


 

 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 
รายงานประจาํปี 2564 
แบบ 56-1 One Report 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จํากดั (มหาชน) 
ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน     
   1.   โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ส่วนท่ี 1 หนา้ 1 
   2.   การบริหารจดัการความเส่ียง ส่วนท่ี 1 หนา้ 47 
   3.   การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนื ส่วนท่ี 1 หนา้ 58 
   4.   การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ ส่วนท่ี 1 หนา้ 88 
   5.   ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน ส่วนท่ี 1 หนา้ 104 
         

ส่วนที่ 2  การกาํกบัดูแลกิจการ     
   6.   นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ส่วนท่ี 2 หนา้ 107 

   
7.   โครงสร้างการกาํกบัดูแลกิจการ และขอ้มูลสาํคญั  
       เก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร 
      พนกังานและอ่ืนๆ 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 134 

   8.   รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ส่วนท่ี 2 หนา้ 155 
   9.   การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั ส่วนท่ี 2 หนา้ 181 
        

ส่วนที่ 3  ขอ้มูลทางการเงิน ส่วนท่ี 3 หนา้ 191 
        

ส่วนที่ 4  การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ส่วนท่ี 4 หนา้ 200 
        

  เอกสารแนบ      
  เอกสารแนบ 1    รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม 

      ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ 
      การเงิน  ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุม 
      ดูแลการทาํบญัชี เลขานุการบริษทัฯ 

  หนา้ 202 

  เอกสารแนบ 2    รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย   หนา้ 212 
  เอกสารแนบ 3    รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน   หนา้ 213 
  เอกสารแนบ 4    ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกบั 

      รายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 

 หนา้ 214 

  เอกสารแนบ 5    หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ   หนา้ 218 
  เอกสารแนบ 6    รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   หนา้ 297 

 

 
 

 
 
 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                 

คาํศัพท์และคาํย่อทีสํ่าคญั 

บริษทั หรือ เอพีซีเอส (APCS)      : บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
เอพีเอที (APAT) : บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที.  จาํกดั  1)   
เอเอสที (AST) : บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั 
เอทู (A2) : บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 
เอพีที (APT) : บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 
เอทูที (A2T)                       : บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน ์จาํกดั 
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คอนโซรเตียม (Consortium) :  กิจการคา้ร่วม  
ซีเค (CK) : บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 
โฮลด้ิง (Holding) :     ธุรกิจดา้นการลงทุนและการถือหุน้บริษทัอ่ืน 
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ก.น.อ. : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ผูผ้ลิตสินคา้ (Product Maker) : ผูผ้ลิตและจาํหน่ายสินคา้สาํเร็จรูปใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  เช่น  

