

บริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นเสียแต่เป็น

ข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการฟอ้งร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติอย่างมีลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย  

-  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับ

ของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง เป็นต้น  

-  การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีอ านาจหน้าที่ พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผย

ข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะน าผู้ถามสอบถามผู้ที่ท าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น 

เพ่ือให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

-  ไม่ให้ค าแนะน า หรือช้ีน าในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับ

มอบหมายจากบริษัท  

-  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษัท ซ้ือขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายปี หรือสารสนเทศที่มี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน และ 2 วันท าการหลังการเปิดเผยงบการเงินและสารสนเทศของ

บริษัทต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

-  กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงิน เมื่อมีการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

ให้จัดท ารายงานการซ้ือ/ขายนั้นภายใน 2 วันท าการต่อเลขานุการบริษัท เพ่ือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง

ตามล าดับต่อไป 

-  กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงิน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ของตนหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตร

มาสต่อเลขานุการบริษัท 

การปฎิบตัติอ่ลกูค้า 

ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  

-  พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมัน่พัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีราคาที่

สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์  

-  ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด

ข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  

-  พึงรักษาความลับของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมาย

รวมทั้งไม่น าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
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การปฎิบตัติอ่คูแ่ขง่ทางการค้า 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี  

-  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม  

-  ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่าง

สมเหตุสมผล 

การจดัซือ้ จัดหาและการปฎบิัตติอ่คูค่้า 

-  ในกระบวนการการจัดซ้ือ จัดหา ต้องมีข้ันตอนที่ตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

-  พนักงานบริษัทต้องจัดซ้ือ จัดหาสินค้าและบริการ โดยค านึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ มี

การให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่ปกปิด ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า  

-   ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การท าสัญญาและการปฏิบัติตาม

สัญญาไว้เป็นหลักฐานเผ่ือใช้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย  

-   ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 

-   ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา

หรือเหตุอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือปรึกษาในทันทีและหาแนว

ทางแก้ไขต่อไป  

 การปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ 

-  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ 

-  มีการก าหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท  

-  จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการก าหนดทิศทางเป้าหมายทาง

ธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเป็นส าคัญ  

- แถลงและช้ีแจงสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดย

สม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

-  ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อ

คณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมและกลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพ่ือน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป 

การปฏิบตัติอ่เจ้าหนี ้

-  ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้ 

-  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง

ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

ความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม ชมุชนและสงัคมโดยรวม 

-  รับผิดชอบและยึดมั่น รวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลส่ิงแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินที่บริษัทมีท าเลที่ตั้งในการด าเนินธุรกิจ 

-  ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ชุมชนที่บริษัท มีท าเลมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้ึนทั้งที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน  

-  ให้ความส าคัญการป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่ค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ให้อยู่

ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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-  บริษัทปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เกิดข้ึนภายในบริษัท รวมถึงคู่ค้า 

รวมทั้งการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

-  ให้ความส าคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน 

และยึดมั่นปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด 

-  ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 

- ให้ความส าคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ 

-  บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพ่ือว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยค านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ

ต าแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และข้อก าหนดอื่นๆ ที่จ าเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน

โดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้

เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

-  การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพ้ืน

ฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น 

-  บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติ

การท างาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

พนักงานผู้นั้น 

-  ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ  

-  จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่ พนักงานพึงได้รับ

ตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่าง ๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด  

-  มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การท างานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ  

-  จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพ่ือสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้ส าหรับ ตนเองและ

ครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 

การให้หรอืรบัของขวัญ 

-  ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่

เก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัท  

-  ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผู้รับ  

-  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงาน

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ัน  

-  การให้หรือรับของขวัญ อาจกระท าได้หากท าด้วยความโปร่งใส หรือท าในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้  

-  ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพ่ือประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท ตาม

อ านาจอนุมัติของพนักงานบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์

ปกติจากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

-  บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น  

-  ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี 

หรือละเมิดกฎหมาย  

-   กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้น 

พนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความ

เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น  
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-  บริษัทมีสิทธ์ิเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท เพ่ือ

ป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท 

การไมล่ว่งละเมดิสนิทรพัยท์างปัญญา 

-  ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท  

-  บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระท าการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก าหนด 

การรกัษาและการใชท้รพัยส์นิของบรษัิท 

-  พนักงานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของบริษัท มิให้เสื่อม

เสีย สูญหายและใช้ ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจถึงวิธีการใช้และ

ค าแนะน าด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่และไม่น าทรัพย์สินของ

บริษัทไปใช้เพ่ือ ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  

-  พนักงานบริษัททุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด  

-  พนักงานบริษัททุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม 

การจดัการและการรกัษาจรรยาบรรณ 

-  พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือ กระท าการใด ๆ ที่

ขัดต่อจรรยาบรรณ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี  

-  ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่ในการสอดส่อง 

ดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนด  

-  ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

-  พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

การตอ่ต้านการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท 

- ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย 

เพ่ือจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ 

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับ

ส่ิงของ การให้ส่ิงของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจาก

บุคคลที่ท าธุรกิจกับบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเก่ียวกับการทุจริต 

หรือการกระท าใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่

อยู่ตามด้านล่างนี้ 

เลขานกุารบรษัิท 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ที่อยู่  235/1-3  ถนนราษฏร์พัฒนา แขวงราษฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ  

โทรศัพท์  +66 2517 5555 

โทรสาร  +66 2517 5434 
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การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้มีการอนุมัตินโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและยังท าให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยได้รับมติอนุมัตินโยบายดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 

ซ่ึงจัดข้ึนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากนั้น ทางบริษัทได้มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายเก่ียวกับการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีการปรับปรุงแก้ไขตาม “หลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” โดยได้รับมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซ่ึงจัดข้ึนวันที่ 25 มีนาคม 2564
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โครงสร้างการจดัการและโครงสร้างการก ากบัดแูลกจิการ และขอ้มลูส าคญั

เกีย่วกบัคณะกรรมการ 

โครงสร้างการจัดการและโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดย่อยอีก 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท มีดังนี้ 

คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัท มีจ านวนทั้งส้ิน 9 ท่าน ซ่ึงประกอบด้วย 

1. นายทวี มีเงิน ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายวุฒิ มีช่วย กรรมการอิสระ 

3. ดร. อภิวัตน์ พลสยม กรรมการอิสระ 

4. นายณรงค์ เดชาธนารุจิกร กรรมการอิสระ 

5. นายฐกร รัตนกมลพร กรรมการ 

6. นายชัยทัด กุลโชควณิช กรรมการ 

7. นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร กรรมการ 

8. นายชัยยุทธ เอียดแก้ว กรรมการ 

9. นางสาวมัทณา วิเชียรแก้วมณี กรรมการ 

โดยมีนางสาวอัจฉวรรณ ตั้งด ารงค์กุล และนางสาวดาวิณี วิจิตรปิยะกุล ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 

 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายฐกร รัตนกมลพร นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร นายชัยทัด กุล

โชควณิช กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง 

และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
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2. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการ

ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 

3. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม 

4. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ

บริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

5. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

6. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษัท 

7. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

8. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่ส าคัญอันเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนั้น ๆ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

10. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ านาจเพ่ือให้

บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร ซ่ึง

คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่

ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้  เรื่องที่

กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้

เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

1. เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า

ร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

2. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

3. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

4. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

5. การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

6. การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท มีจ านวนทั้งส้ิน 4 ท่านดังนี ้

1. นายวุฒิ มีช่วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายทวี มีเงิน กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร. อภิวัตน์ พลสยม กรรมการตรวจสอบ 

4. นายณรงค์ เดชาธนารุจิกร กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนายณรงค์ เดชาธนารุจิกร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมีนายก าธร ฉิมพาลี ด ารง

ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. อ านาจ 

มีอ านาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมช้ีแจง ให้ความเห็น หรือจัดส่ง เอกสารที่

ร้องขอตามความจ าเป็น 

1.1 พิจารณาและอนุมัติการเสนอรายช่ือผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอรับการ

แต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจ าทุกปี 

1.2 รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพ่ือพิจารณามิให้ผู้สอบ

บัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

1.3 พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเก่ียวกับรายงานทางการเงิน

หรือมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
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1.4 สอบทานข้ันตอนการปฏิบัติงานและการก ากับดูแลรายการที่เก่ียวข้องกัน รายการที่เก่ียวโยงกันที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1.5 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบ

ของผู้บริหารสูงสุดของส านักตรวจสอบภายในตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ 

1.6 พิจารณารายงานจากคณะท างานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารของบริษัท และหารือกับฝ่ายบริหาร 

เก่ียวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 

1.7 จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน าปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

1.8 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพ่ือประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง 

1.9 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการทุจริต หรือรายการที่มีความบกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที่มีการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายที่เก่ียวข้องที่มีสาระส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานตามข้อก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

2.1 รายงานทางการเงนิ 

2.1.1 สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบ

รับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน 

2.1.2 สอบทานประเด็นเก่ียวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระส าคัญ รวมทั้งรายการที่มีความ

ซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน 

2.1.3 สอบถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เก่ียวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่ส าคัญเก่ียวกับรายงาน

ทางการเงิน และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว 

2.1.4 สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเก่ียวกับกระบวนการการจัดท างบการเงิน 

2.2 การควบคมุภายใน 

2.2.1 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความส าคัญของการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท 

2.2.2 สอบทานเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายใน และ 

 ผู้สอบบัญชีเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

2.3 การตรวจสอบภายใน 

2.3.1 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจ าปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่

จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

2.3.2 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าส านักตรวจสอบ

ภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 

2.3.3 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ 

 ตรวจสอบภายใน 

2.4 การก ากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์

2.4.1 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของส านักตรวจสอบภายใน และควบคุม แผนงาน

ประจ าปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

2.4.2 พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท

ที่น าเสนอโดยส านักตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ 
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2.4.3 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัท และผลการติดตามการแก้ไข 

รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

2.4.4 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการ

แก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม 

2.5 การบริหารความเสี่ยง 

2.5.1 สอบทานความเพียงพอของการก ากับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ

บริษัทและบริษัทย่อย 

2.5.2 สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย 

2.6 การปฏิบตัติามหลกัจริยธรรมส าหรับผูบ้รหิารและพนกังาน 

2.6.1 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจส าหรับผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 

2.6.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

2.7 ความรับผดิชอบอืน่ ๆ 

2.7.1 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 

2.7.2 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ และน าเสนอขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข โดยการน าเสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล (ถ้ามี) 

2.7.3 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 

 บริษัท โดยการน าเสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล (ถ้ามี) 
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คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหารจ านวน 5 ท่าน ดังนี ้

1. นายฐกร รัตนกมลพร ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ 

2. นายชัยทัด กุลโชควณิช กรรมการบริหาร 

3. นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร กรรมการบริหาร 

4. นายชัยยุทธ เอียดแก้ว กรรมการบริหาร 

5. นางสาวมัทณา วิเชียรแก้วมณี กรรมการบริหาร 

โดยมี นางสาวอัจฉวรรณ ตั้งด ารงค์กุล ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท 

ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่าง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

2. มีหน้าที่ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  

2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจ าปีของบริษัท 

2.2 งบประมาณประจ าปีของบริษัท 

2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินการให้ฝ่ายจัดการน าไปถือปฏิบัติ 

 ในการปฏิบัติงาน 

2.4 โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพ่ือตอบแทนการท างานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม 
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3. ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับข้ึนเงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป 

5. มีอ านาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม 

6. มีอ านาจหน้าที่กระท าเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้ก าหนดไว้เป็นเรื่อง ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

6.1 ควบคุมและก าหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการ

มอบหมาย และให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

6.2 มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ

บริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการท างานภายในองค์กร 

6.3 มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์

ต่อบริษัท 

6.4 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

6.5  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 

6.6  อ านาจอนุมัติอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายวุฒิ มีช่วย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายทวี มีเงิน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายชัยทัด กุลโชควณิช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวอัจฉวรรณ ตั้งด ารงค์กุล  ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ด้านการสรรหา 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม

ของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ 

เมื่อมีต าแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพ่ิม 

3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี)  

2. ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล 

โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความ
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เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าช้ีแจง ตอบค าถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการ

ชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของ

บริษัท 

5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงาน หรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้บรรลุ

ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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ผู้บริหาร 

ผู้บริหารมี 5 ท่าน ดังนี ้

1.  นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายชัยทัด กุลโชควณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 

3. นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ 

4. นายชัยยุทธ เอียดแก้ว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริการ 

5. นางสาวมัทณา วิเชียรแก้วมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด 
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ตารางการประชมุของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยปี 2564 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร ปี 2564 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ย

ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ในปี 2564 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ – โครงสร้างการจัดการและโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

101 

 

ข้อมูลกรรมการบริษัท 

 
ชื่อ – นามสกลุ นายทว ีมเีงนิ 

อาย ุ 65 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วนัทีเ่ริม่ตน้ต าแหนง่กรรมการบริษัท 3 ตุลาคม 2562 

 

ข้อมลูทางการศึกษาและหลกัสตูรการอบรม 

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (การเมือง การปกครอง) / มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 169/2020) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มติชน - ธรรมศาสตร์ ปี 2536 

• หลักสูตร พัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ (NIDA) ปี 2537 

• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 5 ปี 2545 

• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ป.ป.ร) / สถาบันพระปกเกล้า 

รุ่นที่ 13 ปี 2552 

ข้อมลูการท างาน 

2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2562 – 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เครื่องถ่ายเอกสารและ

เครื่องพิมพ์ ครบวงจร (Document & Data Management Solutions) 

2554 – 2559 บรรณาธกิารอาวโุส 

 บริษัท ข่าวสด จ ากดั 

2552 – 2554 ผู้อ านวยการศูนยฝ์กึอบรม "มตชิน อะคาเดม"ี 

2551 – 2552 บรรณาธกิารบรหิาร นติยสาร "เสน้ทางเศรษฐ"ี 

2540 – 2551 บรรณาธกิารใหญ ่กองบรรณาธกิาร "ประชาชาตธิุรกจิ" 

2537 – 2540 บรรณาธกิารขา่ว กองบรรณาธกิาร "ประชาชาตธิุรกจิ" 

 บริษัท มตชิน จ ากดั (มหาชน) 

 ธุรกิจการพิมพ์ โดยเป็นผู้พิมพ์หนังสือและนิตยสารต่าง ๆ และรับจ้างโฆษณา ผลิตภัณฑ์หลัก

คือ 1) หนังสือพิมพ์รายวัน ได้แก่ มติชน ข่าวสด 2) หนังสือพิมพ์ราย 3 วัน ได้แก่ ประชาชาติ

ธุรกิจ 3) หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ได้แก่ มติชนสุดสัปดาห์ 4) นิตยสารรายปักษ์ ได้แก่ 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 5) นิตยสารรายเดือน ได้แก่ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม 6) หนังสือพ็อก

เก็ตบุ๊ก และหนังสือเฉพาะกิจประเภทต่างๆ ธุรกิจกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มติชนทีวี มติชน

ออนไลน์ ธุรกิจศูนย์อบรมวิชาชีพ ธุรกิจรับจ้างจัดงาน Event ธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่ม ี(โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 
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• ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท: ไม่ม ี(โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

การถอืหลกัทรพัย์ของบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

• ตนเอง: ไม่ม ี

• คู่สมรส: ไม่มี 

• บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ: ไม่ม ี

จ านวนครัง้ทีเ่ข้ารว่มประชมุ 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2564: 6/6 ครั้ง 
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ชื่อ – นามสกลุ นายวฒุ ิ มชี่วย 

อาย ุ 73 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วนัทีเ่ริม่ตน้ต าแหนง่กรรมการบริษัท 15 มกราคม 2563 

 

ข้อมลูทางการศึกษาและหลกัสตูรการอบรม 

• ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานบุคคล) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) 

• ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 169/2020) / สมาคมส่งเสริมสถาบันสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

ข้อมลูการท างาน 

2564 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

 บริษัท สเตโต ้พับลคิลอว ์จ ากดั 

 ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับด้านกฎหมาย ด้านการจัดอบรม การประชุมสัมมนา 

2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ

อสิระ 

 บริษัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัทประกอบธุรกิจ จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เครื่อง

ถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ ครบวงจร (Document & Data Management Solutions) 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ 

 บริษัท ธรรมนติ ิจ ากดั (มหาชน) 

 การเช่าและด าเนินการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพ่ือเป็น

ที่พักอาศัย 

2561 – 2562 ตลุาการศาลปกครองสูงสดุ 

 ศาลปกครองสงูสดุ 

2547 – 2561 อธิบดศีาลปกครองชัน้ตน้หลายแหง่ (สงขลา พิษณุโลก อบุลราชธาน ีระยอง และศาลปกครอง

กลาง) 

 ศาลปกครองชัน้ตน้ 

2544 – 2547 ตลุาการศาลปกครองชัน้ตน้ 

 ศาลปกครองชัน้ตน้ 

ระยะเวลา 15 ปี ตลุาการศาลทหารสงูสดุ 

 กระทรวงกลาโหม 

ระยะเวลา 15 ปี นายทหารพระธรรมนูญ 

 กองทพัเรอื กระทรวงกลาโหม 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ม ี(โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 
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• ในบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนอืน่: มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

การถอืหลกัทรพัย์ของบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

• ตนเอง: ไม่ม ี

• คู่สมรส: ไม่ม ี

• บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ: ไม่ม ี

จ านวนครัง้ทีเ่ข้ารว่มประชมุ 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2564: 6/6 ครั้ง 
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ชื่อ – นามสกลุ ดร.อภวิตัน ์พลสยม 

อาย ุ 66 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วนัทีเ่ริม่ตน้ต าแหนง่กรรมการบริษัท 3 ตุลาคม 2562 

 

ข้อมลูทางการศึกษาและหลกัสตูรการอบรม 

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) / มหาวิทยาลัยเกริก 

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ม.) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม.) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ. ) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 169/2020) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร การปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาการขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ 3 / สถาบันพระปกเกล้า (2560) 

• หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 / 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) (2559) 

• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 6 / สถาบันพระปกเกล้า (2560) 

ข้อมลูการท างาน 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เครื่องถ่ายเอกสารและ

เครื่องพิมพ์ ครบวงจร (Document & Data Management Solutions) 

2560 – ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการด้านกฎหมาย 

 สมาคมองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัแหง่ประเทศไทย 

2559 – ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการขบัเคลื่อนองคก์รเครอืขา่ยเพ่ือการปฏริปูประเทศ 

 สภาขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท) 

2559 – ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษ 

 สถาบนัวทิยาการจดัการแหง่แปซฟิคิ จ.พะเยา 

2558 – ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการบรหิารระบบสวสัดกิารรกัษาพยาบาลของพนกังานหรอืลกูจ้างขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิบณัฑติวทิยาลยั 

 มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา 

2558 – ปัจจบุนั นายกสมาคมขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดประเทศไทย 

 สมาคมองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัแหง่ประเทศไทย 

2552 – ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษ 

 มหาวทิยาลยัราชภัฎนครราชสมีา 

2558 – 2559 รองเลขาธกิารสมาคมองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัแหง่ประเทศไทย 

 สมาคมองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัแหง่ประเทศไทย 

2550 – 2559 ปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันครราชสมีา 
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 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา 

2549 – 2550 ปลดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ 

 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด 

2546 – 2549 ปลดัเทศบาลเมอืงบรุรีมัย์ 

 เทศบาลเมอืงบุรรีมัย์ 

2543 – 2546 ปลดัเทศบาลนครเชยีงใหม ่(รกัษาการ) 

 เทศบาลเมอืงเชียงใหม ่

2542 – 2543 ปลดัเทศบาลต าบลจอหอ จงัหวดันครราชสมีา 

 เทศบาลต าบลจอหอ 

2525 – 2542 ปลดัอ าเภอ (เจ้าพนกังานปกครอง 3-7) / ผู้ชว่ยผูต้รวจการสว่นทอ้งถิน่ จ.นครราชสมีา / 

หัวหน้าฝ่ายก าลงัพล (เจ้าพนกังานปกครอง 7) 

 กรมการปกครอง  / กระทรวงมหาดไทย 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่ม ี(โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท: ไม่ม ี(โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

การถอืหลกัทรพัย์ของบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

• ตนเอง: ไม่ม ี

• คู่สมรส: ไม่มี 

• บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ: ไม่ม ี

จ านวนครัง้ทีเ่ข้ารว่มประชมุ 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2564: 6/6 ครั้ง 
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ชื่อ – นามสกลุ นายณรงค ์เดชาธนารุจกิร 

อาย ุ 55 ป ี

สัญชาต ิ ไทย 

วนัทีเ่ริม่ตน้ต าแหนง่กรรมการบริษัท 3 ตุลาคม 2562 

  

ข้อมลูทางการศึกษาและหลกัสตูรการอบรม 

• ปริญญาโท สาขาการบัญชี / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 134/2017) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 25/2017) / สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ข้อมลูการท างาน 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เครื่องถ่ายเอกสารและ

เครื่องพิมพ์ ครบวงจร (Document & Data Management Solutions) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 บริษัท พรอสเพอร ์เอน็จิเนยีริง่ จ ากดั (มหาชน) 

 บริการจัดหาและติดตั้งงานระบบไฟฟา้และสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

รวมทั้งงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 

 บริษัท ไอ เอเบลิ ทีป่รกึษาธรุกจิ จ ากดั 

 ให้บริการที่ปรึกษาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการบริหารธุรกิจ 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอืน่: มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนอืน่: มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท: ไม่ม ี(โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

การถอืหลกัทรพัย์ของบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

• ตนเอง: ไม่ม ี

• คู่สมรส: ไม่มี 

• บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ: ไม่ม ี

จ านวนครัง้ทีเ่ข้ารว่มประชมุ 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2564: 6/6 ครั้ง 

 

 

  



 

 

 

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ – โครงสร้างการจัดการและโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
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ชื่อ – นามสกลุ นายฐกร รตันกมลพร 

อาย ุ 40 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วนัทีเ่ริม่ตน้ต าแหนง่กรรมการบริษัท 10 ตุลาคม 2556 

 

 

ข้อมลูทางการศึกษาและหลกัสตูรการอบรม 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (Finance and Marketing) / บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ ์

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา้) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2015) / สมาคมส่งเสริมสถาบันสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

ข้อมลูการท างาน 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกลุม่บรษัิท (รกัษาการ) / ประธานกรรมการบรหิาร 

2556 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร / กรรมการบริษัท 

2562 – 2563 ประธานกรรมการบริษัท 

2561 – 2563 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านการตลาด (รกัษาการ) 

บริษัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทประกอบธุรกิจ จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เครื่อง

ถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ ครบวงจร (Document & Data Management Solutions) 

2561 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (รกัษาการ) 

 บริษัท สยาม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ากดั 

 บริษัทประกอบธุรกิจ ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ 

2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

 บริษัท กรนี วอเตอร ์เอน็จิเนยีริง่ จ ากดั 

 จัดหาน ้าและการจ่ายน ้าส าหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบประปา 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 บริษัท ซานเต ้ไบโอเทค จ ากดั 

 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนอืน่: มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

การถอืหลกัทรพัย์ของบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

• ตนเอง: สัดส่วนร้อยละ 15.341 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 