ผูผ้ลิตรถยนตใ์นอุตสาหกรรมยานยนต ์เป็นตน้ 
ผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1  
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: ผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์ใหแ้ก่ผูผ้ลิตสินคา้  เช่น  
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1)  เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จากบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั 
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สารจากประธานกรรมการบริษทั 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) “APCS”  ดาํเนินธุรกิจดา้นการผลิตช้ินส่วนโลหะความเท่ียงตรง
สูงมาตั้งแต่ปี 2538 โดยมีลูกคา้หลกัอยูใ่นอุตสาหกรรมยานยนต ์(Auto) ต่อมาในปี 2559 ไดข้ยายการดาํเนินงาน
ไปสู่ธุรกิจให้บริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC)  เน่ืองจากศกัยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมและ
โอกาสทางธุรกิจ สัดส่วนรายไดจ้ากกิจการ EPC ไดเ้ติบโตอย่างกา้วกระโดด ทาํใหร้ายไดจ้ากกิจการ EPC ในปี 
2562 ถึง 2564  คิดเป็นอตัราร้อยละ 67.04 , 68.85, 60.78 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั  ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดเ้ปล่ียนหมวดธุรกิจ ของ APCS จากกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดยานยนต ์(AUTO)  เป็นกลุ่ม
อสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 
โดยธุรกิจ EPC ประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจย่อย  4 ดา้น คือ Solar Energy, Waste Energy, Power Distribution และ 
Water Distribution  ซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจจากทั้งบริษทัเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐ  และในปี 2563 
บริษทัไดข้ยายกิจการไปสู่ประเทศเวียดนามโดยตั้งบริษทัย่อยช่ือว่า “บริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จาํกดั” 
และไดรั้บงานทั้งดา้นท่ีปรึกษาโครงการและงานรับเหมาก่อสร้าง รวมมูลค่าสัญญากว่า หน่ึงพนัลา้นบาท  ถือ
เป็นสัญญาณอนัดีของการลงทุนในต่างประเทศท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมัน่คง สําหรับธุรกิจผลิตช้ินส่วน
บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการปรับปรุงพฒันากระบวนการผลิตเพ่ือลดตน้ทุนและแสวงหาโอกาสธุรกิจใหม่ใน
อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพทางธุรกิจ มากข้ึน เช่น เคร่ืองมือแพทย ์, Big Bike เป็นตน้ ทาํใหบ้ริษทัมีเสถียรภาพใน
การดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน 

นอกจากท่ีกล่าวมานั้น กลุ่มบริษทัยงัคงประกอบกิจการดว้ยธรรมาภิบาลอย่างแข็งขนั มุ่งมัน่ท่ีจะตอบ
แทนสังคมไทย โดยทาํกิจกรรมเพ่ือสังคมในโครงการต่างๆ เช่น โครงการเอเซียอาสาซ่ึงเป็นการร่วมมือกบั
มูลนิธินวตักรรมทางสังคมภายใตโ้ครงการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการทัว่ประเทศดว้ยการสนบัสนุนให้เขา้ถึง
โอกาสงานและอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง และโครงการพฒันาบา้นเกิดของพนกังาน เป็นตน้ 

ผมในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีใหก้ารสนบัสนุน
บริษทัและกลุ่มบริษทั ทุกดา้นดว้ยดีเสมอ และขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร พนกังานทุกท่านท่ีมุ่งมัน่และทุ่มเทใน
การปฏิบติังานดว้ยดีเสมอ เพ่ือช่วยกนัพฒันาและสร้างความยัง่ยืนใหก้บักลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ือง ผมขอใหค้าํมัน่
ว่าจะ ยึดหลกัคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์และความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบติัตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีตลอดไป 

 
                                                                                    
 

 
           (ศ. นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม) 

                   ประธานกรรมการบริษทั 
                             18 กุมภาพนัธ์ 2565 
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ส่วนท่ี 1 หนา้ 1 

ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”หรือ “APCS”)  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2538 โดยริเร่ิมจากการ
ประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง   ในปี 2559  บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงโอกาสการเติบโตในภาค
ของพลงังานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค จึงไดข้ยายขอบเขตการด าเนินกิจการไปสู่ธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง- 
Engineering Procurement Construction (“EPC”) ภายใตบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั (“เอทู”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย และลงทุนในธุรกิจ
จ าหน่ายน ้ าดิบใน บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั (“ซีเค”)  อยา่งไรก็ตามบริษทัมีเป้าหมายพฒันาใหธุ้รกิจบริการทางวศิวกรรมและ
ก่อสร้าง (EPC) เติบโตข้ึนเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั 

 รายไดจ้ากธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนปัจจุบนั ในปี 2564 มีสัดส่วน
รายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 60.78 ของรายไดร้วม  อีกทั้งธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้างยงัมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
บริษัทจึงตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดโครงสร้างกิจการในกลุ่มใหม่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการและ
ควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจเพ่ือการเติบโตในอนาคต  โดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจเป็นบริษทัโฮลด้ิง 
ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและการถือหุ้นบริษทัอ่ืน ปัจจุบนับริษทั มีธุรกิจหลกั  2 ดา้น คือ ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและ
ก่อสร้าง ธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะความเท่ียงตรงสูง 
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ส่วนท่ี 1 หนา้ 2 

การประกอบธุรกจิของบริษัท 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ปี 2564 สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
                                                                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

 
ผลการด าเนินงาน  
ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

เปรียบเทียบกบังบการเงินรวมส้ินสุดวนัเดียวกนัของปีก่อน รายไดเ้พ่ิมข้ึนจ านวน 42  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.96 

รายได้ 

AUTO EPC WATER 

รายไดเ้พ่ิมข้ึนจากส้ินสุดรอบเวลาวนั
เดียวกนัของรอบปีก่อน  ทั้งน้ีเป็นผลมาจาก
ในปี 2563 เกิดการการชะลอตวัตามสภาวะ
เศรษฐกิจ เน่ืองจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัส COVID-19  ซ่ึงท าให้กิจกรรมการ
ผลิตในห่วงโซ่ยานยนตส์ะดุดลง แต่ในปี 
2564 ธุรกิจมีการฟ้ืนตวัท าใหก้  าลงัค  าสัง่ซ้ือ
กลบัเขา้มา   

รายไดล้ดลงจากส้ินสุดรอบเวลาวนัเดียวกนั
ของรอบปีก่อน ทัง้นีใ้นปี 2563 ที่มีการ

ชะลอตวั เน่ืองจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัส COVID-19  ท าให้ลูกคา้บางรายท่ีอยู่
ระหวา่งรอลงนาม หรืออยูร่ะหวา่งการศึกษา
โครงการชะลอการด าเนินการ ทั้งน้ีบริษทั
ไดมี้การปรับเป้าการรับรู้รายไดเ้พ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสะทอ้นความ
เป็นจริงนั้น อยา่งไรก็ดีในปี 2564 ก็ยงัมีการ
ชลอตวัอยา่งต่อเน่ืองในธุรกิจก่อสร้าง
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 มีการระบาด
ระลอกใหม ่ส่งผลใหก้ารขนส่งเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างท าไดล่้าชา้ ส่งผลต่อ
การรับรู้รายได ้ 

รายไดเ้พ่ิมข้ึนจากส้ินสุดรอบเวลาวนัเดียวกนัของ
รอบปีก่อน เน่ืองจากความตอ้งการใชน้ ้ ามีปริมาณ
ท่ีเพ่ิมข้ึน  และในรอบปี 2564 ปริมาณน ้าฝนตาม
ฤดูมีปริมาณมากพอในการรองรับค าสั่งซ้ือของ
ลูกคา้ บริษทัสามารถขายน ้าให้ครบถว้นตาม
สญัญาท าให้ตน้ทุนในธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ
เพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจาก ค่าแรง และค่าเส่ือมราคา 

 
 
 
 
 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 มูลค่า %
รายได้ -         -         813     634     1,325     1,472   35       27       2,173    2,133     40         1.9%          
ก าไร(ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (1)       87       204     49       76          70        15       (3)       274       83          191       230.1%      

    ตน้ทนุทางการเงิน 14         18          (4)          (22.2%)       
    คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 49         27          22         81.5%        
    คา่ใชจ่้ายการจดัโครงสร้างกิจการ -            29          (29)        (100.0%)     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 211       9            202       2,244.4%  
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -            5            (5)          (100.0%)     
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 211       14          197       1,407.1%  

* AUTO : กลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ / EPC : กลุ่มวิศวกรรมและก่อสร้าง /  WATER : กลุ่มจ าหน่ายน ้าดิบ

งบการเงนิรวม เปลี่ยนแปลง
ส าหรับปี HOLDING AUTO EPC WATER
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1. ธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ไดข้ยายมาลงทุนในธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ในนาม บริษทั 