• คู่สมรส: ไม่ม ี

• บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ: ไม่ม ี

จ านวนครัง้ทีเ่ข้ารว่มประชมุ 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2564: 6/6 ครั้ง 



 

 

 

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ – โครงสร้างการจัดการและโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
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ชื่อ – นามสกลุ นายชยัทดั กลุโชควณิช 

อาย ุ 46 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วนัทีเ่ริม่ตน้ต าแหนง่กรรมการบริษัท 10 ตุลาคม 2556 

 

ข้อมลูทางการศึกษาและหลกัสตูรการอบรม 

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 

• หลักสูตร CFO Current Issues / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 20 / สภาวิชาชีพบัญชี ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 

• หลักสูตร Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ 

• หลักสูตร ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• หลักสูตร งบประมาณเพ่ือการวางแผนและท าก าไร รุ่นที่1/63 / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• หลักสูตร แนวโน้มทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาและกลยุทธ์การท า M&A ให้ประสบ

ความส าเร็จ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• หลักสูตร The New CFO 2021 / สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) 

• หลักสูตร Crypto Asset Revolution / บริษัท ไอ โครา จ ากัด 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2015) / สมาคมส่งเสริมสถาบันสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ข้อมลูการท างาน 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร 

2555 – ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านการเงนิ 

 บริษัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 ประกอบธุรกิจ จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เครื่องถ่าย

เอกสารและเครื่องพิมพ์ ครบวงจร (Document & Data Management Solutions) 

2561 – ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านการเงนิ 

 บริษัท สยาม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ากดั 

 ประกอบธุรกิจ ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ 

2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

 บริษัท กรนี วอเตอร ์เอน็จิเนยีริง่ จ ากดั 

 จัดหาน ้าและการจ่ายน ้าส าหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบประปา 

2550 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 บริษัท ซานเต ้ไบโอเทค จ ากดั 

 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
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2544 – 2555 ผู้อ านวยการ 

 บริษัท สยาม รอยลั อนิดสัตรี ้จ ากดั 

 ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร 

2540 – 2543 Chief Sales Engineer 

 บริษัท ยอร์ค แอรค์อนดิชัน่นิง่ แอนด ์รฟีริเจอรเ์รชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ประกอบธุรกิจ จ าหน่ายเครื่องปรับอากาศ (Chiller) ส าหรับอาคารขนาดใหญ่ 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนอืน่: มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

การถอืหลกัทรพัย์ของบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

• ตนเอง: สัดส่วนร้อยละ 0.909 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 

• คู่สมรส: ไม่ม ี

• บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ: ไม่ม ี

จ านวนครัง้ทีเ่ข้ารว่มประชมุ 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2564: 6/6 ครั้ง 

 

 

  



 

 

 

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ – โครงสร้างการจัดการและโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
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ชื่อ – นามสกลุ นางสาวภรกานต ์รตันกมลพร 

อาย ุ 49 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วนัทีเ่ริม่ตน้ต าแหนง่กรรมการบริษัท 10 ตุลาคม 2556 

 

ข้อมลูทางการศึกษาและหลกัสตูรการอบรม 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขา Organization Management) / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขา Finance & Banking) / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2009) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

ข้อมลูการท างาน 

2559 – ปัจจบุนั ประธานคณะท างานความเสี่ยง / ประธานคณะท างานด้านความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารดา้นปฏบิตักิาร (COO) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

 บริษัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เครื่องถ่ายเอกสารและ

เครื่องพิมพ์ ครบวงจร (Document & Data Management Solutions) 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่ม ี(โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท: ไม่ม ี(โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

การถอืหลกัทรพัย์ของบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

• ตนเอง: สัดส่วนร้อยละ 0.511 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 

• คู่สมรส: ไม่มี 

• บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ: ไม่ม ี

จ านวนครัง้ทีเ่ข้ารว่มประชมุ 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2564: 6/6 ครั้ง 

 

 

  



 

 

 

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ – โครงสร้างการจัดการและโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

112 

 

 

ชื่อ – นามสกลุ นายชยัยทุธ เอยีดแกว้ 

อาย ุ 61 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วนัทีเ่ริม่ตน้ต าแหนง่กรรมการบริษัท 10 พฤษภาคม 2561 

 

ข้อมลูทางการศึกษาและหลกัสตูรการอบรม 

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาไฟฟา้ก าลัง / วิทยาลัยศรีปทุม 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 170/2020) / สมาคมส่งเสริมสถาบันสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ข้อมลูการท างาน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการบรหิาร 

2557 – ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านบรกิาร (CTO) 

 บริษัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เครื่องถ่ายเอกสารและ

เครื่องพิมพ์ ครบวงจร (Document & Data Management Solutions) 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่ม ี(โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท: ไม่ม ี(โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

การถอืหลกัทรพัย์ของบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

• ตนเอง: ไม่ม ี

• คู่สมรส: ไม่มี 

• บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ: ไม่ม ี

จ านวนครัง้ทีเ่ข้ารว่มประชมุ 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2564: 6/6 ครั้ง 
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ชื่อ – นามสกลุ นางสาวมทัณา วเิชยีรแกว้มณ ี

อาย ุ 40 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วนัทีเ่ริม่ตน้ต าแหนง่กรรมการบริษัท 10 พฤษภาคม 2561 

 

ข้อมลูทางการศึกษาและหลกัสตูรการอบรม 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) / มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ / มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 170/2020) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร  

• หลักสูตร นักจัดซ้ือมืออาชีพ / สถาบันสมาคมส่งเสริมไทย-ญ่ีปุ่น 

• หลักสูตร Strategic Management Program / สถาบันศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ 

• หลักสูตร การบริหารโครงการสู่ความส าเร็จขององค์กร (Project Management for Corporate 

Success) 

ข้อมลูการท างาน 

2563 – ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านการตลาด 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการบรหิาร 

 บริษัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล เครื่องถ่ายเอกสารและ

เครื่องพิมพ์ ครบวงจร (Document & Data Management Solutions) 

2561 – ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านการขาย (CSO) 

 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านปฏบิตักิาร (COO) 

 บริษัท สยาม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ากดั 

 ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่ม ี(โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนอืน่: มี (โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

• ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท: ไม่ม ี(โปรดดูข้อมูลข้างต้น) 

การถอืหลกัทรพัย์ของบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

• ตนเอง: ไม่ม ี

• คู่สมรส: ไม่มี 

• บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ: ไม่ม ี

จ านวนครัง้ทีเ่ข้ารว่มประชมุ 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2564: 6/6 ครั้ง 
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

บุคลากรของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทุกคนถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการ

ด าเนินธุรกิจขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้

สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดี 

ตลอดจนการมีส่วนในการพัฒนาและเสริมสร้างสังคมโดยส่วนรวม เพ่ือก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน 

จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทน 

จ านวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ จ านวน 874 ราย ทั้งนี้ บริษัทยังคงด าเนินการจัดท าแผนอัตรา

ก าลังคนให้สอดคล้องต่อการด าเนินธุรกิจ จ านวนบุคลากร จ าแนกตามบริษัท ปี 2562 - ปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

หมายเหตุ: 

- ปี 2564 บริษัทเติบโตขึ้นโดยมีการรับบุคลากรสัญญาจ้างเพ่ิมขึ้น เพ่ือเข้ามาด าเนินการในธุรกิจของบริษัท ด้านระบบจัดการ

เอกสาร (DMS) 

- พนักงานสัญญาจ้าง เป็นการจ้างงานชั่วคราวส าหรับงานโครงการต่าง ๆ โดยระยะเวลาการจ้างงานตามระยะเวลาของการ

ด าเนินงานของโครงการนั้น ๆ 

 

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง) ปี 2562 – 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ดิทโต้และบริษัทในเครือ ก าหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท ผ่านการบริหารผล

การด าเนินงาน (Performance Management) และเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจ และสอดคล้องกับการวัดผลการด าเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพ 

ดิทโต้และบริษัทในเครือ ก าหนดให้มีการพิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนพนักงานตามผลการด าเนินงานรายบุคคลปีละ 1 

ครั้ง โดยได้น าตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้ในการบริหาร

ประเมินผลการด าเนินงานรายบุคคลและการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ปัจจุบันมีพนักงาน ดิทโต้ และบริษัทในเครือ ที่เข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จ านวน 182 ราย จากจ านวนพนักงาน

ที่มีสิทธิเข้าร่วมทั้งหมด 291 ราย คิดเป็นร้อยละ 63 บริหารจัดการกองทุนฯ โดยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สินสถาพร 

ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน 

ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- การควบคุมดูแลการท าบัญชี ได้แก่ นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากูล ซ่ึงเป็นผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีของบริษัท 

และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี (เป็นผู้ท าบัญชีที่มีคุณสมบัติและ

เงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

- เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวอัจฉวรรณ ตั้งด ารงค์กุล และ นางสาวดาวิณี วิจิตรปิยะกุล ซ่ึงได้รับแต่งตั้ง

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 จัดข้ึนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 

โดยสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ได้ที่: 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-517-5555 

E-mail: corporate@dittothailand.com; achawan@dittothailand.com; davinee@siamtc.co.th; 

- ผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้างจากภายนอก ได้แก่ บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ ากัด ซ่ึงได้รับอนุมัติการแต่งตั้งให้

เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 

5/2564 จัดข้ึนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

ข้อมูลส าหรับการติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท 

นางสาวกัญจมา วราห์บัณฑูรวิทย์     

โดยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้ 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-517-5555 

E-mail: ir@dittothailand.com  

Website: www.dittothailand.com 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส าหรับปีบัญชี 2564 เป็นค่าธรรมเนียม

การสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด ตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีละไม่เกิน 3 ,000,000 บาท ทั้งนี้ บุคคล

หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัท โดย

ผู้สอบบัญชีในปี 2564 ได้แก่ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 โดยมีค่าสอบบัญชีและ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

mailto:corporate@dittothailand.com
mailto:achawan@dittothailand.com
mailto:davinee@siamtc.co.th
mailto:ir@dittothailand.com
http://www.dittothailand.com/


 

 

 

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ – โครงสร้างการจัดการและโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

116 

 

 

 

  



 

 

 

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ – รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

117 

 

รายงานผลการด าเนนิงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกจิการ 

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญต่อการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน และควบคุมดูแลการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับนักลงทุน โดยได้ก ากับดูแล

และพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญตามบทบาทและหน้าที่รวมถึงได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร 

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ในปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มีการร่วมกันพิจารณาการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการให้คณะกรรมการเพ่ือได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขส าหรับการด าเนินงานในรอบปีที่

ผ่านมา และรวมถึงได้มีการสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะด้วยเช่นกันการพิจารณา

ความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีลักษณะที่สนับสนุนการท างานของ

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และได้พิจารณาว่าที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความ

รับผิดชอบอย่างครบถ้วนหรือไม่ ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และจากการประเมินในปี 2564 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มี

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการเพียงพอและเหมาะสม ให้ความส าคัญในการท าหน้าที่ของกรรมการที่เป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงกรรมการได้ใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่ส าคัญต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ และสภาพการแข่งขัน ซ่ึงจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามก าหนด และคณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัทได้มีการก าหนด

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการต่าง ๆ ไว้ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

ส าหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท การสรรหากรรมการเป็นหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์

คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ยัง

พิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายด้านซ่ึงจะ

ส่งผลดีต่อการด าเนินงานของบริษัท ในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในมุมมองของผู้ที่มี

ประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานที่โปร่งใส 

และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงน ารายช่ือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้ง 

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือ

คราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออก

เสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุด

ตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจ านวน

ไม่ต ่ากว่า 3 คน ซ่ึงกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียก

ช าระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เก่ียวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เก่ียวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามของจ านวน

กรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน

ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียน

บริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคน

ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับ

เลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้  

4. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 

โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ

กรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 

ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้อง

ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความส าคัญทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้
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พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและ

การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบ

บัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

ได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ

หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 

ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้

และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือ

ของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ใน

ธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

โดยกรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่

ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้เป็นกรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้

เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ 

และในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาและเห็นชอบการแต่งตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาและเห็นชอบ
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การก าหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร 

การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าด ารงต าแหน่ง ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน ความ

ต่อเนื่องในการบริหารงาน จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมถึงคุณสมบัติ

ของกรรมการซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท ซ่ึงในปี 2564 นายทวี มีเงิน นายณรงค์ เดชาธ

นารุจิกร และนายอภิวัตน์ พลสยม ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ โดยผ่านกระบวนการดังกล่าว 

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้มีการเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด

แสดงถึงจ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ดังต่อไปนี้ 
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ตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2564 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2564 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนในรูปแบบค่า

เบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ในปี 2564 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 

 

 

            
การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง และผลการด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะ

พิจารณาสัดส่วนการลงทุน ก าไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน และสถานะทางการเงินของ

บริษัท ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการอนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับจากการ

พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจการอนุมัติที่

ก าหนด 

นอกจากนี้ ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะพิจารณาส่งตัวแทน

ของบริษัทซ่ึงมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจ

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการด าเนินงานของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงก าหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้อง

บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซ่ึงก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้บริษัทจะ

พิจารณาส่งตัวแทนเพ่ือเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

ของบริษัท และ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม 

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการติดตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด 

รวมถึงก ากับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ อีกทั้งได้



 

 

 

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ – รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

123 

 

มีการก ากับดูแลในส่วนของความเพียงพอและระบบการควบคุมภายใน หลักเกณฑ์อ านาจในการอนุมัติ 

(Level of Authorization) ต่าง ๆ ของบริษัทย่อยที่จะต้องน ามาอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือให้ได้รับทราบและก ากับดูแลได้อย่างใกล้ชิด 

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ ดังนี้  

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบาย รวมถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานส่วนได้ส่วนเสียของ

กรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ ที่อาจจะมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวข้อหรือเรื่องที่

บริษัทจะเข้าท ารายการ เข้าร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าวนั้น ซ่ึงในปี 2564 ที่ผ่านมาไม่

พบว่ามีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือตัวแทนของบริษัทได้กระท าการที่ขัดต่อนโยบายหรือ

หลักเกณฑ์ที่บริษัทได้ประกาศไว้ 

2. การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์  

บริษัทให้ความส าคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตย์สุจริตในการด าเนินธุรกิจ และเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทได้รับสารสนเทศที่เช่ือถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริษัทจึงได้ก าหนดระเบียบการก ากับการ

ใช้ข้อมูลภายใน และระเบีบยการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้สอดคล้องกับ

กฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใ ช้ข้อมูลทางการเงินของ

บริษัทหรือข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันน ามาซ่ึง

ผลประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 

เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 วันท าการ ภายหลังข้อมูลได้

เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 

2) บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการด าเนินงานที่ส าคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบ

โดยทันทีและอย่างทั่วถึงโดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของ

บริษัทก าหนด และผ่านสื่ออื่น ๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูล

ข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม 

3) บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่าง

เข้มงวดเพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้บริษัทได้จ ากัดการเข้าถึงข้อมูล

ภายในซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายก ากับดูแลกิจการ 

หากมีการกระท าที่ฝ่าฝืนระเบียบปฎิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะด าเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณา

ลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิก

จ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ในปี 2564 ที่ผ่านมาผลการติดตามการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตามนโยบายที่ได้ก าหนด

ไว้นั้นไม่พบการกระท าความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ  รวมถึง

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศ
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เก่ียวกับการด าเนินงานที่ส าคัญให้สาธารณชนและนักลงทุนทุกกลุ่มได้รับทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง 

โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนดไว้ 

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม 

จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทได้ก าหนด

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทาง

ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท การทุจริตหรือคอร์

รัปชันหมายถึง “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่โดยมิ

ชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทเพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ 

ทั้งนี้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่

ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ท าธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น” 

นอกจากนั้น บริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันเพ่ือเป็นแนวทางในการ

น าไปปฏิบัติ ดังนี้ 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระท าหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ 

และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการ

ต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารน ามาตรการ

ต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติตาม 

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซ่ือสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม 

• จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กรเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อ

หน้าที่ และพร้อมจะน าหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติ

ในการด าเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร 

• บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้

ผลตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง 

• บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัท

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้ค าแนะน าในการพัฒนาระบบ

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐเปิดเผยแบบ

แสดงบัญชีรายรับ – รายจ่าย ต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) 

• ก าหนดให้เลขานุการบริษัทและผู้จัดการตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ให้เกิดการก ากับดูแล

กิจการที่ดี 

ในปี 2564 ที่ผ่านมาผลการด าเนินงานเก่ียวกับการป้องกันมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมี

ส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้ให้แผนกที่เก่ียวข้องต้องระบุและประเมินความเสี่ยงในเรื่องที่

เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการรายงานเป็นประจ า 

รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรายงานเพ่ือสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือ

สงสัยว่ามีการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน 
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4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อ

ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระบบควบคุมภายในที่

บกพร่อง การกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทรวมถึงการ

ทุจริต การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง หรือการตบแต่งงบการเงิน โดยบริษัทจะจัดช่องทางการแจ้งเบาะแส

การประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนรวมถึงระบบการบริหารจัดการการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือ

ข้อร้องเรียนที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับอย่างรวดเร็ว

และทันกาล โดยเจตนารมณ์ในการออกนโยบายนี้ คือ 

1) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลที่ทราบเบาะแสการประพฤติผิด หรือผู้ที่สงสัยว่าเรื่องที่เกิดข้ึนจะ

ขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของบริษัทโดยสุจริตใจ สามารถแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือ

ข้อร้องเรียนให้บริษัททราบผ่านช่องทางการแจ้งต่าง ๆ ที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 

2) เพ่ือให้การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับเรื่องการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ข้อร้องเรียนของ

บริษัทมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีศักยภาพ ซ่ึงจะท าให้บริษัท 

เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน  

3) เพ่ือให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ ที่กระท าการแทนบริษัทได้ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง 

โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้  

4) เพ่ือให้ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนและบุคคลใดๆที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทด้วย

ความสุจริตใจ ได้รับความคุ้มครองรวมถึงได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจาก

การแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
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ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ข้อร้องเรียน 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ข้อร้องเรียนไว้ ดังนี้ 

 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งเบาะแสและการจัดการข้อร้องเรียน ในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือการละเมิดนโยบาย

และแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ
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รายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และอื่น ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎบัตรที่เป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงจัดท าข้ึนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสากลและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ดังนี้  

1. นายวุฒิ มีช่วย  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายทวี มีเงิน  กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.อภิวัตน์ พลสยม  กรรมการตรวจสอบ 

4. นายณรงค์ เดชาธนารุจิกร  กรรมการตรวจสอบ 

ส าหรับในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ให้

ความส าคัญในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใสและเป็นอิสระ โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ 

โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เก่ียวข้อง สรุปสาระส าคัญ

ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้  

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2564 บริษัท ดิทโต้ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและ

งบการเงินประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของบ

การเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส าคัญซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการ

บันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระ

ของผู้สอบบัญชีเพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดท างบการเงินเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเช่ือถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง

เพียงพอเพ่ือเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน 

2. การก ากับและดูแลงานการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2565 รวมทั้ง

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน นอกจากนั้นได้มีการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบและค าแนะน าที่ส าคัญ พร้อมทั้งติดตามผลการ

ด าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในในประเด็นที่มีสาระส าคัญ เพ่ือปรับปรุงให้มีการควบคุม

ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการด าเนินการปรับปรุงระบบและการ

ควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร 

3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ

บัญชี โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้พิจารณาในส่วนของการด าเนินงานต่าง ๆ การป้องกันหรือ

ลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตาม
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กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องซ่ึงผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทได้ให้ความเห็น

สอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องหรือประเด็นปัญหาที่เป็นสาระส าคัญ 

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้

ด าเนินกิจการการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และพิจารณาประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงพิจารณา

และสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการในการจัดการความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ โดยในปี 

2564 ไม่มีประเด็นปัญหาหรือที่ต้องปรับปรุงที่เป็นสาระส าคัญ 

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้ง 

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147  หรือ 

2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ 

3. นางสาวเขมนันท์ ใจช้ืน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือ 

4. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9927  

แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทส าหรับปี 2565 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี ซ่ึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาโดยจะ

เข้ารายงานและขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 นี้ต่อไป 

6. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในในการสอบทานการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงการสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะ

ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยได้สอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัท มี

การด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยในปี 2564 ไม่พบรายกายที่บริษัท และ

บริษัทย่อยกระท าการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระ

เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดท ารายงานข้อมูล

ทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเช่ือถือได้ สอดคล้องตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบ

การก ากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

นายวุฒิ  มีช่วย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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สรปุผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่านดังนี้ 

 นายวุฒิ มีช่วย   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 นายทวี มีเงิน   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 นายชัยทัด กุลโชควณิช  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ส าหรับในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความส าคัญในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งพิจารณาอย่างรอบคอบ 

ระมัดระวัง โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ภายใต้ขอบเขต

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้  

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้น

จากต าแหน่งตามวาระเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 เพ่ือแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมประจ าปี 2564 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ประจ าปี 2564 

นายวุฒิ  มีช่วย 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชุมทั้ง 4 ท่าน ได้ประเมินและให้ความเห็นเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่าย

บริหาร และมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติตอบแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ส่วน ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

2.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

3. มาตรการควบคุม (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่

เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องของการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

ปัจจุบัน บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ ากัด ซ่ึงเป็นส านักตรวจสอบจากภายนอก ด ารงต าแหน่ง “ผู้ตรวจสอบ

ภายใน” ของบริษัท ในการท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการ

ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่

เก่ียวข้องกับบริษัท และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง

เต็มที่ จึงก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และส าเนารายงานเรียนประธานกลุ่มบริษัท

เพ่ือช่วยก ากับดูแลและสั่งการให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องในแต่ละหน่วยงานด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะด้วย

ความเรียบร้อย โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2564 ซ่ึงจัดข้ึนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาอนุมัติ

การแต่งตั้งบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ ากัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีความเห็นว่าบริษัท ออดิท เฮ้าส์ 

จ ากัด และนายธนา วงศ์แสงนาค ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ ากัด ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจ

สอบภายในของบริษัท มีประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ท างานที่เพียงพอ และเหมาะสมในการเป็นผู้ตรวจสอบ

ภายในของบริษัท อีกทั้งยังได้ท าการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้มีความคุ้นเคย

กับระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ดังจะเห็นได้จากผลการตรวจสอบซ่ึงสามารถช้ีจุดบกพร่องของระบบ

ควบคุมภายในรวมถึงความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ซ่ึงจากผลการ

ตรวจสอบภายในของปีที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องที่มีนัยส าคัญ 

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท จะต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ตารางการประเมนิความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซ่ือตรง และ

การรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 

1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 

1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก 

 

 

✔ 

✔ 

 บริษัทได้จัดท าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติ

ทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจซ่ึงครอบคลุมการปฏิบัติ

หน้าที่ประจ าวัน การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และ

บุคคลภายนอกซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท วันที่ 25 มี.ค. 64 

นโยบายการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี 

1.2 ข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือตรง และ

รักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

1.2.1 มีข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนักงานที่

เหมาะสม 

1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับกิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสียหายต่อ

องค์กร 

1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้น ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 

เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนดและ

บทลงโทษเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงาน

และบุคคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

✔ 

✔ 

 บริษัทได้จัดท าจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึงมีข้อก าหนดห้าม

ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ โดยได้ให้ผู้บริหาร

และพนักงานลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม Code of 

Conduct แล้ว และได้แจ้งให้พนักงานใหม่รับทราบในการ

ปฐมนิเทศ รวมทั้งเผยแพร่ Code of Conduct บน 

Website ของบริษัทเพ่ือให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจ (Code 

of Conduct) 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 

1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานก ากับดูแล

การปฏิบัต ิ(Compliance Unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 

1.3.3 การประเมินโดยผู้เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

✔ 

 

✔ 

✔ 

 บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of 

Conduct และก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานท าการ

ประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปีว่าปฏิบัติตาม Code of 

Conduct ครบถ้วน 

การติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติ

ตาม Code of 

Conduct 
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ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับความซ่ือตรงและการ

รักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 

1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และ

ภายในเวลาอันควร 

1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง

เหมาะสม และ ภายในเวลาอันควร 

 

 

✔ 

✔ 

 

✔ 

 บริษัทก าหนดให้จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็น

วินัย ซ่ึงผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องท าความเข้าใจ

และยึดมั่นปฏิบัติ และบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้บริหารหรือ

พนักงานกระท าการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ หากตรวจพบผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน

ข้อก าหนดในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัท

จะลงโทษผู้นั้นฐานกระท าผิดวินัยของบริษัท 

การติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติ

ตาม Code of 

Conduct 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจ

เฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน 

✔ 
 

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 

59 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัท ซ่ึงได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ไว้ชัดเจน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการ

บริษัท 

2.2 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

✔  ฝ่ายบริหารได้เสนองบประมาณประจ าปี 2564 ให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 

2563 อนุมัติ เพ่ือให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ

ที่ชัดเจน 

นโยบาย และ

งบประมาณ ประจ าปี 

2564 

2.3 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

 

✔  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/59 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.