เอทู เทคโนโลยี จ ากดั (“เอทู”) และบริษทัในเครือ (บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ากดั บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 
จ ากดั (“เอทูที”) และบริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จ ากดั (“เอทูวี”)) (กลุ่ม EPC) ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ
และใหค้  าปรึกษาดา้นวศิวกรรม การใหบ้ริการงานก่อสร้างโครงการ และใหบ้ริการดูแลและบ ารุงรักษา รวมถึงจ าหน่ายวสัดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ไดแ้ก่  

1.1 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนพ้ืนดิน หลงัคา ลอยน ้ า 
1.2 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากพลงังานขยะ เช่น จากขยะชุมขน ขยะอุตสาหกรรม รวมถึง

โรงคดัแยกขยะ เป็นตน้  
1.3 โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
1.4 โครงการก่อสร้างโรงผลิตและจ าหน่ายน ้ าแบบครบวงจร 

2. ธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะความเท่ียงตรงสูง  
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั และ บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั (กลุ่ม AUTO) ประกอบธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging)   ท่ีท าจากโลหะ เช่น เหล็กกลา้ 
เหล็กหล่อ เหล็กทุบข้ึนรูป สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นตน้ โดยรูปร่าง ลกัษณะและคุณสมบติัของช้ินงานจะเป็นไปตามการ
ออกแบบของลูกคา้ โดยช้ินส่วนท่ีมีความเท่ียงตรงสูงของบริษทัสามารถน าไปใชง้านไดใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท ลูกคา้
ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนกลุ่มท่ีผลิตส่งใหบ้ริษทัประกอบรถยนตโ์ดยตรง (1st Tier Supplier) โดยในปัจจุบนับริษทั
มุ่งเนน้การผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์พ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์ โดยมุ่งเนน้ขยายธุรกิจไปในส่วนของ BIG BIKE  ซ่ึง
เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย   อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเย็น 
อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล และอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย ์ 

บริษัทมีนโยบายในการกระจายฐานลูกค้าสู่หลากหลายอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงและเพ่ิม
เสถียรภาพทางธุรกิจให้กบับริษทั รวมถึงบริษทัยงัคงเดินหนา้ยกระดบัมูลค่าเพ่ิมของกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการขยาย
กระบวนการผลิตให้ครอบคลุม ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงสนับสนุนความสามารถในการด าเนินงานท่ี
ยดืหยุน่ของบริษทั  

3. ธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ 
ในปี 2559 บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ไดข้ยายมาลงทุนในธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ  ในนามบริษทั ชล

กิจสากล จ ากดั (“ซีเค”) ซ่ึงเป็นการลงทุนผา่นเอทู ทางซีเค ประกอบธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ โดยทางซีเค มีบ่อน ้ าเพ่ือรองรับน ้ าดิบ 
จ านวน 5 บ่อ ซ่ึงรองรับน ้ าไดท้ั้งหมดจ านวน 18 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงทั้ง 5 บ่อ อยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรี  
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1.1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้ คือ "ผู้ช านาญการระดับโลก " บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงระบบการ
จดัการทั้งองคก์ร เพ่ือใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีทั้งในดา้นการบริหารจดัการ การผลิต และ
บุคลากร  โดยบริษทัไดน้ าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช ้  เนน้การพฒันาบุคลากรเพื่อสนบัสนุนให้บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม
ทกัษะความรู้ เพ่ือให้การท างานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด และมุ่งมัน่สู่การเป็นผูน้ าใน
ดา้นวิศวกรรม การจดัซ้ือ และการก่อสร้าง (EPC) รวมทั้งการให้บริการ ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารโครงการในไทย
และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิและโครงการในอนาคต 
 บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะขยายการประกอบประกอบธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) 
- ธุรกิจโรงไฟฟ้า หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากขยะ (โครงการบริหารจดัการ
มูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลงังาน ขนาด 800 ตนัต่อวนั ท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช กทม.) เรียบร้อยแลว้ ทาง
บริษทัไดรั้บสญัญาสืบเน่ืองการบริหารการเดินเคร่ืองและซ่อมบ ารุงเป็นระยะเวลา 20 ปี และไดข้ยายต่อยอด
ธุรกิจไปยงัโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนประเภทอ่ืน ๆ เช่น  โรงไฟฟ้าระบบชีวมวล และระบบชีวภาพ เพื่อ
รองรับโครงการส าคญัตามนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงขณะน้ี บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทนจากขยะมูลฝอยชุมชน จงัหวดัหนองคายซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2565 

วิสยัทศัน ์

ผูช้ านาญการ 

ระดับโลก 

หลกัส ำคญั 

สรำ้งคน 

"วนัิย สามัคคี 

เสียสละ 

คณุธรรม กตัญญู" 

ปณิธำนองคก์ร 

"มุง่สร้างคนด ี  

แทนคณุแผ่นดนิ" 

หลกัส ำคญั 

สรำ้งงำน 

"คณุภาพคือ

ศักดิ์ศรี สามัคคี

เพิ่ มผลผลิต เป็น

มิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม" 
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- ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากแสงอาทิตย ์มุ่งเนน้งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท
ติดตั้งบนพ้ืนดิน (Solar farm) เป็นหลกั แต่ดว้ยปัจจุบนัภาครัฐยงัไม่มีนโยบายรับซ้ือไฟเพ่ิม จึงมุ่งเนน้ลูกคา้
ภาคเอกชน ในกลุ่มของเจา้ของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูง และตอ้งการประหยดั
ค่าไฟ โดยลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภทติดตั้งบนหลงัคา (Solar 
rooftop) และประเภทลอยน ้ า (Solar floating) เป็นหลกั ซ่ึงในปี 2564 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ด าเนินงานจดัหาและ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ชนิดติดตั้งบนพ้ืนดิน ขนาด 48.91 MW. ส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ร่วมกบัพลงังานก๊าซชีวภาพ (SPP Hybrid Firm) ซ่ึงถือเป็นโครงการใหญ่
อีกโครงการหน่ึงในปี 2564 โดยคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2565 

- ธุรกิจการจดัการระบบน ้ า มีแผนขยายธุรกิจรับเหมาและจ าหน่ายอุปกรณ์ระบบผลิตและจ าหน่ายน ้ าใหก้บักลุ่ม
ธุรกิจเอกชนท่ีลงทุนผลิตจ าหน่ายน ้ าดิบใหแ้ก่กลุ่มนิคมโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีโครงการเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ท่ีก าลงัพฒันาและในอนาคตจะมีความตอ้งการใชน้ ้ าสูงมาก  ซ่ึงในปี 2564 
ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ขา้ด าเนินงานจา้งเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรี
สะเกษ โดยคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2566  

- ธุรกิจสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความจ าเป็นและมีอตัราการเติบโตสูงตาม
การเจริญเติบโตของเศษฐกิจ มีนโยบายมุ่งเนน้บริการลูกคา้จากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะลูกคา้ การ
ไฟฟ้าทั้ ง 3 หน่วยงานท่ีมีประกาศแผนการจัดจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ผ่านระบบ
กรมบญัชีกลางอยา่งชดัเจน ซ่ึงในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดรั้บงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
สถานีไฟฟ้าชุมแพ, สถานีไฟฟ้าบา้นไผ่, สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 2, สถานีไฟฟ้าศรีตรังโกลฟส์ สาขาตรัง และ
สถานีไฟฟ้า SPP Hybrid จ.สระแกว้ รวมถึงงานสายส่งอีกดว้ย  โดยคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายในปี 
2565 ทุกแห่ง 

- บริษทัมีนโยบายขยายธุรกิจพลงังานต่างประเทศ โดยจะเขา้ไปลงทุนในประเทศเวียดนาม เน่ืองจากประเทศ
เวยีดนาม เป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ส่งผลให ้มีความตอ้งการใชพ้ลงังานสูงข้ึน 