59 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริหาร ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 

28 มี.ค. 59 ได้อนุมัติขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่

คณะกรรมการชุด

ย่อยต่าง ๆ 

2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญที่เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได้ 

✔ 

 

 คณะกรรมการบริษัทมี 9 คน ประกอบด้วย 

กรรมการบริหาร 5 คน และกรรมการอิสระ 4 คน 

คณะกรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมี

ประสบการณ์สูง 

ข้อมูลประวัติ

คณะกรรมการบริษัท 
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ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และ

มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 

ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใน

จ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

✔  บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน 

ซ่ึงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดย

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่ 

ข้อมูลประวัติของ

กรรมการอิสระ 

2.6 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กรซ่ึง

ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ

ควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม 

✔  คณะกรรมการตรวจสอบมอบให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน

จัดท าแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในตามแนวทางของ COSO (5 หมวด 17 หลักการ) 

เป็นประจ าทุกปี เพ่ือรายงานผลการประเมินให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

แบบประเมินความ

เพียงพอของระบบ

การควบคุมภายใน 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล

(Oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายใน

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบ

ถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการ

รายงานที่ชัดเจน เป็นต้น 

✔ 
 

 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ให้ตรวจสอบซ่ึงกันและกันได้ 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในข้ึนตรงกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

-ผังโครงสร้าง

องค์กร 

-ใบก าหนดหน้าที่งาน 

3.2 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัทโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับ

อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล 

✔  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติผังการจัดโครงสร้างองค์กร

ของบริษัท (Organization Chart) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 

โดยมีสายการบังคับบัญชาและสายการรายงานอย่าง

ชัดเจน 

ผังโครงสร้างองค์กร 

และ การรายงาน 

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ระหว่าง

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน 

 

✔  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติ

คู่มืออ านาจด าเนินการและการสั่งงานในระดับต่าง ๆ

(Levels of Authority) ฉบับวนัที่ 28 ก.พ. 63 

อ านาจอนุมัติ

ตามล าดับช้ันของ

ผู้บริหาร 
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่าง

สม ่าเสมอ 

✔ 
 

 บริษัทมีระเบียบปฏิบัติให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ด าเนินการ

สรรหาและว่าจ้างพนักงานตามที่ระเบียบก าหนดไว้ และมี

ระเบียบเรื่อง การฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการท างานให้

บุคลากร โดยมีการทบทวนวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมอยู่เสมอ 

คู่มือ/ระเบียบปฏิบัติ

ของฝ่ายทรัพยากร

บุคคล/ธุรการ 

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจ หรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผล

การปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสาร

กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

✔  บริษัทได้ประกาศข้อบังคับเก่ียวกับการท างานให้พนักงาน

ทุกคนรับทราบ บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีเพ่ือพิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนและจ่ายเงินโบนัส 

ระเบียบของฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล/

ธุรการ 

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา 

 

✔  บริษัทมีการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถท างานทดแทนกัน

ได้ ในกรณีที่มีพนักงานลาออก แผนกทรัพยากรบุคคลจะ

สรรหาพนักงานตามคุณสมบัติที่ต้องการให้ทันเวลา 

ระเบียบของฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล/

ธุรการ 

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่

ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

✔  บริษัทมีระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรม โดยฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลฯ จัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปี เพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะการท างานให้บุคลากร และมีการให้ค าแนะน า

ในการปฏิบัติงาน 

ระเบียบของฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล/

ธุรการ 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ที่ส าคัญ ✔  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ 27 มิ.ย. 

59 ได้อนุมัตินโยบายการสรรหาผู้บริหารมาสืบทอด

ต าแหน่งที่ส าคัญ ซ่ึงครอบคลุมการสรรหาผู้สืบทอด

ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และต าแหน่งประธานเจ้า 

หน้าที่สายงาน โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส 

นโยบายการสรรหา

ผู้บริหารมาสืบทอด

ต าแหน่งที่ส าคัญ 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

4.6 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมี

ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ใน

กรณีที่จ าเป็น 

✔ 
 

 คณะกรรมการและฝ่ายบริหารก าชับทุกหน่วยงานต้องให้

ความส าคัญกับการควบคุมภายใน และแก้ไขข้อบกพร่องที่

พบจากการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันควร 

- ระเบียบปฏิบัติ 

- รายงานแก้ไข 

 ข้อบกพร่อง 
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ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

4.7 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และ

การให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ

วัตถุประสงค์ในระยะสั้น และระยะยาวของบริษัท 

✔  บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยได้น าเรื่องการปฏิบัติตาม 

Code of Conduct มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผล

งาน 

หลักเกณฑ์

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

4.8 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้

สามารถเช่ือมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

 

✔  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปี 

และให้เงินโบนัส ฝ่ายบริหารจะพิจารณาจากความส าเร็จ

ของงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามระบบการควบคุมภายใน

ด้วย 

หลักเกณฑ์การ

ประเมินผลงาน

ประจ าปี 

4.9 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

✔  ในการก าหนดเป้าหมายของบริษัท ฝ่ายบริหารได้พิจารณา

ถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

โดยได้มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ

หน้าที่ของพนักงานแต่ละคน ซ่ึงได้แจ้งให้พนักงานรับทราบ

หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามตัวช้ีวัด 

หลักเกณฑ์การ

ก าหนดตัวช้ีวัดผล

การปฏิบัติงาน 
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การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน

ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิ

หรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

✔ 
 

 งบการเงินของบริษัทได้จัดท าบัญชีตามมาตรฐานการ

บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

(TFRS) ซ่ึงแสดงข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผย

อย่างเพียงพอ 

นโยบายบัญชีและงบ

การเงินประจ าปี 

2563 

 

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

✔  บริษัทจัดท างบการเงินตาม TFRS เสนอผู้ถือหุ้น/ราชการ 

และท ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ 

งบการเงินประจ าปี 

2563 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง ✔  งบการเงินของบริษัทได้แสดงรายการ จ าแนกรายได้และ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม 

งบการเงินประจ าปี 

2563 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมขององค์กร 

✔  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ 27 มิ.ย. 

59 มีมติอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและได้ประกาศ

ให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายบริหาร

ความเสี่ยง รวมทั้งมีมติแต่งตั้งคณะท างานบริหารความ

เสี่ยง 

นโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท 

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่าย งาน และหน้าที่งานต่าง ๆ 

✔ 
 

 ตามคู่มือบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ก าหนดให้ระบุความเสี่ยงทุกประเภททั่วทั้งองค์กรที่อาจมี

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท (Enterprise 

Risk) 

 

นโยบายและคู่มือ

บริหารความเสี่ยง 
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ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึง

รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

✔  บริษัทได้ระบุความเสี่ยงจ าแนกตามหน่วยงานภายในบริษัท 

โดยแบ่งออกเป็น 14 กลุ่มความเสี่ยง ซ่ึงประกอบด้วย 

ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

- การระบุความเสี่ยง 

- ทะเบียนความเสี่ยง 

7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ✔  คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 

พ.ค.63ประกอบด้วยผู้บริหารของทุกส่วนงานร่วมเป็น

คณะท างานฯ เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และติดตามการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง 

- กฎบัตรคณะ 

ท างานบริหารความ

เสี่ยง 

- รายช่ือของ

คณะท างานฯ 

7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

✔  บริษัทประเมินระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความถ่ี

หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยแบ่งออกเป็น 4 

ระดับ คือ ระดับน้อย ปานกลาง สูงและสูงมาก ซ่ึงข้ึนอยู่

กับคะแนนความเสี่ยง 

- คู่มือบริหารความ

เสี่ยง 

- แผนภูมิความเสี่ยง 

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนการปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ

เสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

(avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 

✔  คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้จัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปี 2564 เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ โดยมีการก าหนดมาตรการจัดการความ

เสี่ยงแต่ละประเภท ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาด าเนินการ 

รวมถึงการติดตามผล 

- ทะเบียนความเสี่ยง 

- แผนบริหารความ

เสี่ยง ปี 2564 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท า

รายงานทางการเงินเท็จ การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่า

✔ 
 

 ตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ระบุความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริต

และคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้ประเมินโอกาสที่จะเกิดการ

- ทะเบียนความเสี่ยง 

- มาตรการลดความ

เสี่ยง 
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ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

ฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ การได้มาหรือใช้ไปซ่ึงทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

ทุจริตในลักษณะต่าง ๆ การฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน และ

การได้มาหรือใช้ไปซ่ึงทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ

เป้าหมายที่ก าหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือ

ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม เช่น 

ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่ง

ตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

✔   ในการก าหนดเป้าหมายและงบประมาณ บริษัทได้พิจารณา

ความเป็นไปได้ของการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ

จะทบทวนเป้าหมายเมื่อสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงมี

ผลกระทบต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็นสาระส าคัญ 

- นโยบายจัด ท า 

Budget 

- งบประมาณปี 

2564 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาสในการเกิดทุจริต 

และมาตรการที่บริษัทด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

✔  คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิด

การทุจริต ประเมินระดับความเสี่ยง และก าหนดมาตรการ

จัดการความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

มาตรการจัดการความเสี่ยงว่าเหมาะสมและป้องกันการเกิด

ทุจริตได้ 

- ทะเบียนความเสี่ยง 

- มาตรการลด 

   ความเสี่ยง 

8.4 บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

✔  บริษัทได้จัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้

สื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

และได้ช้ีแจงนโยบายให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศ 

นโยบายการต่อต้าน

ทุจริตและคอร์รัปชัน 

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

9.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การ

จัดท ารายงานทางการเงินเท็จ การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหาร

สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ การได้มาหรือใช้ไปซ่ึงทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

✔ 
 

 คณะท างานบริหารความเสี่ยงมีการประเมินทั้งปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน เพ่ือหา

มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยงอย่าง

เพียงพอแล้ว 

ทะเบียนความเสี่ยง 

และแผนบริหารความ

เสี่ยง 

9.2  บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

✔   ฝ่ายบริหารมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และ

แผนการด าเนินงาน โดยการประเมินรูปแบบการท าธุรกิจที่

มีศักยภาพ เพ่ือหาช่องทางการขยายกิจการให้เติบโตและ

- แผนกลยุทธ์ 

- แผนธุรกิจ 

- แผนบริหารความ

เสี่ยง 
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ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

ยั่งยืน โดยมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือรองรับการ

เติบโตของบริษัท 

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม

ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

นั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

✔  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ 27 มิ.ย. 

59 ได้อนุมัตินโยบายการสรรหาผู้บริหารมาสืบทอด

ต าแหน่งที่ส าคัญ โดยได้มีการวางแผนการสืบทอด

ต าแหน่ง และก าหนดกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส 

รวมทั้งมีการก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่าง

เพียงพอแล้ว 

นโยบายการสรรหา

ผู้บริหารมาสืบทอด

ต าแหน่งที่ส าคัญ 
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มาตรการควบคมุ (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร 

เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึง

ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

✔ 
 

 บริษัทได้จัดตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง เพ่ือท าหน้าที่

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และหามาตรการควบคุมที่

เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

คู่มือ และแผนบริหาร

ความเสี่ยง 

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการ

ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน 

การจัดซ้ือ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และล าดับช้ันการ

อนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพ่ือให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ 

เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ข้ันตอนในการอนุมัติ

โครงการลงทุน ข้ันตอนการจัดซ้ือและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการ

ตัดสินใจจัดซ้ือ ข้ันตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น 

โดยจัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและ ผู้ที่เก่ียวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบ

ทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เก่ียวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพัน

บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินค้า การให้กู้ยืม การค ้าประกัน 

บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอด

ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้ตามก าหนด หรือมีการ

ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔  

 

 

 

✔ 

 บริษัทได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 

ซ่ึงก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน Work Flow และระบบ

การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมส าหรับแต่ละ

ระบบงาน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 

ก.พ. 63 ได้มีมติอนุมัติคู่มืออ านาจด าเนินการและการ

สั่งงานในระดับต่าง ๆ (Level of Authority) 

เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บข้อมูลเก่ียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่เก่ียวข้อง และบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานการท ารายการระหว่างกัน 

รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

กรณีมีการท ารายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

บริษัทมีการติดตามการด าเนินการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่

ตกลงกันไว้ และมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส 

ระเบียบ/คู่มือ

ปฏิบัติงานของส่วน

งานต่าง ๆ 

อ านาจอนุมัติ

ตามล าดับช้ันของ

ผู้บริหาร 

นโยบายและข้อมูล

ของบุคคลที่มีความ

เก่ียวข้องกัน 

รายงานการท า

รายการระหว่างกัน

ทุกไตรมาส 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 

manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

✔  บริษัทมีการควบคุมภายในทั้งแบบ Manual โดยหัวหน้า

งานมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ

ปฏิบัติ และการควบคุมแบบ Automated โดยใช้ระบบ 

ERP ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม 

การควบคุมวิธี 

Manual และโดย

ระบบ ERP การ

ป้องกันและติดตาม 
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ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

รวมทั้งมีการควบคุมเชิงป้องกัน และตรวจติดตามการ

แก้ไขข้อบกพร่อง 

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายใน ในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วย

ธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

✔  บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมในทุกระดับขององค์กร โดยมี

การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อย มีการก าหนดตารางอ านาจ

อนุมัติธุรกรรมตามล าดับช้ันของผู้บริหาร มีการจัดท าคู่มือ/

ระเบียบปฏิบัติงานของทุกแผนก โดยมีผู้จัดการฝ่ายเป็น

ผู้รับผิดชอบควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในที่วางไว้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่

คณะกรรมการ 

ตารางอ านาจอนุมัติ

ธุรกรรม ระเบียบ

ปฏิบัติ 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน กล่าวคือ 

(1)  หน้าที่อนุมัต ิ

(2)  หน้าที่บันทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ และ 

(3)  หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 

 

 

 

✔ 

✔ 

✔ 

 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามลักษณะ

งานและตามขนาดของกิจการ โดยค านึงถึงระบบการ

ควบคุมภายในเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบซ่ึงกัน

และกันได้ โดยได้แบ่งแยกหน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการ

บัญชี และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน

อย่างชัดเจน 

ผังจัดองค์กรของ

บริษัทและแต่ละส่วน

งานและใบก าหนด

หน้าที่งาน 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

✔ 
 

 บริษัทน าระบบ SAP มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานและ

บันทึกบัญชี และมีโปรแกรมส าหรับบริหารงานบุคคล โดยมี

การควบคุมทั้ง Physical and Logical Access Control 

นโยบายรักษาความ

ปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ 

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ✔ 

 

 

 

 บริษัทมีการควบคุมสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงห้อง 

Server มีระบบเครือข่ายที่มีความปลอดภัย มีการใช้ File 

Share และemail มีการส ารองข้อมูล และมีการจัดเก็บ 

log ตามกฎหมาย 

นโยบายรักษาความ

ปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ 
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ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ✔  บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพ่ือรักษาความปลอดภัย

ในการเข้าใช้งานระบบ IT และการเข้าถึงฐานข้อมูลของ

บริษัท 

นโยบายรักษาความ

ปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ 

11.4 บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยี ให้มีความเหมาะสม 

✔  บริษัทมีระเบียบ เรื่อง การบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือควบคุมการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และมีข้ันตอนการท างานในการพัฒนา

โปรแกรมและรายงานต่างๆ เพ่ือควบคุม

กระบวนการพัฒนา โดยผ่านระบบ IT Care 

ระเบียบ เรื่องการ

บ ารุงรักษาและการ

พัฒนาโปรแกรม 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านข้ันตอนการอนุมัติที่ก าหนด เช่น 

ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน 

ก.ล.ต. เพ่ือป้องกันการหาโอกาส หรือน าผล ประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว 

✔ 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการท า

รายการระหว่างกัน โดยก าหนดให้การท ารายการกับบุคคล

หรือกิจการที่เก่ียวโยงกันจะต้องผ่านข้ันตอนการอนุมัติ

ตามที่ก าหนดในนโยบายเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

นโยบายการท า

รายการระหว่างกัน 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น ✔ 

 

 

 

 นโยบายการท ารายการระหว่างกันก าหนดหลักเกณฑ์

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงได้รับการอนุมัติ

จากคณะ กรรมการบริษัท ก าหนดให้กรรมการหรือ

ผู้บริหารซ่ึงมีส่วนได้เสียจะไม่มีอ านาจออกเสียงในการ

อนุมัติให้ท าธุรกรรมนั้น 

หลักเกณฑ์ป้องกัน

ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น

ส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ 

length basis) 

✔  นโยบายการท ารายการระหว่างกันก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติ

เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป เพ่ือให้มีการท าธุรกรรมที่เป็นธรรม 

มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

นโยบายการท า

รายการระหว่างกัน 
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ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก าหนด

แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น

ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

✔  ปัจจุบัน บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการลงทุน

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเผ่ือไว้ส าหรับลงทุนในอนาคต 

นโยบายการลงทุนใน

บริษัทย่อย/บริษัท

ร่วม 

12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย

ผู้บริหาร และพนักงาน 

✔  ฝ่ายบริหารเสนอนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

เพ่ือประกาศใช้ และน าไปปฏิบัติกับทุกส่วนงานที่เก่ียวข้อง 

นโยบายบริษัท

ระเบียบปฏิบัติ 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี

ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

✔  มีก าหนดวันที่มีผลใช้บังคับ เพ่ือให้เริ่มปฏิบัติตามนโยบาย

และระเบียบปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม และก าหนดคุณสมบัติ

ของพนักงาน เพ่ือให้ท าการสรรหาบุคลากรที่มี

ความสามารถ และมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยฝ่าย

บริหาร เพ่ือให้มีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

นโยบายบริษัท 

ระเบียบ/คู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

ใบก าหนดหน้าที่งาน 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ ✔  บริษัทมีการทบทวนระเบียบ/คู่มือการปฏิบัติงานอยู่เสมอให้

สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง

ไป ฝ่ายบริหารมีการทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับ

กฏเกณฑ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ โดยคู่มือองค์กรฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ได้รับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารในที่ประชุม 9/2563 

วันที่ 13 พ.ค. 63 

ระเบียบ/คู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

การทบทวนนโยบาย

บริษัทรายงานการ

ประชุม 
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ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Information and Communication) 

13. องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่

มีคุณภาพและเก่ียวข้องต่องาน 

✔ 
 

 ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญกับคุณภาพของข้อมูลที่มาทั้ง

จากภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือมาใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ โดยมีการจัดท าระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่าง ๆ 

ระเบียบ/คู่มือ

ปฏิบัติงานของส่วน

งานต่าง ๆ 

13.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น ✔ 

 

 

 

 บริษัทใช้ระบบ SAP ในการด าเนินงานทั้งระบบของบริษัท 

บริษัทเลือกใช้ SAP เพราะเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล เพ่ือรองรับปริมาณข้อมูลของบริษัท และมีการ

ประมวลผลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ฝ่ายบริหารได้พิจารณา

เรื่องต้นทุน ประโยชน์ที่จะได้ รับ และความถูกต้องของ

ข้อมูลแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม 

ระเบียบ/คู่มือ

ปฏิบัติงานของระบบ 

SAP 

รายงานข้อมูลส าคัญ

ที่ออกมาจาก SAP 

13.3 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล 

ผลกระทบต่อบริษัท 

✔  เลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารเพ่ือให้คณะกรรมการ

มีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับใช้พิจารณาตัดสินใจ 

เอกสารที่เสนอ

คณะกรรมการ 

13.4 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ

ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย

ภายในระยะเวลาข้ันต ่าตามที่กฎหมายก าหนด 

✔  เลขานุการบริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมกรรมการล่วงหน้า

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และจัดส่งเอกสารประกอบการ

ประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

หนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมกา 

13.5 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพ่ือให้

สามารถตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย 

เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่

พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

✔  เลขานุการบริษัทบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้มีการประชุมหารือกัน และ

ได้บันทึกข้อซักถาม ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการ

แต่ละท่านในเรื่องที่พิจารณาโดยสังเขป 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุม

ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว 

✔  บริษัทจัดเก็บเอกสารส าคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

และได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับแจ้งจาก

ผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายใน ตามที่ฝ่ายบริหารได้

พิจารณาเห็นสมควรให้ด าเนินการแล้ว 

การแก้ไขตาม

Management 

Letter จากผู้สอบ

บัญชี 
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14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่

เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน 

✔ 
 

 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรหลายช่องทาง 

เช่น โทรศัพท์ Email แฟม้ข้อมลูและฐานข้อมูลส่วนกลาง 

(Share File & Share Drive) การติดประกาศ เป็นต้น 

รวมถึงการจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่

เก่ียวข้องเพ่ือให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ช่องทางสื่อสาร เช่น 

Share File & 

Drive, Email 

รายงานการประชุม

ภายใน 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการ

บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ 

ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อข้อมูลอื่น

นอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ

ภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัด

กิจกรรมพบปะหารือ ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุม

คณะกรรมการ เป็นต้น 

✔ 

 

 

 

 บริษัทก าหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางข้อมูลของ

องค์กร และเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องในการจัดประชุมคณะกรรมการ 

โดยให้มีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัท

อย่างสม ่าเสมอ 

ขอบเขตหน้าที่ของ

เลขานุการบริษัท 

ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทก าหนด 

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower 

hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

✔  บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ 

ในบริษัทสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต 

ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle 

Blowing) ซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที ่27 มิ.ย. 2559 

คู่มือวิธีปฏิบัติการ

แจ้งเบาะแส 

(Whistle Blowing) 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเก่ียวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่

เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน 

✔ 
 

 บริษัทก าหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการ

สื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร รวมถึงการ

รับเรื่องร้องเรียน โดยได้จัดให้มีกระบวนการสื่อสารกับผู้มี

ส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และจะก าหนด

ผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์เมื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 

หน้าที่ของเลขานุการ

บริษัท ตามที่บริษัทได้

มอบหมาย 
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ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่

บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

✔ 

 

 

 

 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต 

ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle 

Blowing) ซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2559 

คู่มือวิธีปฏิบัติการ

แจ้งเบาะแส 

(Whistle Blowing) 
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ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่าย

บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 

ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น

ต้น 

✔ 
 

 บริษัทมอบหมายให้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเป็น

ผู้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of 

Conduct และข้อห้ามพนักงานปฏิบัติตนที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบ

ของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมิน

ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

✔ 

 

 

 

 บริษัทว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกให้มาท าหน้าที่

ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ 

การจ้างผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ✔  ตามแผนการตรวจสอบ จะด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม

และประเมินผลเป็นรายไตรมาสซ่ึงเหมาะสมกับธุรกิจของ

บริษัท 

แผนการตรวจ สอบ

ภายใน 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ✔  บริษัทได้ว่าจ้าง Certified Internal Auditor (CIA) ท า

หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในและประเมินระบบควบคุม

ภายใน 

การจ้างผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

✔  ตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะ

รายงานผลการตรวจโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

กฎบัตรตรวจสอบ

ภายใน 

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing, IIA) 

✔  ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

ทีมงานผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
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17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช ่ การด าเนนิการของบรษัิท ข้อมลูอา้งอิง 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและด าเนินการเพ่ือติดตาม

แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี

นัยส าคัญ 

✔ 
 

 ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง พร้อมทั้งรายงานผล

การตรวจสอบให้ CEO และหน่วยงานที่รับการตรวจทราบ 

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจ

ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ (ถ้ามี) 

รายงานตรวจ สอบ

ภายในรายงาน

ติดตามการแก้ไข

ข้อบกพร่อง 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงานดังนี้ 

17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์

หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมี

การกระท าที่ผิดปกติอื่น ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่าง

มีนัยส าคัญ 

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้

เริ่มด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

พิจารณาภายในระยะเวลา อันควร 

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการ

บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ก าหนดให้

ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง หรือมีการ

ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซ่ึงอาจกระทบต่อบริษัทอย่างมี

นัยส าคัญ ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานข้อบกพร่องที่

พบจากการตรวจสอบที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมทั้งแนว

ทางแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

หน่วยงานที่รับการตรวจมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าใน

การแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญตามที่ผู้ตรวจสอบ

ภายในเสนอแนะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

นโยบายการต่อต้าน

การทุจริตหรือคอร์รัป

ชัน รายงาน

ข้อบกพร่อง และ

วิธีแก้ไข รายงาน

ความคืบหน้าในการ

แก้ไข 

วันที่จัดท าแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน: 26 พฤศจิกายน 2564 

หมายเหต:ุ  BOD # ใช้ส าหรับอ้างอิงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

Audit Com. # ใช้ส าหรับอ้างอิงมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

Ex. Com. # ใช้ส าหรับอ้างอิงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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รายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนั 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

ลกัษณะความสมัพันธ ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ ซ่ึงรายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนนั้น

เป็นการท ารายการกับ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทที่

เก่ียวข้องกันซ่ึงมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็น กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัท

ย่อย ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

 

บุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ความสมัพันธ ์

นายธีระชัย  รัตนกมลพร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัท (รวมส่วนของคู่สมรส) ใน

สัดส่วนร้อยละ 39.38 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 

โดยถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 0.001  

 

โดยนายธีระชัยมีความสัมพันธ์เป็นน้องชายของนายธีระธัช รัตนกมลพร และนางสาว

ภรกานต์ รัตนกมลพร และเป็นพ่ีชายของนายฐกร รัตนกมลพร 

นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของ

บริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.51 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว  

 

โดยนางสาวภรกานต์มีความสัมพันธ์เป็นน้องสาวของนายธีระธัช รัตนกมลพร และเป็น

พ่ีสาวของนายธีระชัย รัตนกมลพร และนายฐกร รัตนกมลพร 

นายฐกร รัตนกมลพร เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 15.34 ของทุนจดทะเบียนและ

ช าระแล้ว และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 

โดยถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 0.001 

 

โดยนายฐกรมีความสัมพันธ์เป็นน้องชายของนายธีระธัช รัตนกมลพร นางสาวภร

กานต์ รัตนกมลพร และนายธีระชัย รัตนกมลพร  

นางระพี รัตนกมลพร เป็นมารดาของนายธีระชัย รัตนกมลพร นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร                     

นายฐกร รัตนกมลพร และนายธีระธัช รัตนกมลพร 

นายธีระธัช รัตนกมลพร เป็นพ่ีชายของนางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร นายธีระชัย รัตนกมลพร                         

และนายฐกร รัตนกมลพร 

นายชัยทัด กุลโชควณิช เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.909 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว และเป็น

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทย่อย 
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บุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ความสมัพันธ ์

นายพิพัฒน์ รัตนกมลพร เป็นบิดาของนายธีระชัย รัตนกมลพร นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร                          

นายฐกร รัตนกมลพร และนายธีระธัช รัตนกมลพร 

บริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวล ลอป

เมนท์ จ ากัด  

1. นายธีระชัย รัตนกมลพร ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (รวมส่วนของคู่สมรส

เป็นสัดส่วนร้อยละ 39.38 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว) และเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัทย่อย โดยถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 0.001 เป็นกรรมการผู้มี

อ านาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องในสัดส่วนร้อยละ 100 

ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

 

2. นายฐกร รั ตนกมลพร ซ่ึง เป็ นกรรมการ ผู้มี อ าน าจลงนามของบริ ษัท 

กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน

ร้อยละ 15.34 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย โดยถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 

0.001 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ในสัดส่วน

ร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว (ถูกรวมในสัดส่วนการถือหุ้นของนาย

ธีระชัย รัตนกมลพร ในบริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัดแล้ว) 

บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อิน

โนเวชั่น จ ากัด 

1. นายธีระชัย รัตนกมลพร ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (รวมส่วนของคู่สมรส

เป็นสัดส่วนร้อยละ 39.38 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว) และเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัทย่อย โดยถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 0.001 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

 

2. นายชัยทัด กุลโชควณิช ซ่ึงเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการบริหาร 

ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.909 

ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและผู้บริหาร

ของบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ใน

สัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว  

 

3. นายฐกร รั ตนกมลพร ซ่ึง เป็ นกรรมการ ผู้มี อ าน าจลงนามของบริ ษัท 

กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน

ร้อยละ 15.34 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย โดยถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 

0.001 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ในสัดส่วนร้อย

ละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว (ถูกรวมในสัดส่วนการถือหุ้นของนายธีระ

ชัย รัตนกมลพร ในบริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัดแล้ว) 

 

4. นายสุพจน์ อ่อนศรี ซ่ึงเป็นคู่สมรสของนางสาวมัทณา วิเชียรแก้วมณี (กรรมการ 

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและ
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บุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ความสมัพันธ ์

ผู้บริหารของบริษัทย่อย) เป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท โร

ลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 

นางสาวมัทณา วิเชียรแก้วมณี เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจ

ลงนามและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

 

โดยนางสาวมัทณา วิเชียรแก้วมณี เป็นคู่สมรสของนายสุพจน์ อ่อนศรี 

บริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี จ ากัด 1. นายธีระชัย รัตนกมลพร ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (รวมส่วนของคู่สมรส

เป็นสัดส่วนร้อยละ 39.38 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว) และเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัทย่อย โดยถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 0.001 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี จ ากัด โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมถึงผู้ที่

เก่ียวข้องในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท แพน พลัส สปอร์ต คอม

เพล็กซ์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

นายธีระธัช รัตนกมลพร (พ่ีชายของนายธีระชัย รัตนกมลพร นายฐกร รัตนกมลพร 

และนางภรกานต์ รัตนกมลพร) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลง

นามของบริษัท แพน พลัส สปอร์ต คอมเพล็กซ์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด โดยถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท แพน พลัส มาร์เก็ตติ้ง 

จ ากัด 

นางรสริน รัตนกลมพร ซ่ึงเป็นภรรยาของนายธีระธัช รัตนกมลพร (พ่ีชายของนายธี

ระชัย รัตนกมลพร นายฐกร รัตนกมลพร และนางภรกานต์ รัตนกมลพร) เป็นผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท แพน พลัส มาร์เก็ตติ้ง 

จ ากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท แพน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ 

จ ากัด 

นายธีระธัช รัตนกมลพร (พ่ีชายของนายธีระชัย รัตนกมลพร นายฐกร รัตนกมลพร 

และนางภรกานต์ รัตนกมลพร) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลง

นามของบริษัท แพน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.00 

ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
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รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

นายธีระชัย รัตนกมลพร นายธีระชัยค ้าประกันวงเงินกู้ยืม 

เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/

หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกิน

บัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน หนังสือ

ค ้าประกัน วงเงินซ้ือขายอัตรา

แลกเปลี่ยนล่วงหน้า และสัญญา

เช่าซ้ือให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย 

- วงเงินค ้าประกัน 

 

 

 

 

 

 

 

1,222,577,500 

 

 

 

 

 

 

 

639,977,500 

นายธีระชัยได้ท าการค ้าประกันวงเงินสินเช่ือและสัญญาเช่าซ้ือ จากสถาบันการเงินให้แก่

บริษัทและบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค ้าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกัน ซ่ึง

ในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินถึงเงื่อนไขในการเปลี่ยนผู้ค ้า

ประกันหรือท าการถอนการค ้าประกัน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการค ้าประกัน

วงเงินดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

สถาบันการเงิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค ้าประกันวงเงินส่วนนี้ 

 

นายธีระชัยจ านองสินทรัพย์ของ

ตนเป็นหลักประกันให้บริษัทย่อย 

 

- วงเงินจ านอง 

 

 

 

 

60,000,000 

 

 

 

70,000,000 

นายธีระชัยท าการจ านองและจ าน าสินทรัพย์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน และบัญชีเงินฝากประจ า 

เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อยโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม เป็นวงเงินรวมทั้งส้ิน 

70 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้บริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารน าสินทรัพย์จ านองเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกัน โดยในปัจจุบัน 

บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินในการเปลี่ยนหลักประกันโดยใช้ทรัพย์สิน

ของบริษัทจ านองเป็นหลักประกันในวงเงินกู้ยืม 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากเป็นการจดจ านองทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ค ้า

ประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทตามที่สถาบันการเงินก าหนด อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างการ
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

เจรจากับสถาบันการเงินที่จะเปลี่ยนหลักประกันโดยใช้ทรัพย์สินของบริษัทจ านองเป็น

หลักประกันในวงเงินกู้ยืม เพ่ือลดความพ่ึงพิงทางการเงินต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บริษัทเช่าอาคารส านักงานจาก

นายธีระชัย 

- ค่าเช่าระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

- ค่าสาธารณูปโภคระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

1,260,000 

105,000 

 

407,466 

29,506 

 

 

841,875 

105,000 

 

415,476 

31,263 

บริษัทเช่าพ้ืนที่อาคารส านักงานเลขที่ 40 และ 42 ถ.อุดมสุข ในบริเวณช้ันที่ 1 ถึง 4 

ขนาดพ้ืนที่รวม 375 ตร.ม. เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 

มกราคม 2565 โดยมีค่าเช่า ดังนี้  

1) ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2562 มีค่าเช่าในอัตรา 40,000 บาทต่อเดือน 

โดยค านวณจากพ้ืนที่เช่าในอาคารเลขที่ 40 พ้ืนที่ 200 ตร.ม. และอัตราค่าเช่า

ตารางเมตรละ 200 บาท ซ่ึงอ้างอิงราคาค่าเช่าประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

ตามสัญญาฉบับเดิม และยกเว้นค่าเช่าส่วนของพ้ืนที่เพ่ิมเติมในส่วนของอาคาร

เลขที่ 42 ขนาดพ้ืนที่ 175 ตารางเมตรเนื่องจากเป็นระยะเวลาปรับปรุงพ้ืนที่ก่อน

เข้าใช้งาน 

2)  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 มีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 86,250 บาทต่อเดือน 

เท่ากับราคาค่าเช่าประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

ต่อมา บริษัทได้ท าการเพ่ิมพ้ืนที่เช่าในอาคารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็น

ต้นไป โดยท าการเพ่ิมพ้ืนที่เช่าอาคารส านักงานเลขที่ 42 ในช้ันที่ 1 จ านวน 25 ตร.ม. และ

ในช้ันที่ 6 จ านวน 50 ตร.ม. โดยมีราคาค่าเช่าต่อตารางเมตรในช้ันที่ 1 อ้างอิงจากราคา

ค่าเช่าในช้ันเดียวกัน และค่าเช่าต่อตารางเมตรในช้ันที่ 6 อ้างอิงจากราคาค่าเช่าในอาคาร

เดียวกันในช้ัน 2 ช้ัน 3 และช้ัน 4 ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมเป็นพ้ืนที่เช่า

ทั้งส้ิน 450 ตร.ม. โดยมีอัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 105,000 บาท 
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

ส าหรับค่าไฟฟา้นายธีระชัยเป็นผู้ช าระค่าไฟฟา้ให้แก่การไฟฟา้และท าการเรียกเก็บค่าไฟฟา้

จากบริษัท เฉพาะค่าไฟฟา้ที่เกิดข้ึนตามจริงจากมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้าแยกตามช้ันที่เช่า

อย่างชัดเจน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเช่าพ้ืนที่

ส านักงานดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขการเช่าที่เหมาะสม 

เนื่องจากอาคารส านักงานดังกล่าวมีความส าคัญในการด าเนินงานของบริษัท โดยส าหรับ

การขอลดอัตราค่าเช่าลงครึ่งหนึ่งนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขการต่อรองของผู้เช่าที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

บริษัทย่อยเช่าอาคารส านักงาน

จากนายธีระชัย 

- ค่าเช่าระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างค่าเช่าปลายงวด 

 

- ค่าสาธารณูปโภคระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

120,000 

20,000 

 

19,334 

- 

 

 

 

160,000 

- 

 

37,866 

1,501 

 

บริษัทย่อยเช่าพ้ืนที่อาคารส านักงานเลขที่ 40 และ 42 ถนนอุดมสุข ในบริเวณช้ันที่ 6 

ขนาดพ้ืนที่รวม 100 ตร.ม. เพ่ือใช้เป็นส านักงานสาขาของบริษัทย่อย จากนายธีระชัย เป็น

ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2565 มีอัตราค่าเช่าตาราง

เมตรละ 200 บาท คิดเป็นค่าเช่า 20,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่

เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นายธีระชัยตกลงให้บริษัทย่อยเข้า

ด าเนินการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่เช่าโดยไม่คิดค่าเช่าเป็นระยะเวลา 3 เดือน และให้

ช าระค่าเช่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป ส าหรับค่าไฟฟา้นายธีระชัยเป็นผู้ช าระค่า

ไฟฟา้ให้แก่การไฟฟา้และท าการเรียกเก็บค่าไฟฟา้จากบริษัท เฉพาะค่าไฟฟา้ที่เกิดข้ึนตาม

จริงจากมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟา้แยกตามช้ันที่เช่าอย่างชัดเจน โดยมีราคาค่าเช่าต่อตาราง

เมตร อ้างอิงจากราคาค่าเช่าในอาคารเดียวกันในช้ัน 2 ช้ัน 3 และช้ัน 4 ที่ประเมินโดยผู้

ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

ต่อมา บริษัทย่อยได้ท าการลดพ้ืนที่เช่าในช้ันที่ 6 อาคาร 42 คงเหลือพ้ืนที่เช่าอาคาร 40 

ในช้ันที่ 6 ขนาดพ้ืนที่ 50 ตร.ม. โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 

กันยายน 2563 เป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้ นายธีระชัยได้ท าการแจ้งเก็บค่าไฟฟา้จากบริษัทย่อยส าหรับงวดเดือนธันวาคม 2562 

ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ในเดือนกรกฎาคม 2563 เนื่องจากความผิดพลาดในการส่งใบ

แจ้งหนี้ ซ่ึงบริษัทย่อยได้ท าการช าระค่าไฟฟา้คงค้างดังกล่าวเสร็จส้ินแล้วในเดือนสิงหาคม 

2563 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเช่าพ้ืนที่

ส านักงานดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทย่อย โดยมีราคาและเงื่อนไขการเช่าที่เหมาะสม 

เนื่องจากอาคารส านักงานดังกล่าวมีความส าคัญในการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

 

บริษัทขายรถยนต์ซ่ึงเป็น

สินทรัพย์ของบริษัทให้แก่นายธีระ

ชัย 

- จ าหน่ายสินทรัพย์ 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

233,645 

- 

 

บริษัทท าการขายรถยนต์ ซ่ึงปัจจุบันเป็นสินทรัพย์ซ่ึงมิได้ใช้งานแล้วให้แก่นายธีระชัย โดย

มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับกับราคารับซ้ือของศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว

ทั่วไป 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการจ าหน่าย

สินทรัพย์ดังกล่าว เป็นการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท โดยมี

ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับที่บริษัทได้รับจากผู้รับซ้ือสินทรัพย์รายอื่น ๆ 
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

นางสาวภรกานต์ รัตนก

มลพร 

นางสาวภรกานต์ค ้าประกันตั๋ว

สัญญาใช้เงิน หนังสือค ้าประกัน 

ให้แก่บริษัท 

- วงเงินค ้าประกัน 

 

 

 

425,270,000 

 

 

 

264,270,000 

นางสาวภรกานต์ได้ท าการค ้าประกันวงเงินสินเช่ือ จากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท ซ่ึง

เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหาร

เป็นผู้ค ้าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกัน ซ่ึงในปัจจุบัน บริษัทอยู่

ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินถึงเงื่อนไขในการเปลี่ยนผู้ค ้าประกันหรือท าการถอน

การค ้าประกัน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการค ้าประกัน

วงเงินดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

สถาบันการเงิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค ้าประกันวงเงินส่วนนี้ 

 

นายฐกร รัตนกมลพร นายฐกรค ้าประกันวงเงินกู้ยืม 

เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/

หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกิน

บัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน หนังสือ

ค ้าประกัน วงเงินซ้ือขายอัตรา

แลกเปลี่ยนล่วงหน้า และสัญญา

เช่าซ้ือให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย 

- วงเงินค ้าประกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,258,066,741 

 

 

 

 

 

 

 

655,360,599 

นายฐกรได้ท าการค ้าประกันวงเงินสินเช่ือและสัญญาเช่าซ้ือ จากสถาบันการเงินให้แก่

บริษัท และบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค ้าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกัน ซ่ึง

ในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินถึงเงื่อนไขในการเปลี่ยนผู้ค ้า

ประกันหรือท าการถอนการค ้าประกัน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการค ้าประกัน

วงเงินดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

สถาบันการเงิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค ้าประกันวงเงินส่วนนี้ 

 

นายธีระธัช รัตนกมลพร นายธีระธัชค ้าประกันวงเงินซ้ือขาย

อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ให้แก่

บริษัท    

 

 

 

 

 

 

นายธีระธัชได้ท าการค ้าประกันวงเงินสินเช่ือ จากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท ซ่ึงเป็นไปตาม

เงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค ้า
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ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

- วงเงินค ้าประกัน 

 

30,000,000 30,000,000 ประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกัน ซ่ึงในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการ

เจรจากับสถาบันการเงินถึงเงื่อนไขในการเปลี่ยนผู้ค ้าประกันหรือท าการถอนการค ้าประกัน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการค ้าประกัน

วงเงินดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

สถาบันการเงิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค ้าประกันวงเงินส่วนนี้ 

 

 นายธีระธัชจ านองสินทรัพย์ของ

ตนเป็นหลักประกันให้แก่บริษัท 

- วงเงินจ านอง 

 

 

 

10,000,000 

 

 

 

10,000,000 

 

นายธีระธัชท าการจ านองและจ าน าสินทรัพย์โฉนดที่ดินเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมให้แก่

บริษัทโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้บริษัท และ/

หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารน าสินทรัพย์จ านองเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกัน 

โดยในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินในการเปลี่ยนหลักประกันโดย

ใช้ทรัพย์สินของบริษัทจ านองเป็นหลักประกันในวงเงินกู้ยืม 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากเป็นการจดจ านองทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ค ้า

ประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทตามที่สถาบันการเงินก าหนด อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างการ

เจรจากับสถาบันการเงินที่จะเปลี่ยนหลักประกันโดยใช้ทรัพย์สินของบริษัทจ านองเป็น

หลักประกันในวงเงินกู้ยืม เพ่ือลดความพ่ึงพิงทางการเงินต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

นายชัยทัด กุลโชควณิช นายชัยทัดค ้าประกันวงเงินกู้ยืม 

เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/

หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกิน

บัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน หนังสือ

ค ้าประกัน วงเงินซ้ือขายอัตรา

แลกเปลี่ยนล่วงหน้า และสัญญา

เช่าซ้ือให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย 

- วงเงินค ้าประกัน 

 

 

 

 

 

 

 

1,215,705,477 

 

 

 

 

 

 

 

610,453,724 

นายชัยทัดได้ท าการค ้าประกันวงเงินสินเช่ือและสัญญาเช่าซ้ือ จากสถาบันการเงินให้แก่

บริษัท และบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค ้าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกัน ซ่ึง

ในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินถึงเงื่อนไขในการเปลี่ยนผู้ค ้า

ประกันหรือท าการถอนการค ้าประกัน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการค ้าประกัน

วงเงินดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

สถาบันการเงิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค ้าประกันวงเงินส่วนนี้ 

 

นายพิพัฒน์ รัตนกมลพร 

นางระพี รัตนกมลพร 

นายพิพัฒน์และนางระพีจ านอง

สินทรัพย์ของตนเป็นหลักประกัน

ให้แก่บริษัท 

- วงเงินจ านอง 

 

 

 

19,500,000 

 

 

 

19,500,000 

นายพิพัฒน์และนางระพีท าการจ านองสินทรัพย์เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท

โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้บริษัท และ/หรือ ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารน าสินทรัพย์จ านองเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกัน อย่างไรก็

ตาม บริษัทก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในการเปลี่ยนหลักประกันโดยใช้ทรัพย์สินของ

บริษัทจ านองเป็นหลักประกันในวงเงินกู้ยืม 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากเป็นการจดจ านองทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ค ้า

ประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทตามที่สถาบันการเงินก าหนด อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างการ

เจรจากับสถาบันการเงินที่จะเปลี่ยนหลักประกันโดยใช้ทรัพย์สินของบริษัทจ านองเป็น

หลักประกันในวงเงินกู้ยืม เพ่ือลดความพ่ึงพิงทางการเงินต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

นางสาวมัทณา วิเชียร

แก้วมณี 

นางสาวมัทณา ค ้าประกันวงเงิน

สัญญาเช่าซ้ือให้แก่บริษัทย่อย 

- วงเงินค ้าประกัน 

 

 

743,046,538 

 

 

232,466,538 

นางสาวมัทณา ได้ท าการค ้าประกันวงเงินสัญญาเช่าซ้ือ  จากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท

ย่อย ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ 

ผู้บริหารเป็นผู้ค ้าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกัน ซ่ึงในปัจจุบัน บริษัท

อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินถึงเงื่อนไขในการเปลี่ยนผู้ค ้าประกันหรือท าการ

ถอนการค ้าประกัน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการค ้าประกัน

วงเงินดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

สถาบันการเงิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค ้าประกันวงเงินส่วนนี้ 

 

บริษัท อาร์ยู แอสเซท ดี

เวลลอปเมนท์ จ ากัด 

(“อาร์ยู แอสเซท”) 

อาร์ยู แอสเซทจ านองสินทรัพย์

ของตนเป็นหลักประกันให้แก่

บริษัทและบริษัทย่อย 

- วงเงินจ านอง 

 

 

 

46,500,000 

 

 

 

46,500,000 

อาร์ยู แอสเซทท าการจ านองสินทรัพย์เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท และบริษัท

ย่อยโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้บริษัท และ/หรือ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารน าสินทรัพย์จ านองเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกัน อย่างไร

ก็ตาม บริษัทก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในการเปลี่ยนหลักประกันโดยใช้ทรัพย์สินของ

บริษัทจ านองเป็นหลักประกันในวงเงินกู้ยืม 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากเป็นการจดจ านองทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ค ้า

ประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่สถาบันการเงินก าหนด อีกทั้งบริษัทอยู่

ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินที่จะเปลี่ยนหลักประกันโดยใช้ทรัพย์สินของบริษัท

จ านองเป็นหลักประกันในวงเงินกู้ยืม เพ่ือลดความพ่ึงพิงทางการเงินต่อบุคคลที่

เก่ียวข้อง 
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

บริษัทท าการเช่าระยะยาว อาคาร

ส านักงานใหญ่จากอาร์ยู แอสเซท 

 

สิทธิการใช้ - ที่ดินและอาคาร 

- ยอดยกมาต้นงวด  

- ค่าตัดจ าหน่าย 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

 

 

50,553,415 

2,020,240 

48,533,175 

 

 

 

 

52,573,656 

2,020,241 

50,553,415 

บริษัทท าสัญญาเช่าระยะยาวส าหรับพ้ืนที่อาคารส านักงานใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย 

พ้ืนที่รวม 2,065 ตร.ม. เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2588 จากอาร์ยู แอสเซท โดยท าการช าระค่าเช่าทั้งหมดในครั้งเดียวเป็นจ านวน

เงิน 60 ล้านบาท ซ่ึงเท่ากับค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โดยมีอัตราค่า

สาธารณูปโภคตามอัตราที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงบริษัทได้ท าการให้บริษัทย่อยเช่าช่วงพ้ืนที่

ส านักงานบางส่วนจากบริษัท 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการท าสัญญาเช่าระยะยาวในทรัพย์สินเพ่ือใช้เป็นอาคาร

ส านักงานใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย และมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เท่ากับอัตราที่

ประเมินโดยผู้ประเมินราคาที่มีความน่าเช่ือถือ 

 

บริษัทจ่ายค่าสาธารณูปโภค

ส าหรับอาคารส านักงานใหญ่ 

ให้แก่อาร์ยู แอสเซท 

- ค่าสาธารณูปโภคระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

 

718,239  

60,252 

 

 

 

742,915 

62,758 

บริษัทจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้แก่อาร์ยู แอสเซท ส าหรับพ้ืนที่ในอาคารส านักงานใหญ่ที่ท า

การเช่าระยะยาวจากอาร์ยูแอสเซท โดยค่าไฟฟา้ น ้าประปา เป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน

จริง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการช าระค่าสาธารณูปโภคตามปกติ ซ่ึงมีอัตราเท่ากับ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

บริษัทโรลลิ่ง คอนเซปต์ 

อินโนเวชั่น จ ากัด 

(“โรลลิ่ง”) 

 

โรลลิ่งค ้าประกันวงเงินสินเช่ือ

ให้แก่บริษัท 

- วงเงินค ้าประกัน 

 

 

 

63,340,000 

 

 

63,340,000 

โรลลิ่งได้ท าการค ้าประกันวงเงินสินเช่ือและสัญญาเช่าซ้ือจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท 

ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ 

ผู้บริหารเป็นผู้ค ้าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกัน ซ่ึงในปัจจุบัน บริษัท

อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินถึงเงื่อนไขในการเปลี่ยนผู้ค ้าประกันหรือท าการ

ถอนการค ้าประกัน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการค ้าประกัน

วงเงินดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

สถาบันการเงิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค ้าประกันวงเงินส่วนนี้ 

 

โรลลิ่งให้บริการบ ารุงรักษาอาคาร 

และระบบปรับอากาศแก่บริษัท 

- ให้บริการระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

359,703 

147,401 

 

 

141,950 

11,368 

บริษัทใช้บริการบ ารุงรักษาอาคาร และบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศจากโรลลิ่ง โดยมีราคา

และเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นรายการที่สมควร เป็นการให้บริการส าหรับการสนันสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ 
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

โรลลิ่งให้บริการรถขนส่งสินค้าแก่

บริษัท 

- ให้บริการระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

26,000 

- 

 

 

 

- 

- 

บริษัทท าการใช้บริการรถบรรทุกหกล้อจากบริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัดใน

การขนส่งสินค้าของบริษัทในกรณีที่รถขนส่งของบริษัทไม่เพียงพอต่อการขนส่ง โดยมี

ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นรายการที่สมควร เป็นการให้บริการส าหรับการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี

ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ 

 

บริษัทให้บริการเช่าเครื่องถ่าย

เอกสารแก่โรลลิ่ง 

- ค่าเช่าระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

183,513 

32,377 

 

 

 

170,849 

27,760 

บริษัทให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแก่โรลลิ่ง โดยมีราคาเป็นไปตามราคาและเงื่อนไข

ทางการค้าเทียบเท่ากับที่ให้เช่าแก่ลูกค้ารายอื่นๆทั่วไปส าหรับเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น

เดียวกัน หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติของบริษัท โดยมีราคาและ

เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น ๆ ทั่วไป 

 

บริษัทขายสินค้าให้แก่โรลลิ่ง 

- ขายระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

104,725 

3,906 

 

121,900 

84,749 

บริษัทขายเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เครื่องท าลายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสารที่

ผ่านการใช้งานแล้ว และกระดาษส าหรับเครื่องถ่ายเอกสารให้แก่โรลลิ่ง โดยมีราคาและ

เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติของบริษัท โดยมีราคาและ

เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น ๆ ทั่วไป 

 

 บริษัทให้บริการติดตั้งแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ให้แก่โรลลิ่ง 

- ค่าบริการระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

 

3,243,495 

- 

 

 

2,227,463 

- 

บริษัทให้บริการติดตั้งติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงโครงสร้างและระบบที่เก่ียวข้อง 

ส าหรับโครงการน ้าบาดาลให้แก่โรลลิ่ง เนื่องจากบริษัทสามารถใช้ทักษะของช่างบริการ

เครื่องถ่ายเอกสารในการให้บริการข้างต้นได้ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่า

กับที่โรลลิ่งได้รับจากผู้ให้บริการรายอื่นๆทั่วไป 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นรายการที่สมควร เป็นการให้บริการซ่ึงบริษัทสามารถใช้บุคลากรของบริษัทให้มี

ประสิทธิภาพ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ทั่วไป 

 

บริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี 

จ ากัด  

(“อาร์ยู เทคโนโลยี”) 

บริษัทให้บริการเช่าเครื่องถ่าย

เอกสารแก่ อาร์ยู เทคโนโลยี 

- ค่าเช่าระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

 

200,420 

29,746 

 

 

149,173 

25,022 

 

บริษัทให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแก่ อาร์ยู เทคโนโลยี โดยมีราคาเป็นไปตามราคาและ

เงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับที่ให้เช่าแก่ลูกค้ารายอื่นๆทั่วไปส าหรับเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น

เดียวกัน  หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติของบริษัท โดยมีราคาและ

เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น ๆ ทั่วไป 
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

บริษัทขายสินค้าให้แก่อาร์ยู 

เทคโนโลยี 

- ขายระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

10,950 

- 

 

 

6,570 

2,343 

 

บริษัทขายเครื่องถ่ายเอกสาร และกระดาษส าหรับเครื่องถ่ายเอกสารให้แก่อาร์ยู 

เทคโนโลยีโดยมีราคาเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับลูกค้ารายอื่นทั่วไป 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติของบริษัท โดยมีราคาและ

เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น ๆ ทั่วไป 

 

บริษัท แพน พลัส 

สปอร์ต คอมเพล็กซ์ 

แอนด์ แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด 

( “แพน พลัส สปอร์ต 

คอมเพล็กซ์”) 

บริษัทให้บริการเช่าเครื่องถ่าย

เอกสารแก่ พลัส สปอร์ต คอม

เพล็กซ์  

- ค่าเช่าระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

21,450 

- 

บริษัทให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแก่ แพน พลัส สปอร์ต คอมเพล็กซ์ โดยมีราคา

เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับอัตราตามที่ให้เช่าแก่ลูกค้ารายอื่นๆ

ทั่วไปส าหรับเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นเดียวกัน หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน 

 

ทั้งนี้ แพน พลัส สปอร์ต คอมเพล็กซ์ ได้ขอยกเว้นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารส าหรับเดือน

พฤษภาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซ่ึงบริษัทได้ยกเว้นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเช่นเดียวกับลูกค้า

รายอื่นๆที่แจ้งขอยกเว้นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์

ดังกล่าว และต่อมา แพน พลัส สปอร์ต คอมเพล็กซ์ ได้ยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องถ่าย

เอกสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติของบริษัท โดยมีราคาและ

เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น ๆ ทั่วไป 
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 

บริษัท แพน พลัส มาร์

เก็ตติ้ง จ ากัด 

(“แพน พลัส มาร์เก็ต

ติ้ง”) 

บริษัทให้บริการเช่าเครื่องถ่าย

เอกสารแก่ แพน พลัส มาร์เก็ต

ติ้ง 

- ค่าเช่าระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

 

100,382    

11,796 

 

 

 

162,784 

15,599 

บริษัทให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแก่ แพน พลัส มาร์เก็ตติ้ง โดยมีราคาเป็นไปตาม

ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับอัตราตามที่ให้เช่าแก่ลูกค้ารายอื่นๆทั่วไปส าหรับ

เครื่องถ่ายเอกสารรุ่นเดียวกัน หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติของบริษัท โดยมีราคาและ

เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น ๆ ทั่วไป 

 

บริษัท แพน พลัส พร็อพ

เพอร์ตี้ จ ากัด 

(“แพน พลัส พร็อพ

เพอร์ตี้”) 

บริษัทให้บริการเช่าเครื่องถ่าย

เอกสารแก่ แพน พลัส พร็อพ

เพอร์ตี้ 

- ค่าเช่าระหว่างงวด 

- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 

 

84,873 

12,258 

 

 

 

 

18,305 

6,581 

บริษัทให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแก่ แพน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โดยมีราคาเป็นไปตาม

ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับอัตราตามที่ให้เช่าแก่ลูกค้ารายอื่นๆทั่วไปส าหรับ

เครื่องถ่ายเอกสารรุ่นเดียวกัน หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติของบริษัท โดยมีราคาและ

เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น ๆ ทั่วไป 
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สว่นที ่3 งบการเงนิ  
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สว่นที ่4 การรบัรองความถกูตอ้งของข้อมูล

 

  



 

 

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน

สาระส าคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปีได้แสดงข้อมูล

อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ

บริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของ

บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง

ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ล่าสุดที่มี ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

แล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่

มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  

ในการนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้ นายฐกร รัตนกมลพร หรือ นายชัยทัด กุลโชควณิช หรือ นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร คนใดคนหนึ่ง 

ผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายฐกร รัตนกมลพร หรือ นายชัย

ทัด กุลโชควณิช หรือ นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร คนใดคนหนึ่ง ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับ

รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 ช่ือ        ต าแหน่ง ลายมือชื่อ** 

1. นายฐกร  รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ________________ 

 2. นายชัยทัด กุลโชควณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  ________________ 

 3. นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ________________ 

 

 ช่ือ        ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ 

1. นายฐกร  รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ________________ 

 2. นายชัยทัด กุลโชควณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  ________________ 

 3. นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ________________ 

 

 

ทั้งนี้ มาตรา 89/20*** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกัน

รับผิดต่อบุคคลที่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดข้ึนเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น

หรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญ

ในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้อง



 

 

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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เปิดเผยตามมาตรา 56 โดยมิได้จ ากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง

ของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าที่ตน

ไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

 

หมายเหตุ  ***ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

เท่านั้น
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เอกสารแนบ 



 

 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านวจควบคมุ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุใน

สายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัช ีและเลขานกุาร

บรษัิท 

 

1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ล าดบั ชื่อ - สกลุ / ต าแหนง่ 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒุทิางการศึกษา / 

ประวตักิารอบรม 

สัดสว่นในการ

ถอืหุน้ในบรษัิท 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 
ชื่อหนว่ยงาน / บริษัท/ ประเภท

ธุรกจิ 

1 นายทวี มีเงิน 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

65 - ปริญญาตร ีศิลปศาสตร ์

สาขาการเมือง การ

ปกครอง มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

- หลักสูตร Director 

Accreditation 

Program รุ่นที ่

169/2020 โดย สถาบัน 

IOD 

- ไม่มี 2563-ปัจจุบัน 

 

 

2562-ปัจจุบัน 

 

2562-2563 

2554-2559 

ประธานกรรมการบริษัท / 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรรณาธิการอาวุโส 

(ที่ปรึกษาโต๊ะข่าวเศรษฐกิจ) 

บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) 

จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบ

บริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่าย

เอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบ

วงจร (Document Management 

Solutions) 

บรษัิท ขา่วสด จ ากดั 

บริการรับโฆษณา รับจัดงาน 

จ าหน่ายหนังสือพิมพ์และพ็อคเก็ตบุ๊ค 

 

  



 

 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
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ล าดบั ชื่อ - สกลุ / ต าแหนง่ 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒุทิางการศึกษา / 

ประวตักิารอบรม 

สัดสว่นในการ

ถอืหุน้ในบรษัิท 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 
ชื่อหนว่ยงาน / บริษัท/ ประเภท

ธุรกจิ 

2 นายฐกร รัตนกมลพร 

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

- ประธานกลุ่มบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการ 

(มีอ านาจลงนามผูกพัน) 

40 - ปริญญาโท MBA สาขา 

Finance and 

Marketing สถาบนั

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศิ

นทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตร ีสาขา

วิศวกรรมไฟฟา้

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director 

Accreditation 

Program รุ่นที ่114/2015 

โดย สถาบัน IOD 

15.341 - น้องชายของ

บุคคลล าดับที่ 3 

- น้องชายของ

บุคคลล าดับที่ 10 

2562-2563 

2561-ปัจจุบัน 

 

2561-2563 

 

2556-ปัจจุบัน 

 

2561-ปัจจุบัน 

 

 

 

2562-ปัจจุบัน 

 

 

2558–ปัจจุบัน 

 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกลุ่มบริษัท (รักษาการ) / 

ประธานกรรมการบริหาร 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน

การตลาด (รักษาการ) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /

กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(รักษาการ) / กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) 

จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบ

บริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่าย

เอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบ

วงจร (Document Management 

Solutions) 

 

บรษัิท สยาม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ากดั 

ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้าน

เทคโนโลยีส าหรับโครงการของ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ 

บรษัิท ซานเต ้ไบโอเทค จ ากดั 

การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 

บรษัิท กรนี วอเตอร ์เอน็จเินยีริง่ 

จ ากดั 

จัดหาน ้าและการจ่ายน ้าส าหรับใช้ใน

ครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบ

ประปา 

  



 

 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
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ล าดบั ชื่อ - สกลุ / ต าแหนง่ 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒุทิางการศึกษา / 

ประวตักิารอบรม 

สัดสว่นในการ

ถอืหุน้ในบรษัิท 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 
ชื่อหนว่ยงาน / บริษัท/ ประเภท

ธุรกจิ 

3 นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร 

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านปฏิบัติการ 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการ  

(มีอ านาจลงนามผูกพัน) 

49 - ปริญญาโท Master of 

Business 

Administration 

สาขา Organization 

Management 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ปริญญาตร ีBachelor 

of Business 

Administration 

สาขา Finance and 

Banking 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- หลักสูตร Director 

Accreditation 

Program รุ่นที ่

79/2009 โดย สถาบัน 

IOD 

0.511 - พ่ีสาวของบุคคล

ล าดับที่ 2 

- พ่ีสาวของบุคคล

ล าดับที่ 10 

2557-ปัจจุบัน 

 

2556-ปัจจุบัน 

2559-ปัจจุบัน 

กรรมการบริหาร / รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติงาน 

กรรมการ 

ประธานคณะท างานบริหารความ

เส่ียง / ประธานคณะท างานด้าน

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) 

จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบ

บริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่าย

เอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบ

วงจร (Document Management 

Solutions) 

  



 

 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

 

277 

 

ล าดบั ชื่อ - สกลุ / ต าแหนง่ 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒุทิางการศึกษา / 

ประวตักิารอบรม 

สัดสว่นในการ

ถอืหุน้ในบรษัิท 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 
ชื่อหนว่ยงาน / บริษัท/ ประเภท

ธุรกจิ 

4 นายชัยทัด กุลโชควณิช 

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านการเงิน 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการ  

(มีอ านาจลงนามผูกพัน) 

- เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บัญชีและการเงิน 

45 - ปริญญาโท สาขา

เศรษฐศาสตร์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตร ีสาขา

วิศวกรรมศาสตร ์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

- หลักสูตร Director 

Accreditation 

Program รุ่นที ่114/2015 

โดย สถาบัน IOD 

- หลักสูตร CFO Focus 

on Financial 

Reporting ปี 2560 

- หลักสูตรงบประมาณเพ่ือ

การวางแผนและท าก าไร 

รุ่นที่ 1/63 โดย สภา

วิชาชีพบัญช ีในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ป ี2563 

0.909 ไม่มี 2563-ปัจจุบัน 

 

2557-ปัจจุบัน 

2556-ปัจจุบัน 

2555-ปัจจุบัน 

 

2561-ปัจจุบัน 

 

2554-ปัจจุบัน 

 

2558-ปัจจุบัน 

 

 

 

 

2550–ปัจจุบัน 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน

การเงิน 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน

การเงิน 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

 

 

กรรมการ 

บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) 

จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบ

บริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่าย

เอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบ

วงจร (Document Management 

Solutions) 

บรษัิท สยาม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ากดั 

ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้าน

เทคโนโลยีส าหรับโครงการของ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ 

บรษัิท กรนี วอเตอร ์เอน็จเินยีริง่ 

จ ากดั 

จัดหาน ้าและการจ่ายน ้าส าหรับใช้ใน

ครัวเรือนและอุตสาหกรรม ผ่านระบบ

ประปา 

บรษัิท ซานเต ้ไบโอเทค จ ากดั 

การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 

  



 

 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
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ล าดบั ชื่อ - สกลุ / ต าแหนง่ 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒุทิางการศึกษา / 

ประวตักิารอบรม 

สัดสว่นในการ

ถอืหุน้ในบรษัิท 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 
ชื่อหนว่ยงาน / บริษัท/ ประเภท

ธุรกจิ 

5 นางสาวมัทณา วิเชียรแก้วมณ ี

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านการตลาด 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการ 

40 - ปริญญาโท MBA สาขา

บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาตร ีสาขาการ

จัดการ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

- หลักสูตร Director 

Accreditation 

Program รุ่นที ่

170/2020 โดย สถาบนั 

IOD 

- ไม่มี 2563-ปัจจุบัน 

 

2561-ปัจจุบัน 

 

 

 

2561-ปัจจุบัน 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน

การตลาด 

กรรมการบริหาร / กรรมการ 

 

 

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน

ปฏิบัติการ / รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารด้านการขาย / 

กรรมการ 

บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) 

จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบ

บริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่าย

เอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบ

วงจร (Document Management 

Solutions) 

บรษัิท สยาม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ากดั 

ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้าน

เทคโนโลยีส าหรับโครงการของ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ 

  



 

 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
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ล าดบั ชื่อ - สกลุ / ต าแหนง่ 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒุทิางการศึกษา / 

ประวตักิารอบรม 

สัดสว่นในการ

ถอืหุน้ในบรษัิท 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 
ชื่อหนว่ยงาน / บริษัท/ ประเภท

ธุรกจิ 

6 นายชัยยุทธ เอียดแก้ว 

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านบริการ 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการ 

61 - ป.ว.ส. สาขาไฟฟา้ก าลัง 

วิทยาลัยศรีปทุม 

- หลักสูตร Director 

Accreditation 

Program รุ่นที ่

170/2020 โดยสถาบัน 

IOD 

- ไม่มี 2561-ปัจจุบัน 

2557-ปัจจุบัน 

 

 

กรรมการบริหาร / กรรมการ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน

บริการ 

 

บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) 

จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบ

บริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่าย

เอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบ

วงจร (Document Management 

Solutions) 

 

  



 

 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
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ล าดบั ชื่อ - สกลุ / ต าแหนง่ 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒุทิางการศึกษา / 

ประวตักิารอบรม 

สัดสว่นในการ

ถอืหุน้ในบรษัิท 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 
ชื่อหนว่ยงาน / บริษัท/ ประเภท

ธุรกจิ 

7 นายวุฒิ มีช่วย 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

73 - ปริญญาโท นิติศาสตร์

มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต (บริหารรัฐ

กิจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตร ีนิติศาสตร์

บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตร ีรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา

ธิราช 

- หลักสูตร Director 

Accreditation 

Program รุ่นที ่

169/2020 โดยสถาบัน 

IOD 

- ไม่มี 2563-ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

2564-ปัจจุบัน 

 

 

2563-ปัจจุบัน 

 

 

 

 

2561-2562 

2547-2561 

กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 

บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) 

จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบ

บริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่าย

เอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบ

วงจร (Document Management 

Solutions) 

บรษัิท สเตโต ้พับลคิลอว ์จ ากดั 

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับด้านกฎหมาย 

ด้านการจดัอบรม การประชุมสัมมนา 

บรษัิท ธรรมนติ ิจ ากดั (มหาชน) 

การเช่าและด าเนินการเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง

หรือเช่าจากผู้อ่ืนที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นที่พัก

อาศัย 

ศาลปกครองสูงสดุ 

ศาลปกครองชัน้ตน้ 

  



 

 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
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ล าดบั ชื่อ - สกลุ / ต าแหนง่ 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒุทิางการศึกษา / 

ประวตักิารอบรม 

สัดสว่นในการ

ถอืหุน้ในบรษัิท 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 
ชื่อหนว่ยงาน / บริษัท/ ประเภท

ธุรกจิ 

8 นายณรงค์ เดชาธนารจุิกร 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

55 - ปริญญาโท สาขาการ

บัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตร ีสาขาการ

บัญชี มหาวิยาลัย

ธรรมศาสตร ์

- หลักสูตร Advanced 

Audit Committee 

Program รุ่นที ่25/2017

โดย สถาบัน IOD 

- ไม่มี 2562-ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

2551-ปัจจุบัน 

 

 

 

2560-ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

 

 

กรรมการผูจ้ัดการ 

 

 

 

กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) 

จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบ

บริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่าย

เอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบ

วงจร (Document Management 

Solutions) 

บรษัิท ไอ เอเบลิ ทีป่รกึษาธรุกจิ 

จ ากดั 

ให้บริการด้านที่ปรกึษาด้านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และการบริหารธุรกิจ 

บมจ. พรอสเพอร ์เอน็จเินยีริง่ 

ให้บริการจัดหาและติดตั้งระบบงาน

ไฟฟา้และส่ือสาร งานระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ รวมทั้งงาน

ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 

  



 

 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
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ล าดบั ชื่อ - สกลุ / ต าแหนง่ 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒุทิางการศึกษา / 

ประวตักิารอบรม 

สัดสว่นในการ

ถอืหุน้ในบรษัิท 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 
ชื่อหนว่ยงาน / บริษัท/ ประเภท

ธุรกจิ 

9 ดร. อภิวัตน์ พลสยม 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

66 - ปริญญาเอก ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต (ส่ือสาร

การเมือง) มหาวิทยาลัย

เกริก 

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท พัฒนบริหาร

ศาสตร์มหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ 

- ปริญญาตร ีรัฐศาสตร์

บัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director 

Accreditation 

Program รุ่นที ่

169/2020 โดยสถาบัน 

IOD 

- ไม่มี 2562-ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

2560-ปัจจุบัน 

 

2559-ปัจจุบัน 

 

 

2559-ปัจจุบัน 

 

2558-ปัจจุบัน 

 

 

 

2558-ปัจจุบัน 

 

2558-ปัจจุบัน 

 

2558-2559 

 

 

2552-ปัจจุบัน 

2550-2559 

กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

 

 

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

องค์กรเครือข่ายเพ่ือการปฏิรูป

ประเทศ 

อาจารย์พิเศษ 

 

คณะอนุกรรมการบริหารระบบ

สวัสดิการรักษาพยาบาลของ

พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ บัณฑิต

วิทยาลัย 

นายกสมาคมข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดประเทศไทย 

รองเลขาธิการสมาคมองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศ

ไทย 

อาจารย์พิเศษ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 

บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) 

จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบ

บริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่าย

เอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบ

วงจร (Document Management 

Solutions) 

สมาคมองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

แหง่ประเทศไทย 

สภาขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ 

(สปท.) 