รัฐบาลประเทศเวียดนาม มีนโยบายสนับสนุนพลงังานทางเลือกไวอ้ยา่งชดัเจนในแผนแม่บทดา้นพลงังาน
ระหวา่งปี 2554-2563 และวิสัยทศัน์ถึงปี 2573 เพื่อวางแผนระยะยาวในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศท่ีเติบโตสูงข้ึน บริษทัจึงมีนโยบายขยายธุรกิจเขา้ไปจดัตั้งบริษทัในประเทศเวียดนาม ซ่ึง
ปัจจุบนัไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ ให้การบริการดา้นการบริหารโครงการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าแรงสูง การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานพลงังานทดแทนจากแสงอาทิตย ์
และโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากพลงังานลม 

2. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and Components)  
บริษทัยงัคงใหค้วามส าคญักบัการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts 

and Components) ดว้ยเช่นกนัเพ่ือสนบัสนุนต่อการเพ่ิมรายไดแ้ละพฒันายอดรายไดใ้ห้สามารถเติบโตไดอ้ยา่งมี
เสถียรภาพและยัง่ยนืต่อไป 

บริษทัจะขยายการประกอบธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อกระจายความเส่ียงจากการพึ่งพารายไดจ้าก
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง รวมถึงการหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีตอ้งการยา้ยฐานการผลิตมาในประเทศ ซ่ึง
พนัธมิตรทางธุรกิจดงักล่าวจะตอ้งมีลกัษณะการประกอบธุรกิจใกลเ้คียงหรือต่อเน่ืองกนักบัลกัษณะการประกอบ
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ธุรกิจของบริษทั เพ่ือก่อให้เกิด Synergy ในการผลิต และการเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการผลิต โดยผลิตภณัฑ์
จะตอ้งมีรูปแบบและการผลิตท่ีซบัซอ้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑข์องบริษทั 

3. ธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ 
บริษทัไดข้ยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจน ้ า เน่ืองจากบริษทัไดเ้ล็งเห็นว่าธุรกิจน ้ าเป็นธุรกิจแห่งอนาคต มีการ

ขยายตวัสูง และมีคู่แข่งไม่มาก  โดยบริษทัย่อยจะท าธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ โดยมีลกัษณะของธุรกิจเป็นการท า
สมัปทานกบัภาครัฐ หรือเอกชนท่ีน่าเช่ือถือ เน่ืองดว้ยปัจจุบนั ภาครัฐตอ้งการกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการลงทุน จึง
เป็นช่องทางท่ีการลงทุนโดยภาคเอกชน ในลกัษณะสัมปทานจะมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งมีการเปิด AEC 
ท าใหช่้องทางในการลงทุน ท่ีประเทศเพ่ือนบา้น เช่น พม่า  ลาว และกมัพชูา มีโอกาสมากข้ึน 

บริษทัจะขยายแหล่งเก็บน ้ าดิบตน้ทุนต ่า เพ่ือรองรับปัญหาความไม่แน่นอนของน ้ าดิบท่ีไดรั้บจากธรรมชาติ 
ควบคู่กบัการรองรับการขยายรายไดจ้ากการเติบโตของลูกคา้ 

กลยุทธ์ 
• องคก์รเติบโตและมีความหลากหลายในกลุ่มธุรกิจดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภค โดยมุ่งเนน้สร้างรายได้

จากการใหบ้ริการดา้นวศิวกรรม การจดัซ้ือ และการก่อสร้าง (EPC) และใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการก่อสร้าง เป็นผูน้ า
ดา้นบริหารตน้ทุนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และ สร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูว้่าจา้งดว้ยการส่งมอบงานท่ีมี
คุณภาพ 