 

สถาบนัวทิยาการจดัการ จงัหวดั

พะเยา 

ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต ิ(สปสช.) 

 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

 

สมาคมองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

แหง่ประเทศไทย 

 

 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัราชสมีา 



 

 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
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ล าดบั ชื่อ - สกลุ / ต าแหนง่ 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒุทิางการศึกษา / 

ประวตักิารอบรม 

สัดสว่นในการ

ถอืหุน้ในบรษัิท 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 
ชื่อหนว่ยงาน / บริษัท/ ประเภท

ธุรกจิ 

10 นายธีระชัย รัตนกมลพร 

- ผู้มีอ านาจควบคุม 

46 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

ภาคภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร์ 

- ปริญญาตร ี

วิศวกรรมศาสตร ์

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

35.795 - พ่ีชายของบุคคล

ล าดับที่ 2 

- น้องชายของ

บุคคลล าดับที่ 3 

 

 

2548-ปัจจุบัน 

 

 

 

 

2553-ปัจจุบัน 

กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

กรรมการ 

บรษัิท โรลลิง่ คอนเซปต ์อนิโนเวชัน่ 

จ ากดั 

ให้บริการด้านการก่อสร้างระบบ

ประปาบาดาลและอาคาร พร้อมทั้ง

ติดตั้งระบบปรังปรุงคุณภาพน ้าดื่ม 

บรษัิท อาร์ย ูแอสเซท ดเีวลลอป

เมนท ์จ ากดั 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

  



 

 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
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ล าดบั ชื่อ - สกลุ / ต าแหนง่ 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒุทิางการศึกษา / 

ประวตักิารอบรม 

สัดสว่นในการ

ถอืหุน้ในบรษัิท 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 
ชื่อหนว่ยงาน / บริษัท/ ประเภท

ธุรกจิ 

11 นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรา

กูล 

- ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 

- เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

(เป็นผู้ท าบัญชีที่มีคุณสมบัติ

และเงื่อนไขของการเป็นผู้ท า

บัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในประกาศกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์) 

38 - ปริญญาโท 

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาการเงิน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ 

- ปริญญาตร ีบริหารธุรกจิ

บัณฑิต สาขาการบัญช ี

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ

นทร ์

- Certified Public 

Accountant (CPA), 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระ

บรมราชูปถัมภ ์

- หลักสูตร 

CFO Focus on 

Financial Reporting ป ี

2561 

- การอบรมพัฒนาความรู้

ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 

และความรู้ด้านต่างๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเปน็

จ านวนปีละ 40 ชั่วโมง 

 

0.0616 ไม่มี 

 

2558-ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

2556-2558 

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการ 

บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) 

จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบ

บริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่าย

เอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบ

วงจร (Document Management 

Solutions) 

บรษัิท ยนูิค แอดไวเซอร ์จ ากดั 

ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน การ

บัญชี และบริการวางระบบบัญช ี

 

  



 

 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
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ล าดบั ชื่อ - สกลุ / ต าแหนง่ 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒุทิางการศึกษา / 

ประวตักิารอบรม 

สัดสว่นในการ

ถอืหุน้ในบรษัิท 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 
ชื่อหนว่ยงาน / บริษัท/ ประเภท

ธุรกจิ 

12 นางสาวอัจฉวรรณ ตั้งด ารงค์กุล 

- เลขานุการบริษัท 

- ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

- ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและธุรการ 

44 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

- ปริญญาตร ีบัญชี  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

0.117 ไม่มี 

 

2557-ปัจจุบัน 

2561-ปัจจุบัน 

2563-ปัจจุบัน 

 

2557-2561 

เลขานุการบริษัท 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และธุรการ 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) 

จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบ

บริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่าย

เอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบ

วงจร (Document Management 

Solutions) 

 

 

  



 

 

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
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ล าดบั ชื่อ - สกลุ / ต าแหนง่ 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวฒุทิางการศึกษา / 

ประวตักิารอบรม 

สัดสว่นในการ

ถอืหุน้ในบรษัิท 

(รอ้ยละ) 

ความสมัพันธท์าง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ 
ชื่อหนว่ยงาน / บริษัท/ ประเภท

ธุรกจิ 

13 นางสาวดาวิณ ี วจิิตรปิยะกุล 

- เลขานุการบริษัท 

- ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน

บริษัทย่อย 

42 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

- ปริญญาตร ี

บริหารธุรกิจ สาขา

เลขานุการ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

0.0625 ไม่มี 

 

2557-ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

2554-ปัจจุบัน 

เลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) 

จ าหน่ายและให้บริการด้านระบบ

บริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่าย

เอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบ

วงจร (Document Management 

Solutions) 

บรษัิท สยาม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ากดั 

ให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้าน

เทคโนโลยีส าหรับโครงการของ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ 



 

 

เอกสารแนบ 1 - หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
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หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานกุารบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวอัจฉวรรณ ตั้ง

ด ารงค์กุล และ นางสาวดาวิณี วิจิตรปิยะกุล ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 และ 

มาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดย

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท รายงานประจ าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย

ตามมาตรา 89/14 ซ่ึงจัดท าโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

4. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นเก่ียวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทต้อง

ทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด และ/

หรือกฎหมายที่มีนัยส าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึง

ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบและ

ข้อก าหนดของหน่วยงานดังกล่าว 

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษัิทยอ่ย 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

1. ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

1)  รายช่ือนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

ชื่อนติบิุคคล 

บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ ากัด (Audit House Co., Ltd.) 

ชื่อของบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบริษัท ออดทิ เฮ้าส ์จ ากดั ใหป้ฏิบตังิานเป็นผูต้รวจสอบภายใน 

นายธนา วงศ์แสงนาค (Mr.Thana Wongsangnak) 

ต าแหนง่ในบริษัท ออดทิ เฮ้าส ์จ ากดั 

กรรมการผ   ้จัดการ (Managing Director) 

 

2) การศึกษา 

คุณวฒุกิารศึกษา 

- Master of Accounting, Utah State University, USA 

- ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Graduate Diploma in Auditing, 

Thammasat University) 

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Bachelor of Accounting.  Thammasat University) 

    

3) ประสบการณ์การท างาน และการฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 

วุฒบิตัร/ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA: Certified Internal Auditor) 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA: Certified Public Accountant) 

ประสบการณท์ างาน 

พ.ศ.2534 ถึงปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ ากัด 

การอบรม 

- Operational Auditing / จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- Audit Project Management / จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- Internal Quality Assessment / จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- Facilitating Results Using CSA / จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- การวางแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Base Audit) / จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย 

- วิธีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน / จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

- การบริหารงานตรวจสอบภายใน / จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

- การตรวจสอบการก ากับดูแลกิจการ / จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

- ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร / จัดโดย ศาลภาษีอากรกลาง
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เอกสารแนบ 4 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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* บริษัทมีการท าสัญญาเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจาก บริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็น

ส านักงานใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทท าการช าระค่าเช่าแล้วทั้งจ านวน เป็นมูลค่า 60.00 ล้านบาท 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ส าคัญในการด าเนินงาน 

สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร 

1. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงาน 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  มีการท าสัญญาเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง พร้อม

อุปกรณ์ตกแต่งส านักงานจากบริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่อยู่ใต้การควบคุม

ของนายธีระชัย รัตนกมลพร ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เพ่ือใช้เป็น

อาคารส านักงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

ลงวนัที ่ : 4 ธันวาคม 2558 

ระยะเวลาเชา่ : 30 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2588 

  ทั้งนี้ หากผู้เช่ามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่า

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันส้ินสุด

ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเช่า โดยให้ผู้ให้เช่าพิจารณาการต่ออายุการเช่าตาม

ดุลยพินิจอันสมควรหรือหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะยกเลิกสัญญา

หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเช่าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้แต่ละฝ่ายทราบไม่

น้อยกว่า 1 เดือน 

ทีต่ัง้ทีด่นิ : 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร 10240 

พ้ืนทีเ่ช่า : 2,065 ตารางเมตร 

ค่าเชา่ : 60,000,000 บาท (ช าระแล้วทั้งจ านวน) 

(ค่าเช่าข้างต้นมีมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที่ได้รับการประเมินจากผู้ผระเมินราคาซ่ึง

ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์) 

โดยบริษัทได้ท าการน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาและอนุมัติการเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวเป็นอาคารส านักงานของบริษัทตาม

ข้ันตอนการท ารายการระหว่างกัน ซ่ึงได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติให้

เสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัท และได้รับอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นให้เช่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว 
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2. สัญญาเช่าพ้ืนที่อาคารเพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงานสาขาอุดมสุข 

บริษัทมีการท าสัญญาเช่าพ้ืนที่ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 และช้ัน 4 ของอาคารเลขที่ 40,42 และช้ัน 6 ของอาคาร

เลขที่ 42 ถ.อุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จากนายธีระชัย รัตนกมลพร ซ่ึงเป็น ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือใช้เป็นส านักงานสาขาอุดมสุขของบริษัท โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

คู่สัญญา : นายธีระชัย รัตนกมลพร 

ลงวนัที ่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565  

ระยะเวลาเชา่ : 3 ปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 

หากผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันส้ินสุดระยะเวลาเช่าตาม

สัญญาเช่าฉบับนี้  

ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ด าเนินการแจ้งความประสงค์ตามที่ก าหนด หรือหากคู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ในส่วนของอัตราค่าเช่า (ส าหรับระยะเวลาการเช่า

ซ่ึงจะได้ต่ออายุออกไปนั้น) หรือผู้เช่าไม่เข้าท าหรือลงนามในสัญญาฉบับใหม่หรือ

ผู้เช่าไม่ช าระค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเช่าใหม่ทั้งหมดให้เป็นที่เรียบร้อยในวันลง

นามในสัญญาเช่าฉบับใหม่ได้ภายใน 1 เดือน ก่อนวันส้ินสุดระยะเวลาเช่าของ

สัญญาเช่าฉบับนี้ การต่ออายุสัญญาเช่าฉบับนี้ย่อมเป็นอันระงับโดยพลัน และ

ผู้ให้เช่ามีสิทธิน าสถานที่เช่าออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อไปได้ทันที 

ทีต่ัง้ทีด่นิ : 40 และ 42 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

10250 

พ้ืนทีเ่ช่า  : 1) พ้ืนที่ช้ัน 1 ถึง 4 ของอาคารเลขที่ 40 จ านวน 200 ตารางเมตร  

2) พ้ืนที่ช้ัน 1 ถึง 4 และช้ัน 6 ของอาคารเลขที่ 42 จ านวน 250 ตารางเมตร  

ค่าเชา่ : อัตราค่าเช่าเดือนละ 105,000 บาท  

3. สัญญาเช่าพ้ืนที่อาคารเพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงานสาขาของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยมีการท าสัญญาเช่าพ้ืนที่ช้ัน 6 ของอาคารเลขที่ 40 ถ.อุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร จากนายธีระชัย รัตนกมลพร ซ่ึงเป็นถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 

2562 เพ่ือใช้เป็นส านักงานสาขาอุดมสุขของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คู่สัญญา : นายธีระชัย รัตนกมลพร 

ลงวนัที ่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 

ระยะเวลาเชา่ : 36 เดือน นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 

หากผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันส้ินสุดระยะเวลาเช่าตาม

สัญญาเช่าฉบับนี้ โดยคู่สัญญาตกลงให้มีการประเมินมูลค่าเช่าใหม่เมื่อเริ่ม

สัญญาใหม่ 

ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ด าเนินการแจ้งความประสงค์ตามที่ก าหนด หรือหากคู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ในส่วนของอัตราค่าเช่า (ส าหรับระยะเวลาการเช่า

ซ่ึงจะได้ต่ออายุออกไปนั้น) หรือผู้เช่าไม่เข้าท าหรือลงนามในสัญญาฉบับใหม่หรือ

ผู้เช่าไม่ช าระค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเช่าใหม่ทั้งหมดให้เป็นที่เรียบร้อยในวันลง

นามในสัญญาเช่าฉบับใหม่ได้ภายใน 1 เดือน ก่อนวันส้ินสุดระยะเวลาเช่าของ

สัญญาเช่าฉบับนี้ การต่ออายุสัญญาเช่าฉบับนี้ย่อมเป็นอันระงับโดยพลัน และ

ผู้ให้เช่ามีสิทธิน าสถานที่เช่าออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อไปได้ทันที 
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ทีต่ัง้ทีด่นิ : 40 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

พ้ืนทีเ่ช่า  : พ้ืนที่ช้ัน 6 ของอาคารเลขที่ 40 จ านวน 50 ตารางเมตร 

ค่าเชา่ : อัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท  

4. สัญญาเช่าพ้ืนที่อาคารเพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงานสาขาบางบัวทอง 

บริษัทมีการท าสัญญาเช่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างจากบุคคลที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เพ่ือใช้เป็นส านักงานสาขาบางบัวทองของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คู่สัญญา : บุคคลที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ลงวนัที ่ : 1 มีนาคม 2564 

ระยะเวลาเชา่ : 1 ปี นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

หากผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันส้ินสุดระยะเวลาเช่าตาม

สัญญาเช่าฉบับนี้ โดยให้ผู้ให้เช่าพิจารณาการต่ออายุการเช่าตามดุลยพินิจอัน

สมควร 

ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ด าเนินการแจ้งความประสงค์ตามที่ก าหนด หรือหากคู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ในส่วนของอัตราค่าเช่า (ส าหรับระยะเวลาการ

เช่าซ่ึงจะได้ต่ออายุออกไป) หรือผู้เช่าไม่เข้าท าหรือลงนามในสัญญาฉบับใหม่

หรือผู้เช่าไม่ช าระค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเช่าใหม่ทั้งหมดให้เป็นที่เรียบร้อยใน

วันลงนามในสัญญาเช่าฉบับใหม่ได้ภายใน 1 เดือน ก่อนวันส้ินสุดระยะเวลาเช่า

ของสัญญาเช่าฉบับนี้ การต่ออายุสัญญาเช่าฉบับนี้ย่อมเป็นอันระงับโดยพลัน 

และผู้ให้เช่ามีสิทธิน าสถานที่เช่าออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อไปได้ทันที 

ทีต่ัง้ทีด่นิ : 109/164 หมู่ 1 หมู่บ้านโนโววิลส์วงแหวนบางใหญ่ ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัว

ทอง จังหวัดนนทบุรี 

ประเภทพ้ืนทีเ่ชา่  : ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

ค่าเชา่ : 11,578.95 บาทต่อเดือน 

5. สัญญาเช่าพ้ืนที่อาคารเพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงานสาขาบางบอน 

บริษัทมีการท าสัญญาเช่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างจากบุคคลที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพ่ือใช้เป็นส านักงานสาขาบางบอนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คู่สัญญา : บุคคลที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ลงวนัที ่ : 1 ธันวาคม 2563 

ระยะเวลาเชา่ : 2 ปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

หากผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันส้ินสุดระยะเวลาเช่าตาม

สัญญาเช่าฉบับนี้ โดยให้ผู้ให้เช่าพิจารณาการต่ออายุการเช่าตามดุลยพินิจอัน

สมควร 

ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ด าเนินการแจ้งความประสงค์ตามที่ก าหนด หรือหากคู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ในส่วนของอัตราค่าเช่า (ส าหรับระยะเวลาการ

เช่าซ่ึงจะได้ต่ออายุออกไป) หรือผู้เช่าไม่เข้าท าหรือลงนามในสัญญาฉบับใหม่

หรือผู้เช่าไม่ช าระค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเช่าใหม่ทั้งหมดให้เป็นที่เรียบร้อยใน

วันลงนามในสัญญาเช่าฉบับใหม่ได้ภายใน 1 เดือน ก่อนวันส้ินสุดระยะเวลาเช่า

ของสัญญาเช่าฉบับนี้ การต่ออายุสัญญาเช่าฉบับนี้ย่อมเป็นอันระงับโดยพลัน 

และผู้ให้เช่ามีสิทธิน าสถานที่เช่าออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อไปได้ทันที 
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เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้มีบันทึกต่อท้ายสัญญาให้เปลี่ยนแปลงเรื่อง

ระยะเวลาของสัญญาเช่าจากก าหนดระยะเวลาเดิม 1 ปี เป็นระยะเวลาใหม่ 2 ปี 

(โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565) 

ทีต่ัง้ทีด่นิ : 105/298 หมู่ 3 หมู่บ้านพระปิ่ น 5 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทพ้ืนทีเ่ชา่ : ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

ค่าเชา่ : 8,421.05 บาทต่อเดือน 

6. สัญญาเช่าพ้ืนที่อาคารเพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงานสาขาอุตรดิตถ์ 

บริษัทมีการท าสัญญาเช่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างจากบุคคลที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพ่ือใช้เป็นส านักงานสาขาอุตรดิตถ์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คู่สัญญา : บุคคลที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ลงวนัที ่ : 1 พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาเชา่ : 1 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

หากผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันส้ินสุดระยะเวลาเช่าตาม

สัญญาเช่าฉบับนี้ โดยให้ผู้ให้เช่าพิจารณาการต่ออายุการเช่าตามดุลยพินิจอัน

สมควร 

ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ด าเนินการแจ้งความประสงค์ตามที่ก าหนด หรือหากคู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ในส่วนของอัตราค่าเช่า (ส าหรับระยะเวลาการ

เช่าซ่ึงจะได้ต่ออายุออกไป) หรือผู้เช่าไม่เข้าท าหรือลงนามในสัญญาฉบับใหม่

หรือผู้เช่าไม่ช าระค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเช่าใหม่ทั้งหมดให้เป็นที่เรียบร้อยใน

วันลงนามในสัญญาเช่าฉบับใหม่ได้ภายใน 1 เดือน ก่อนวันส้ินสุดระยะเวลาเช่า

ของสัญญาเช่าฉบับนี้ การต่ออายุสัญญาเช่าฉบับนี้ย่อมเป็นอันระงับโดยพลัน 

และผู้ให้เช่ามีสิทธิน าสถานที่เช่าออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อไปได้ทันที 

ทีต่ัง้ทีด่นิ : 181/24 หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  

ประเภทพ้ืนทีเ่ชา่ : ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

ค่าเชา่ : 3,157.89 บาทต่อเดือน 

สัญญาประกันภัย 

1. อาคารส านักงานใหญ่ 

บริษัทมีการท ากรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ผู้เอาประกนัภยั : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ผู้รบัประโยชนต์าม

กรมธรรม ์

: บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ส านักธุรกิจ รามอินทรา  

(เฉพาะส่ิงปลูกสร้างตัวอาคาร ตามภาระผูกพัน) 

กรมธรรม์เลขที ่ : IA025275-21RBK 

วนัทีท่ าสญัญา : 29 กรกฎาคม 2564 

ประเภทการประกนัภยั : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ 
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ระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ส้ินสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 

2565 เวลา 16.30 น. 

จ านวนเงนิและทรพัยส์นิ

ทีเ่อาประกนัภยั  

: รวมทั้งหมด 100,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

ส าหรับสถานที่ตั้งทรัพย์สิน 1 ประกอบด้วย 

 1. ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ตัวอาคารทุก

อาคาร รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร รั้ว 

ก าแพง ประตู รั้วและบริเวณชายคา                        

25,000,000 บาท 

 

 2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา 

เครื่องใช้ไฟฟา้และอุปกรณ์ไฟฟา้ต่าง ๆ งาน

ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ลิฟต ์ 

34,010,000 บาท 

 3. รูปภาพวาดโชว์ 990,000 บาท 

 4. อุปกรณ์ภายในตัวอาคาร อุปกรณ์ส านักงาน

ต่าง ๆ วัสดุครุภัณฑ์ของผู้เอาประกันภัยใน

ฐานะผู้รักษาทรัพย์ 

20,000,000 บาท 

 

 รวมสถานทีต่ัง้ทรพัย์สนิที ่1 80,000,000 บาท 

 ส าหรับสถานที่ตั้งทรัพย์สิน 2 ประกอบด้วย 

 1. ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ตัวอาคารทุก

อาคาร รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร รั้ว 

ก าแพง ประตู รั้วและบริเวณชายคา                        

7,000,000 บาท 

 2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา 

เครื่องใช้ไฟฟา้และอุปกรณ์ไฟฟา้ต่าง ๆ งาน

ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ลิฟต์ 

4,800,000 บาท 

 3. รูปภาพวาดโชว์ 1,200,000 บาท 

 4. อุปกรณ์ภายในตัวอาคาร อุปกรณ์ส านักงาน

ต่างๆ วัสดุครุภัณฑ์ของผู้เอาประกันภัยในฐานะ

ผู้รักษาทรัพย์ 

7,000,000 บาท 

  รวมสถานทีต่ัง้ทรพัย์สนิที ่2 20,000,000 บาท 

สถานทีต่ัง้ทรพัย์สนิ/ 

สถานทีเ่อาประกนั 

: สถานที่ตั้งทรัพย์สิน 1:  235/1, 235/2 ถนนราษฏร์พัฒนา แขวงราษฏร์

พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

สถานที่ตั้งทรัพย์สิน 2: 235/3 ถนนราษฏร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขต

สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

 

2. โรงงานปรับสภาพเครื่องถ่ายเอกสาร จังหวัดชลบุรี 

บริษัทมีการท ากรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ผู้เอาประกนัภยั  บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ผู้รบัประโยชนต์าม

กรมธรรม ์

: ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) (ตามภาระผูกพัน) 
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กรมธรรม์เลขที ่ : IA025274-21RBK 

วนัทีท่ าสญัญา : 29 กรกฎาคม 2564 

ประเภทการประกนัภยั : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ 

ระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ส้ินสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 

2565 เวลา 16.30 น. 

จ านวนเงนิและทรพัยส์นิ

ทีเ่อาประกนัภยั  

: 62,000,000 บาท ประกอบด้วย 

 1. ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ตัวอาคารทุก

อาคาร เฟอร์นิเจอร์ รวมเครื่องตกแต่งติดตั้ง

ตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟา้ เครื่องใช้ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ ตู้ควบคุมไฟฟา้ ระบบไฟฟา้                        

37,000,000 บาท 

 

 2. สต็อกสินค้าวัตถุดิบ สินค้าส าเร็จรูป 

     และสินค้าระหว่างผลิต เครื่องถ่ายเอกสาร 

25,000,000 บาท 

 

      (มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1 ล้านบาท) 

สถานทีต่ัง้หรอืที่เกบ็

ทรพัยส์นิเอาประกนั 

: 222 โครงการอุตสาหกรรมทองโกรว์ หมู่ 2 ถนน บางนา-ตราด ต าบลคลอง

ต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 

 

3. คลังสินค้า ถนนรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

บริษัทมีการท ากรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ผู้เอาประกนัภยั  บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ผู้รบัประโยชนต์าม

กรมธรรม ์

: ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ตามภาระผูกพัน) 

กรมธรรม์เลขที ่ : IA025273-21RBK 

วนัทีท่ าสญัญา : 27 กรกฎาคม 2564 

ประเภทการประกนัภยั : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ 

ระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ส้ินสุดวันที่ 27 กรกฎาคม 

2565 เวลา 16.30 น. 

จ านวนเงนิและทรพัยส์นิ

ทีเ่อาประกนัภยั  

: 100,000,000 บาท ประกอบด้วย 

 1. ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ตัวอาคารทุก

อาคาร รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร และ

ระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงติดตั้งอยู่ภายในอาคาร

และถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร                        

30,000,000 บาท 

 

 2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา 

เครื่องใช้ส านักงาน 

5,000,000 บาท 

 

 3. สต็อกสินค้า เช่น เครื่องถ่ายเอกสารทั้งเครื่อง

ใหม่และมือสอง อะไหล่ ผงหมึก และสินค้าอื่น ๆ 

ที่อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัยและเก่ียวข้อง

กับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย 

65,000,000 บาท 

 

      (มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 32.15 ล้านบาท) 
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สถานทีต่ัง้หรอืที่เกบ็

ทรพัยส์นิเอาประกนั 

: 8, 8/1 ถ.รามค าแหง 118 แยก 42-2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร 10240 

 

4. อาคารส านักงานสาขาอุดมสุข ของบริษัท 

บริษัทมีการท ากรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ผู้เอาประกนัภยั  บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ผู้รบัประโยชนต์าม

กรมธรรม ์

: บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

กรมธรรม์เลขที ่ : IA025605-21RBK 

วนัทีท่ าสญัญา : 31 สิงหาคม 2564 

ประเภทการประกนัภยั : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ 

ระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 

2565 เวลา 16.30 น. 

จ านวนเงนิและทรพัยส์นิ

ทีเ่อาประกนัภยั  

: 18,000,000 บาท ประกอบด้วย 

1. เฟอร์นิเจอร์รวมเครื่องตกแต่ง

ติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟา้ 

เครื่องใช้ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ ตู้ควบคุมไฟฟา้ 

ระบบไฟฟา้ 

2. สต๊อกสินค้า เช่น เครื่องถ่าย

เอกสารทั้งเครื่องใหม่ และมือสอง 

อะไหล่ ผงหมึก และสินค้าอื่น ๆ ที่

อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย 

และเก่ียวข้องกับธุรกิจของผู้เอา

ประกันภัย 

 

16,000,000 บาท 

 

 

 

 

2,000,000 บาท 

   (มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1.72 ล้านบาท) 

สถานทีต่ัง้หรอืที่เกบ็

ทรพัยส์นิเอาประกนั 

: ช้ันที่ 1-4 ของอาคารเลขที่ 40, 42 ถนนอุดมสุข 60 แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย 

1. บริษัทมีการท าสัญญาความตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership Agreement) กับ AMAGNO 

GmbH & Co. KG โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้ 

ตัวแทนจ าหน่าย : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” 

คู่สัญญา : AMAGNO GmbH & Co. KG ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Amagno” 

ระยะเวลาของสัญญา : ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

และจะต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติเป็นรายปีในปีถัดไป ซ่ึงปัจจุบันสัญญายังมี

ผลใช้บังคับอยู่ 
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ประเภทสินค้า 

ทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้เป็น

ตวัแทนจ าหน่าย 

: Software (ระบบจัดการข้อมูลในองค์กรตราสินค้า Amagno) 

การแต่งตั้ง  : บริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจตามสัญญาความตกลงเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือจ าหน่ายและให้บริการ สินค้าประเภทซอฟต์แวร์ ตรา

สินค้า Amagno 

2. บริษัทมีการท าสัญญาผู้ให้บริการโซลูชัน (Solution Provider Agreement) กับ Laserfiche 

International Limited โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้ 

ตัวแทนจ าหน่าย : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” 

คู่สัญญา : Laserfiche International Limited ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Laserfiche” 

ระยะเวลาของสัญญา : ตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการ

ยกเลิกสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถขอยกเลิกสัญญา

ฉบับนี้ได้ โดยแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ซ่ึงปัจจุบันสัญญายังมีผล

ใช้บังคับอยู่ 

ประเภทสินค้า 

ทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้เป็น

ตวัแทนจ าหน่าย 

: Software (ระบบจัดการข้อมูลในองค์กร ตราสินค้า Laserfiche) 

3. บริษัทมีการท าสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายสินค้า (Oracle Partner Network Master Distribution 

Agreement) กับ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้ 

ตัวแทนจ าหน่าย : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” 

คู่สัญญา : บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จ ากัด ต่อไปนี้จะเรียกว่า 

“Oracle” 

ระยะเวลาของสัญญา : 23 สิงหาคม 2564 – 22 สิงหาคม 2566 

คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถขอยกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยแจ้ง

ความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คู่สัญญาอีก

ฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ประเภทสินค้า 

ทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้เป็น

ตวัแทนจ าหน่าย 

: โปรแกรม (Software) /  อุ ปกรณ์คอมพิว เตอร์  (Hardware) / 

Learning Credit / และการให้บริการจัดเก็บข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์

ออนไลน์ (Cloud Services) ตราสินค้า Oracle ให้แก่ลูกค้าหน่วยงาน

รัฐบาล 

4. บริษัทได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายสินค้ากับ บริษัท แพนทั่ม (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีรายละเอียด

ของหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายดังนี้ 

ตัวแทนจ าหน่าย : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” 

ผู้แต่งตั้ง : บริษัท แพนทั่ม (ประเทศไทย) จ ากัด ต่อไปนี้จะเรียกว่า “PANTUM”) 

ระยะเวลาของสัญญา : 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 

ประเภทสินค้า 

ทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้เป็น

ตวัแทนจ าหน่าย 

: เครื่องพิมพ์ และวัสดุส้ินเปลือง ตราสินค้า PAMTUM 
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การแต่งตั้ง  : บริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า 

PAMTUM ในเขตพ้ืนที่ประเทศไทย ส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์

เลเซอร์ ขาว-ด า Laser Printer รุ่น P2500W, P5000DN, 

P3500DN, CP2300DN, P5500DN, M7200DFW,P3010DW, 

P3305DW, BP5100DW, M7105DW  รวมถึงวัสดุส้ินเปลืองของรุ่น

ดังกล่าว 

5. บริษัทมีการท าบันทึกความเข้าใจสัญญาความตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Memorandum of 

Understanding: Strategic Partnership Agreement) กับ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดย

มีรายละเอียดของบันทึกความเข้าใจดังนี้ 

ตัวแทนจ าหน่าย : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” 

คู่สัญญา : บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด ต่อไปนี้จะเรียกว่า “HP” 

ระยะเวลาของสัญญา : ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

ประเภทสินค้า 

ทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้เป็น

ตวัแทนจ าหน่าย 

: อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ตราสินค้า HP 

การแต่งตั้ง  : บริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า HP 

ในระดับ HP Managed Print Specialist Premier Program 

 

สัญญาก าหนดกรอบในการด าเนินธุรกิจ 

1. บริษัท บี พี พี สเตช่ันเนอรี่ จ ากัด (ช่ือปัจจุบัน บริษัท ทรี ศูนย์อัจฉริยะแห่งปัญญา จ ากัด) 

บริษัท มีการท าสัญญาก าหนดกรอบในการด าเนินธุรกิจ กับบริษัท บี พี พี สเตช่ันเนอรี่ จ ากัด (ช่ือปัจจุบัน 

บริษัท ทรี ศูนย์อัจฉริยะแห่งปัญญา จ ากัด) โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท บี พี พี สเตช่ันเนอรี่ จ ากัด (“บีพีพี”)  

(ช่ือปัจจุบัน บริษัท ทรี ศูนย์อัจฉริยะแห่งปัญญา จ ากัด) 

วนัทีท่ าสญัญา : 22 กันยายน 2558   

กรอบการด าเนนิธรุกิจ : บีพีพี ตกลงว่าจะไม่ด าเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย 

ในธุรกิจ ดังนี้ 

1. ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร 

เครื่องพิมพ์ และระบบจัดการเอกสาร ซ่ึงประกอบด้วย 

- ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- จ าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- จ าหน่ายหมึกพิมพ์ กระดาษ และอะไหล่ส าหรับเครื่อง

ถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- บริการบ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร 

- ระบบบริหารจัดการเอกสาร 

2. ธุรกิจจ าหน่าย ให้บริการ และรับเหมาวิศวกรรมด้าน

เทคโนโลยีส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

ซ่ึงประกอบด้วย 

- ระบบท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ 

- ระบบโทรมาตร (Supervisory Control And Data 

Acquisition หรือ SCADA) 
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- ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร 

หรือธุรกรรมที่อาจเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัท

ย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในขณะที่ บีพีพี มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ านาจควบคุม (ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 

เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอ

ขายหลักทรัพย์) ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยและภายหลังจาก

ที่ บีพีพี พ้นสภาพจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือผู้มีอ านาจควบคุม ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น

ระยะเวลา 3 ปี 

ระยะเวลาของสัญญา : สัญญาฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ คู่สัญญาลงนามใน

สัญญา 

ค ารับรองของคู่สญัญา : หากในอนาคต บีพีพี จะมีการด าเนินงาน และ/หรือ ประกอบธุรกิจ 

ที่ไม่สามารถบ่งช้ีได้ชัดเจนว่ามีการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือ

บริ ษัทย่อย ดังที่ ระบุ ไว้กรอบการด าเนินธุรกิจ บี พีพี ต้อง

ด าเนินการแจ้งและขอความเห็นจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน

เริ่มด าเนินการ 

การผดิสญัญาและผลการ

ผิดสัญญา 

: - หากมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง ซ่ึงเกิดจากหรือ

เก่ียวเนื่องกับการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง คู่สัญญาต้อง

เจรจาร่วมกันโดยฉันมิตรเพ่ือยุติข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือ

ข้อเรียกร้องดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายที่

ผิดสัญญาได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

- หากคู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติ ได้ภายในก าหนดเวลา 

คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญาอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยัง

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 

วัน เพ่ือให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาแก้ไขเหตุแห่งการผิด

สัญญา หากเหตุดังกล่าวมิได้รับการแก้ไขก่อนส้ินสุดก าหนด

ระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญามีสิทธิบอก

เลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัด

เพียงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 

บริษัทมีการท าสัญญาก าหนดกรอบในการด าเนินธุรกิจกับบริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด โดยมี

รายละเอียดของสัญญาดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท โรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด (“โรลลิ่ง”)  

วนัทีท่ าสญัญา : 22 กันยายน 2558   

กรอบการด าเนนิธรุกิจ : โรลลิ่ง ตกลงว่าจะไม่ด าเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อยในธุรกิจดังนี้ 

1. ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และ

ระบบจัดการเอกสาร ซ่ึงประกอบด้วย 

- ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- จ าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 
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- จ าหน่ายหมึกพิมพ์ กระดาษ และอะไหล่ส าหรับเครื่องถ่าย

เอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- บริการบ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร 

- ระบบบริหารจัดการเอกสาร 

2. ธุรกิจจ าหน่าย ให้บริการ และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับ

โครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วย 

- ระบบท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ 

- ระบบโทรมาตร (Supervisory Control And Data 

Acquisition หรือ SCADA) 

- ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร 

หรือธุรกรรมที่อาจเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม ในขณะที่ โรลลิ่ง มีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือผู้มีอ านาจควบคุม (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการ

ออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยและภายหลัง

จากที่ โรลลิ่ง พ้นสภาพจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี

อ านาจควบคุม ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นระยะเวลา 3 ปี 

ระยะเวลาของสัญญา : สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา 

ค ารับรองของคู่สญัญา : หากในอนาคต โรลลิ่ง จะมีการด าเนินงาน และ/หรือ ประกอบธุรกิจที่ไม่

สามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนว่ามีการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ดังที่

ระบุไว้กรอบการด าเนินธุรกิจ โรลลิ่ง ต้องด าเนินการแจ้งและขอความเห็นจาก

คณะกรรมการของบริษัทก่อนเริ่มด าเนินการ 

การผดิสญัญาและผล

การผดิสญัญา 

 

: - หากมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง ซ่ึงเกิดจากหรือเก่ียวเนื่อง

กับการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง คู่สัญญาต้องเจรจาร่วมกันโดยฉันมิตร

เพ่ือยุติข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องดังกล่าวภายใน 15 วันนับ

แต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่าย

หนึ่ง 

- หากคู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายในก าหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่

ผิดสัญญาอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดย

ก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญา

แก้ไขเหตุแห่งการผิดสัญญา หากเหตุดังกล่าวมิได้รับการแก้ไขก่อน

ส้ินสุดก าหนดระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญา มีสิทธิบอก

เลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงค่า

ทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. บริษัท กรีน วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

บริษัทมีการท าสัญญาก าหนดกรอบในการด าเนินธุรกิจกับบริษัท กรีน วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด โดยมี

รายละเอียดของสัญญาดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท กรีน วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (“GWE”)  

วนัทีท่ าสญัญา : 22 กันยายน 2558   

กรอบการด าเนนิธรุกิจ : GWE ตกลงว่าจะไม่ด าเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อยในธุรกิจดังนี้ 
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1. ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และ

ระบบจัดการเอกสาร ซ่ึงประกอบด้วย 

- ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- จ าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- จ าหน่ายหมึกพิมพ์ กระดาษ และอะไหล่ส าหรับเครื่องถ่าย

เอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- บริการบ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร 

- ระบบบริหารจัดการเอกสาร 

2. ธุรกิจจ าหน่าย ให้บริการ และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับ

โครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วย 

- ระบบท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ 

- ระบบโทรมาตร (Supervisory Control And Data 

Acquisition หรือ SCADA) 

- ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร 

หรือธุรกรรมที่อาจเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม ในขณะที่ GWE มีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือผู้มีอ านาจควบคุม (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการ

ออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยและภายหลัง

จากที่ GWE พ้นสภาพจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี

อ านาจควบคุม ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นระยะเวลา 3 ปี 

ระยะเวลาของสัญญา : สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา 

ค ารับรองของคู่สญัญา : หากในอนาคต GWE จะมีการด าเนินงาน และ/หรือ ประกอบธุรกิจ ที่ไม่สามารถ

บ่งช้ีได้ชัดเจนว่ามีการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ดังที่ระบุไว้

กรอบการด าเนินธุรกิจ GWE ต้องด าเนินการแจ้งและขอความเห็นจาก

คณะกรรมการของบริษัทก่อนเริ่มด าเนินการ 

การผดิสญัญาและผล

การผดิสญัญา 

 

: - หากมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง ซ่ึงเกิดจากหรือเก่ียวเนื่อง

กับการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง คู่สัญญาต้องเจรจาร่วมกันโดยฉันมิตร

เพ่ือยุติข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องดังกล่าวภายใน 15 วันนับ

แต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่าย

หนึ่ง 

- หากคู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายในก าหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่

ผิดสัญญาอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดย

ก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญา

แก้ไขเหตุแห่งการผิดสัญญา หากเหตุดังกล่าวมิได้รับการแก้ไขก่อน

ส้ินสุดก าหนดระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญามีสิทธิบอก

เลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงค่า

ทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. บริษัท เกทเวย์ กรีน จ ากัด 

บริษัทมีการท าสัญญาก าหนดกรอบในการด าเนินธุรกิจกับบริษัท เกทเวย์ กรีน จ ากัด โดยมีรายละเอียดของ

สัญญาดังนี้ 
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คู่สัญญา : บริษัท เกทเวย์ กรีน จ ากัด (“เกทเวย์ กรีน”) 

วนัทีท่ าสญัญา : 22 กันยายน 2558   

กรอบการด าเนนิธรุกิจ : เกทเวย์ กรีน ตกลงว่าจะไม่ด าเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อยใน

ธุรกิจดังนี้ 

1. ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และ

ระบบจัดการเอกสาร ซ่ึงประกอบด้วย 

- ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- จ าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- จ าหน่ายหมึกพิมพ์ กระดาษ และอะไหล่ส าหรับเครื่องถ่าย

เอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- บริการบ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร 

- ระบบบริหารจัดการเอกสาร 

2. ธุรกิจจ าหน่าย ให้บริการ และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับ

โครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วย 

- ระบบท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ 

- ระบบโทรมาตร (Supervisory Control And Data 

Acquisition หรือ SCADA) 

- ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร 

หรือธุรกรรมที่อาจเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม ในขณะที่ เกทเวย์ กรีน มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามในประกาศ

เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

และภายหลังจากที่ เกทเวย์ กรีน พ้นสภาพจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นระยะเวลา 

3 ปี 

ระยะเวลาของสัญญา : สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา 

ค ารับรองของคู่สญัญา : หากในอนาคต เกทเวย์ กรีน จะมีการด าเนินงาน และ/หรือ ประกอบธุรกิจ ที่ไม่

สามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนว่ามีการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ดังที่

ระบุไว้กรอบการด าเนินธุรกิจ เกทเวย์ กรีน ต้องด าเนินการแจ้งและขอ

ความเห็นจากคณะกรรมการของบริษัทก่อนเริ่มด าเนินการ 

การผดิสญัญาและผล

การผดิสญัญา 

: - หากมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง ซ่ึงเกิดจากหรือเก่ียวเนื่อง

กับการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง คู่สัญญาต้องเจรจาร่วมกันโดยฉันมิตร

เพ่ือยุติข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องดังกล่าวภายใน 15 วันนับ

แต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่าย

หนึ่ง 

- หากคู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายในก าหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่

ผิดสัญญาอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดย

ก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญา

แก้ไขเหตุแห่งการผิดสัญญา หากเหตุดังกล่าวมิได้รับการแก้ไขก่อน

ส้ินสุดก าหนดระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญามีสิทธิบอก
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เลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงค่า

ทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. บริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี จ ากัด  

บริษัทมีการท าสัญญาก าหนดกรอบในการด าเนินธุรกิจกับ บริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี จ ากัด โดยมีรายละเอียดของ

สัญญาดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท อาร์ยู เทคโนโลยี จ ากัด (“อาร์ยู เทค”)  

วนัทีท่ าสญัญา : 15 พฤษภาคม 2560   

กรอบการด าเนนิธรุกิจ : อาร์ยู เทค ตกลงว่าจะไม่ด าเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อยในธุรกิจ

ดังนี้ 

1. ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และ

ระบบจัดการเอกสาร ซ่ึงประกอบด้วย 

- ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- จ าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- จ าหน่ายหมึกพิมพ์ กระดาษ และอะไหล่ส าหรับเครื่องถ่ายเอกสาร

และเครื่องพิมพ์ 

- บริการบ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร 

- ระบบบริหารจัดการเอกสาร 

2. ธุรกิจจ าหน่าย ให้บริการ และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับ

โครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วย 

- ระบบท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ 

- ระบบโทรมาตร (Supervisory Control And Data 

Acquisition หรือ SCADA) 

- ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร 

หรือธุรกรรมที่อาจเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม ในขณะที่ อาร์ยู เทค มีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือผู้มีอ านาจควบคุม (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการ

ออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยและภายหลัง

จากที่ อาร์ยู เทค พ้นสภาพจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้

มีอ านาจควบคุม ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นระยะเวลา 3 ปี 

ระยะเวลาของสัญญา : สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา 

ค ารับรองของคู่สญัญา : หากในอนาคต อาร์ยู เทค จะมีการด าเนินงาน และ/หรือ ประกอบธุรกิจที่ไม่

สามารถบ่งช้ีได้ชัดเจนว่ามีการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยดังที่

ระบุไว้กรอบการด าเนินธุรกิจ อาร์ยู เทค ต้องด าเนินการแจ้งและขอความเห็น

จากคณะกรรมการของบริษัทก่อนเริ่มด าเนินการ 

การผดิสญัญาและผล

การผดิสญัญา 

: - หากมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง ซ่ึงเกิดจากหรือเก่ียวเนื่อง

กับการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง คู่สัญญาต้องเจรจาร่วมกันโดยฉันมิตร

เพ่ือยุติข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องดังกล่าวภายใน 15 วันนับ

แต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่าย

หนึ่ง 
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- หากคู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายในก าหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่

ผิดสัญญาอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดย

ก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันเพ่ือให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาแก้ไข

เหตุแห่งการผิดสัญญา หากเหตุดังกล่าวมิได้รับการแก้ไขก่อนส้ินสุด

ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิก

สัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย ซ่ึงรวมถึงแต่ ไม่จ ากัดเพียงค่า

ทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. บริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

บริษัทมีการท าสัญญาก าหนดกรอบในการด าเนินธุรกิจกับ บริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด โดยมี

รายละเอียดของสัญญาดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์  จ ากัด (“อาร์ยู แอสเซท”)  

วนัทีท่ าสญัญา : 15 พฤษภาคม 2560   

กรอบการด าเนนิธรุกิจ : อาร์ยู แอสเซท ตกลงว่าจะไม่ด าเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อยใน

ธุรกิจดังนี้ 

1. ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และ

ระบบจัดการเอกสาร ซ่ึงประกอบด้วย 

- ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- จ าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- จ าหน่ายหมึกพิมพ์ กระดาษ และอะไหล่ส าหรับเครื่องถ่าย

เอกสารและเครื่องพิมพ์ 

- บริการบ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร 

- ระบบบริหารจัดการเอกสาร 

2. ธุรกิจจ าหน่าย ให้บริการ และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส าหรับ

โครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วย 

- ระบบท้องฟา้จ าลองและพิพิธภัณฑ์ 

- ระบบโทรมาตร (Supervisory Control And Data 

Acquisition หรือ SCADA) 

- ระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร 

หรือธุรกรรมที่อาจเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม ในขณะที่ อาร์ยู แอสเซท มีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามในประกาศ

เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

และภายหลังจากที่ อาร์ยู แอสเซท พ้นสภาพจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม ร่วมกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นระยะเวลา 

3 ปี 

ระยะเวลาของสัญญา : สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา 

ค ารับรองของคู่สญัญา : หากในอนาคต อาร์ยู แอสเซท จะมีการด าเนินงาน และ/หรือ ประกอบธุรกิจที่

ไม่สามารถบ่งช้ีได้ชัดเจนว่ามีการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ดังที่ระบุไว้กรอบการด าเนินธุรกิจ อาร์ยู แอสเซท ต้องด าเนินการแจ้งและขอ

ความเห็นจากคณะกรรมการของบริษัทก่อนเริ่มด าเนินการ 
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การผดิสญัญาและผล

การผดิสญัญา 

: - หากมีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง ซ่ึงเกิดจากหรือเก่ียวเนื่อง

กับการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง คู่สัญญาต้องเจรจาร่วมกันโดยฉันมิตร

เพ่ือยุติข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องดังกล่าวภายใน 15 วันนับ

แต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่าย

หนึ่ง 

- หากคู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายในก าหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่

ผิดสัญญาอาจส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดย

ก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันเพ่ือให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญา

แก้ไขเหตุแห่งการผิดสัญญา หากเหตุดังกล่าวมิได้รับการแก้ไขก่อน

ส้ินสุดก าหนดระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญามีสิทธิบอก

เลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงค่า

ทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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นโยบายการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี

 

บรษัิท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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บทน า 

 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้กรอบ

ของจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน จึงเห็นควรให้มีการประมวลและจัดท าหลักบรรษัทภิบาลข้ึน เพ่ือ

เป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ท าให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการด าเนินการใด ๆ กระท าด้วยความเป็นธรรม และ

ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการด าเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซ่ือสัตย์สุจริต มีการก าหนดนโยบาย 

แผนงาน กลยุทธ์ การด าเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการด าเนินงาน และการก ากับดูแลเรื่องการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัทมุ่งมั่น ในการด าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมไทย ทั้งนี้ก็

เพ่ือผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และสังคมโดยรวม 

 

 

 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

ของ 

บริษัท ดทิโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้ 

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

  



 

 

เอกสารแนบ 6 - นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

 

311 

 

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 1.1  คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้อง

ก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2. การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

3. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 1.2 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลบริษัทให้น าไปสู่ผลการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance 

Outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม 

4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการก ากับดูแลบริษัทให้น าไปสู่ผลการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี 

1.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ 

นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 

1.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น าในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือ

ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม 

1.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายส าหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่

แสดงถึงหลักการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

1.2.4 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการสื่อสารเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น มีการ

ติดตามผลการปฏิบัติ และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ า 

หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการบริษัททุกคน รวมถึงผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแล

ให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือ

แนวทางที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น การลงทุน การท า

ธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การได้มา/

จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

และก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานกลุ่มบริษัทและฝ่ายจัดการ

อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานกลุ่มบริษัทและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

1.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดท ากฎบัตรหรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

บริษัท ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการบริษัททุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ประธานกลุ่มบริษัท และฝ่ายจัดการ อย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้อง

กับทิศทางขององค์กร 
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1.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอ านาจการ

จัดการบริษัทให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยท าการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดีการ

มอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานกลุ่มบริษัท และฝ่ายจัดการอาจ

พิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

เรื่องทีค่วรดูแลให้มกีารด าเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มี

ในการด าเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอ

เรื่องเพ่ือพิจารณาได้ ซ่ึงได้แก่เรื่องต่อไปนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 

2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ 

3. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การสรรหา พัฒนา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานกลุ่มบริษัท 

5. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร 

เรื่องที่ด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ประธานกลุ่มบริษัท 

และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก

ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปด าเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท

ติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซ่ึงได้แก่

เรื่องต่อไปนี้ 

1. การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ าปี  

2. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การก าหนดอ านาจด าเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 

4. การก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ

บริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

6. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเช่ือถือ 

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควรด าเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแล

ระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานกลุ่มบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

ด าเนินการ ซ่ึงได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัท

อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจ

ด าเนินงาน การจัดซ้ือจัดจ้างการรับบุคลากรเข้าท างาน ตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไว้และ

ติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 

2. เรื่องที่ข้อก าหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 
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หลกัปฏบิตั ิ2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษัททีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื 

หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (Objectives) 

เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้ง 

บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก 

(Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ 

(Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดท า

เป็นวิสัยทัศน์ (Vision) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (Principles and Purposes) หรือ

อื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 

2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดรูปแบบธุรกิจ 

(Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

ควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึง 

1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่าง

เหมาะสม 

2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 

3) ความพร้อม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 

4) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท 

5) กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท 

6) ความสามารถในการท าก าไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัทและลูกค้า 

(Value Proposition) 

7) ความสามารถในการด ารงอยู่ของบริษัท ในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความ

เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียได้ 

2.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความ

รับผิดชอบในผลการกระท า (Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส 

(Transparency) ความเอาใจใส่ (Due Consideration of Social and Environmental 

Responsibilities) เป็นต้น  

2.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

ขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จน

กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

หลักปฏิบตัิ 2.2 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน

กลางและ/หรือประจ าปีของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท 

โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

2.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ 

ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดท า หรือทบทวน

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่ากล

ยุทธ์และแผนงานประจ าปีได้ค านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวข้ึน และยังพอจะคาดการณ์

ได้ตามสมควร 

2.2.2 ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง
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ตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของ

บริษัท โดยมีกลไกที่ท าให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 

1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วน

ได้เสียกับบริษัทไว้ชัดเจน เพ่ือให้บริษัทสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด 

2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล 

กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หน่วยงาน

ราชการ หน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น 

3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น

ดังกล่าวตามความส าคัญและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อทั้งบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ 

เพ่ือเลือกเรื่องส าคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาด าเนินการให้เกิด 

2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ

ศักยภาพของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก าหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงิน

และไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการ

ตั้งเป้าหมายที่อาจน าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical 

Conduct) 

2.2.4 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์

และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร 

2.2.5 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่

เหมาะสมและติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยจัดให้มีผู้ท าหน้าที่

รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริ ษัท 

ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพา

องค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ 

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มี

คุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ

ด้าน เพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวม มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ

และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ 

3.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยต้องมีจ านวนกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน 

3.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่

ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย 

1) กรรมการบริษัทส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับ

การท างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ  

2) กรรมการอิสระมีจ านวนและคุณสมบัติ เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา 



 

 

เอกสารแนบ 6 - นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

 

315 

 

ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในรายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่า 

องค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ

อย่างมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

3.2.2 ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกลุ่มบริ ษัทมีหน้ าที่ความรับผิดชอบต่างกัน 

คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและประธานกลุ่ม

บริษัทให้ชัดเจน และเพ่ือไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด บริษัทจะแยกบุคคลที่ด ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทออกจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มบริษัท 

3.2.3 ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธาน

กรรมการบริษัทจะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) การก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม

องค์กรที่มีจริยธรรม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

3) การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับประธานกลุ่มบริษัท 

และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการ

บริษัทจะอภิปรายประเด็นส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการ

บริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการ

บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 

3.2.4 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 

9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะ

แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่าง

สมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว  

3.2.5 เพ่ือให้เรื่องส าคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่องกลั่นกรองข้อมูล 

และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

3.2.6 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

หลักปฏิบัติ 3.3 คณะกรรมการบริษัทควรก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทมีกระบวนการที่โปร่งใส

และชัดเจน เพ่ือให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 

3.3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติที่จะท าให้

คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบความรู้ความช านาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณา

ประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับเสนอช่ือให้เป็นกรรมการบริษัท และเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนจะน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 
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นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอเก่ียวกับบุคคลที่ได้รับการ

เสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการบริษัทเพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการบริษัทที่

ครบวาระ และในกรณีที่เป็นการเสนอช่ือกรรมการบริษัทรายเดิม ควรค านึงถึงผลการปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการบริษัทคนดังกล่าวประกอบด้วย 

3.3.3 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ าปี 

รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หลักปฏิบัติ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้ ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยน าพาองค์กรให้ด าเนินงาน

ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

3.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และ

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ

รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับ

ที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 

3.4.2 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบที่เป็น

ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มี

ความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบี้ยประชุม) และ

ค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บ าเหน็จ) โดยเช่ือมโยงกับมูลค่าที่

บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท าให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผล

ประกอบการระยะสั้น 

3.4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ านวน

ของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่

กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยด้วย 

หลักปฏิบัติ 3.5 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่ามีกลไกสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่

ของตน 

3.5.2 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ

บริษัทโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งหลาย

บริษัท ตลอดจนความเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่า

กรรมการบริ ษัทสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ในบริ ษัทได้อย่างเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งในบริษัทจด

ทะเบียนรวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน 

3.5.3 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท 

และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ 
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3.5.4 ในกรณีที่กรรมการบริษัท มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือด ารงต าแหน่งกรรม

การบริษัทหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของ

บริษัทเพ่ือประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการป้องกัน

อย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม 

3.5.5 ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีข้ึนในรอบปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 

หลักปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการ

ด าเนินงานของบริษัทย่อย (ถ้ามี) และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่

เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้อง

ตรงกันด้วย 

3.6.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก าหนดนโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซ่ึงรวมถึง 

1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท

ย่อย โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาด

เล็กที่เป็น Operating Arms ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ประธาน

กลุ่มบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งก็ได้  

2) ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท ตามข้อ 1) 

และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และใน

กรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดนโยบายให้ตัวแทนท า

หน้าที่อย่างดีที่สุดเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของ

บริษัทแม่ 

3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท ารายการ

ต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียว

โยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน การท ารายการอื่นที่ส าคัญ การเพ่ิมทุน 

การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 

3.6.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุน

เพ่ิมเติมมีนัยส าคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดท า

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอื่นเพ่ือให้เกิดความ

ชัดเจนเก่ียวกับอ านาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ 

การติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท างบการเงินของบริษัท 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการท างานประจ าปีของกรรมการบริษัททั้งคณะ 

รวมทั้งประเมินผลการท างานของกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็น

รายบุคคลเพ่ือพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพ่ือสามารถน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้ 

3.7.1 คณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยก าหนดบรรทัด

ฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 
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3.7.2 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง 

และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปีได้ และเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไว้ใน

รายงานประจ าปี 

หลักปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับ

การปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการ

แนะน าและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3.8.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จ าเป็น

อย่างต่อเนื่อง 

3.8.3 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง 

และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

อย่างสม ่าเสมอ 

3.8.4 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของ

คณะกรรมการบริษัทในรายงานประจ าปี  

หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็น

และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

3.9.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เป็นการล่วงหน้าเพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 

3.9.2 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมบริษัทการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่า 

4 ครั้งต่อปี 

3.9.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระ

ที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง

การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

3.9.5 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้ประธานกลุ่มบริษัทเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกับปัญหา

โดยตรง และเพ่ือให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการ

สืบทอดต าแหน่ง  

3.9.6 คณะกรรมการบริษัทจะเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากประธานกลุ่มบริษัท 

เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และใน

กรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ

วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 
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3.9.7 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมี

โอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการ

จัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้ประธานกลุ่มบริษัททราบ

ถึงผลการประชุมด้วย  

3.9.8 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่

จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ

บริษัทจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารส าคัญ

ต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์

ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

3.9.9 เลขานุการบริษัทจะฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (Certified Program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับการ

อบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานกลุ่มบริษัทและผู้บริหาร

ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

เป้าหมาย 

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด ารง

ต าแหน่งประธานกลุ่มบริษัท 

4.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ประธานกลุ่มบริษัทดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่

เหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนจะร่วมกับประธานกลุ่มบริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและ

แต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานกลุ่มบริษัทเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง 

4.1.3 เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีแผนสืบ

ทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งประธานกลุ่มบริษัท

และผู้บริหารระดับสูง และให้ประธานกลุ่มบริษัทรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอด

ต าแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานกลุ่มบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้รับ

การอบรมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

4.1.5 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท

ที่บริษัทอื่นของประธานกลุ่มบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของ

ต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษัทที่สามารถไปด ารงต าแหน่งได้ 

หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการบริษัทโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะก ากับดูแล

ให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

4.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูง

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

4.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน 

ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานกลุ่ม

บริษัทประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว 
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หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อ

การบริหารและการด าเนินงานของบริษัท 

4.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ใน

รูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลง

ผู้ถือหุ้นหรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซ่ึงมีผลต่ออ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการ

บริษัท  

4.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการ

ควบคุมบริษัท 

หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์

และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

4.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกล

ยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับ

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้ 

4.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพ่ือดูแล

ให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงาน

มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับ

ช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง 

หลักปฏิบัติ 5 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป

กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่ เ ก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่าย

จัดการน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน

และการติดตามผลการด าเนินงาน 

5.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัย

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business 

Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุง

กระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า 

ทั้งนี้ การด าเนินการข้างต้นจะมีลักษณะเป็นไปเพ่ือการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท ลูกค้า คู่

ค้า สังคมและส่ิงแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

หรือขาดจริยธรรม 

หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่าย

ขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) 

ของบริษัท  

5.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกที่ท าให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทาง
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ให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดย

จัดท าจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างานให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง: โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานที่เก่ียวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิ

มนุษยชน ได้แก่ การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัด

สวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแล

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ

และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการ

ท างานในด้านอื่น ๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า: โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

และค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การ

บริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจ

ของลูกค้าเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์

และการส่งเสริมการขายต้องกระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด 

หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า 

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า: โดยมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือ

ข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถใน

การผลิตและให้บริการที่ได้มาตรฐาน ช้ีแจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและ

ปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึง

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่าง

ยั่งยืน 

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน: โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการ

ที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผล

ความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม: โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่

สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ 

การใช้พลังงาน การใช้น ้า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของ

เสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม: โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน: โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เก่ียวข้องและก าหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ต่อสาธารณะ โดยบริษัท อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย 

หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน 

5.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักถึงความจ าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่า

การใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักว่ารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกันท าให้เกิดผล

กระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจให้ค านึงถึง
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ผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดข้ึนต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของการมี

จริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน 

5.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของ

กิจการฝ่ายจัดการจะมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก

อยู่เสมอ 

ทั้งนี้ ทรัพยากรที่บริษัทพึงค านึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) 

ด้านบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) 

และธรรมชาติ (Natural Capital) 

หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้บริษัท

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท  

5.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 

และการก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่

ก าหนดไว้ 

5.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหาร

และจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

5.4.3 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ ทั้งนี้ กรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

องค์กร ได้แก่ 

1) บริษัทได้ท าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) บริ ษั ทมี ร ะบบการ รั กษาคว ามปลอด ภัยของ ข้อมู ล ใ นกา รรั กษ าคว ามลั บ 

(Confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 

(Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

3) บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริหาร

จัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น 

4) บริษัทได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

ก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็น

ต้น 
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หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

6.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทและอนุมัติความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ 

6.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ส าหรับเป็น

กรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทาง

เดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ

ดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า  

6.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอก

และภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ความ

เสี่ยงหลักที่คณะกรรมการจะให้ความส าคัญ อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้าน

การเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบัง คับ 

(Compliance Risk) เป็นต้น 

6.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดข้ึน

ของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะท างานบริหาร

ความเสี่ยงกลั่นกรองการด าเนินการตามข้อ 6.1.1 ถึง 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ

พิจารณา  

6.1.6 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่าง

สม ่าเสมอ 

6.1.7 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล 

6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น มีสัดส่วน

การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะน าผล

ประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 

6.1.1 ถึง 6.1.7 ด้วย 

หลักปฏิบัติ 6.2 คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

อิสระ 

6.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่

ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยมีหน้าที่อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย เช่น 

เอื้ออ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือ
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ร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมา

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

6.2.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระใน

การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผย

รายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

หลักปฏิบัติ 6.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนได้

ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้

ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มี

ความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร 

6.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงรวมถึง

การก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ

น่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการ

ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน

บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตาม

ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย 

6.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การท ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม

ข้ันตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพ่ือ

ผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีข้อก าหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียอย่าง

น้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย

อย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่าง

อิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

หลักปฏิบัติ 6.4 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่

ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง รวมถึง

การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ

ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

6.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน 

รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย 

และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

หลักปฏิบัติ 6.5 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมี

การช้ีเบาะแส 
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6.5.1 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วน

ได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพ่ือการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่า

หนึ่งช่องทาง 

6.5.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการช้ีเบาะแส โดยจะ

ก าหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของ

บริษัท รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแส

ด้วยเจตนาสุจริต 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1 คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลส าคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่

เก่ียวข้อง 

7.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ 

ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดย

บุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท าบัญชี ผู้

ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ 

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้อง

โดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงินจะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย 

1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารใน

ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี) 

3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท 

7.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี 

แบบ 56-1 สะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้

บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพ่ือให้นัก

ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงข้ึน นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียง

อย่างเดียว 

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกับกรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งเป็นการ

เฉพาะ กรรมการบริษัทรายนั้นจะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้อง

ด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เก่ียวเนื่องกับสัญญาระหว่างผู้ถือ

หุ้น (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่มตน 

หลักปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ

ในการช าระหนี้ 

7.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของ

บริษัท และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ โดยให้คณะกรรมการ

บริษัทและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งช้ีถึงปัญหาสภาพ

คล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ 
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7.2.2 ในการอนุมัติการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความ

ต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี้ 

หลักปฏิบัติ 7.3 ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหา

ทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช าระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการ

บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล 

7.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึง

ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้

ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม ่าเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหา

ทางการเงินของบริษัทไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

7.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อ

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิ

มนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงาน

ที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ใน

รายงานประจ าปี หรืออาจจัดท าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัท 

7.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะ

น าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุน

สัมพันธ์ที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้

เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบาย

การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผย

ข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม 

ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน

ทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

7.5.2 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการก าหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดย

เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทรวมทั้งวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี  

7.5.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุน

สัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

รวมทั้งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้การสื่อสาร

และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักปฏิบัติ 7.6 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ 

พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 

2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

3) รายช่ือคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และ

ของปีก่อนหน้า 

5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 

6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ 

7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้า  

9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง 

11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

12) นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  

13) นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 

14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการบริษัทรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

15) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ช่ือบุคคลที่

สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้เรื่องส าคัญ ทั้งประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจ

มีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติ

ของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องส าคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

8.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น 

1) การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือ

หุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซ่ึงหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้น

เสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

8.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ

เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 
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8.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง 

และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม  

8.1.5 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนด

หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ด้วย 

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เก่ียวข้องจะถูกจัดท าเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และ

เผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย  

ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้ 

1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพ่ือทราบหรือเพ่ืออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ 

อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เก่ียวกับกรรมการบริษัท ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นแต่ละวาระ 

3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุม

ที่เสนอซ่ึงรวมถึง 

(ก) วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย

พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ให้อธิบาย

เหตุผลและข้อมูลประกอบ 

(ข) วาระแต่งตั้งกรรมการบริษัท – ระบุช่ือ อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนและบริ ษัททั่ว ไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริ ษัท 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการ

เสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้งให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วม

ประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

(ค) วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่

เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

(ง) วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี – ช่ือผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ท างาน 

ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น 

4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ข้ันตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผล

คะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระ

ที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้า

ประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 8.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการ

เข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย 

สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

8.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือ

สร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน าเอกสาร

หรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานก ากับดูแลที่

เก่ียวข้อง 
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8.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการ

ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท า

ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 

8.2.4 ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการ

ประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง

ความเห็นและตั้งค านึงถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับบริษัท  

8.2.5 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญได้ กรรมการบริษัทในฐานะผู้เข้าร่วม

ประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า

โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุม เพ่ือผู้ถือหุ้น

สามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับ

คะแนนเสียง 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ

เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท 

8.2.9 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ และส่งเสริม

ให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผล

การลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อม

ทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

หลักปฏิบัติ 8.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

8.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนน

เสียงภายในวันท าการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน

เว็บไซต์ของบริษัท 

8.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

8.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้ 

1) รายช่ือกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วม

การประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม 

2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

และ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ 

3) ประเด็นค าถามและค าตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีทุกปีเพ่ือให้เหมาะสมกับ

สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการให้ความส าคัญในการน าไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เท่า

เทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

(นายทวี มีเงิน) 

ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
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รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และอื่น ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎบัตรที่เป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงจัดท าข้ึนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสากลและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ดังนี้  

1. นายวุฒิ มีช่วย  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายทวี มีเงิน  กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.อภิวัตน์ พลสยม  กรรมการตรวจสอบ 

4. นายณรงค์ เดชาธนารุจิกร  กรรมการตรวจสอบ 

ส าหรับในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ให้

ความส าคัญในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใสและเป็นอิสระ โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ 

โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เก่ียวข้อง สรุปสาระส าคัญใน

การปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้  

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2564 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของบการเงิน การ

ปรับปรุงรายการบัญชีที่ส าคัญซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและ

ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี

เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดท างบการเงินเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไป มีความเช่ือถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอเพ่ือเป็น

ประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน 

2. การก ากับและดูแลงานการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2565 รวมทั้งงบประมาณ

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน นอกจากนั้นได้มีการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบและค าแนะน าที่ส าคัญ พร้อมทั้งติดตามผลการด าเนินการแก้ไขตาม

รายงานผลการตรวจสอบภายในในประเด็นที่มีสาระส าคัญ เพ่ือปรับปรุงให้มีการควบคุมภายในที่ เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการด าเนินการปรับปรุงระบบและการควบคุมภายในของฝ่าย

บริหาร 

3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ

บัญชี โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้พิจารณาในส่วนของการด าเนินงานต่าง ๆ การป้องกันหรือลด

ความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องซ่ึงผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่

พบข้อบกพร่องหรือประเด็นปัญหาที่เป็นสาระส าคัญ 
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4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้

ด าเนินกิจการการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และพิจารณาประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาและ

สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการในการจัดการความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ โดยในปี 2564 

ไม่มีประเด็นปัญหาหรือที่ต้องปรับปรุงที่เป็นสาระส าคัญ 

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้ง 

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ 

2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ 

3. นางสาวเขมนันท์ ใจช้ืน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือ 

4. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9927  

แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทส าหรับปี 2565 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี ซ่ึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาโดยจะเข้า

รายงานและขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 นี้ต่อไป 

6. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในในการสอบทานการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่

เก่ียวข้อง รวมถึงการสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท าให้เกิดความ

เช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยได้สอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัท มีการด าเนินการ

ตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยในปี 2564 ไม่พบรายการที่บริษัท และบริษัทย่อยกระท าการ

ที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระ

เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดท ารายงานข้อมูลทาง

การเงินของบริษัทมีความถูกต้องเช่ือถือได้ สอดคล้องตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุม

ภายในที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

นายวุฒิ  มีช่วย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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