• สร้างความมัน่ใจใหลู้กคา้ในดา้นคุณภาพ การส่งมอบ และการบริการ และรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
• สร้างระบบผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ควบคุมตน้ทุนให้เหมาะสม ให้แข่งขนัได ้เพ่ือหาโอกาสในอุตสาหกรรมใหม่ๆ 

เพ่ิมเติม 

1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

• วนัท่ี 19 ธันวาคม 2562  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที.จ ากัด ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 150,000,000 บาท เป็น 
300,000,000 บาท 

• วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อย บริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างตามวตัถุประสงคข์องผูว้า่จา้ง ในประเทศเวยีดนาม โดยมีทุนจดทะเบียน จ านวน 1,000,000 บาท  

• วนัท่ี 20 กรกฏาคม 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้น บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั จากผูถื้อหุ้นเดิมท าให้
สดัส่วนการถือหุน้ จากร้อยละ 53.33 เปล่ียนเป็นร้อยละ  98.12   

• วนัท่ี 2 กนัยายน 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 600,000,000 บาท 
• วนัท่ี 9 กันยายน 2563 บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที.จ ากัด ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 

550,000,000 บาท 
• วนัท่ี 17 กนัยายน 2564 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั ไดซ้ื้อหุน้ในบริษทั  กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จ ากดั คืนจาก

บริษทั ตีรวมัน์สุรินทร์ก่อสร้าง จ ากดั ส่งผลใหห้บ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั ถือหุ้นในบริษทั  กิจการร่วมคา้ เอทู
ตีรวฒัน์ จ ากดั 100%  

1.1.3 การใช้เงนิทีไ่ด้มาจากการระดมทุุน 

- ไม่ม ี- 

1.1.4 ข้อผููกพนัทีบ่ริษัทให้ค ามัน่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 

- ไม่ม ี- 
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1.1.5 ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ :  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือย่อหลกัทรัพย์ : APCS 
วนัทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ : 29 กนัยายน 2554 
ชนิดของหุ้นทีอ่อกจ าหน่าย : หุน้สามญั 
ทุนจดทะเบียน :  659,999,962.00 บาท  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 659,999,862.00 บาท  
จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว : 659,999,862  หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 1.00 บาท 
ประกอบธุรกจิ : ธุรกจิหลกั 

ธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) งานก่อสร้างโครงการและ
ให้บริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด 
รวมถึง จ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างงาน
โครงสร้างต่างๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจพลงังานทุกประเภท 
ผลิตช้ินส่วนโลหะ ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง 
(High Precision Machining & Cold Forging) ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ 
และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพ  
ธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ   จ าหน่ายน ้ าดิบ 

หมวดอุตสาหกรรม :  บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี  700/331 หมู่ท่ี 6 ต  าบลดอนหวัฬ่อ  

 อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
เลขทะเบียนนิตบุิคคล :  0107554000011 
โทรศัพท์ :  (660) 38-468-300  
โทรสาร :  (660) 38-458-751  
Homepage :  www.apcs.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apcs.co.th/
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 ข้อมูลของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษัทย่อย  

 บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั  (“เอทู”) 

 

 บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั  (“เอพเีอท”ี) 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 550,000,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว : 55,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10.00 บาท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision 

Machining & Cold Forging) ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์
อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ และ
อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6  
ต าบลดอนหวัฬ่อ  อ  าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

ที่ตั้งสาขา : 700/102 หมู่ 1 ต  าบลบา้นเก่า อ  าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205553022761 
โทรศัพท์ : (660) 38-468-300  
โทรสาร : (660) 38-458-751 
เปลีย่นแปลงช่ือและที่อยู่ 
ส านักงานใหญ่ของบริษทั  

: เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จาก 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั  
ท่ีอยูส่ านกังานใหญ่ จาก 700/102 หมู่ 1 ต  าบลบา้นเก่า 
อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 เป็น เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6  
ต าบลดอนหวัฬ่อ  อ  าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

 
 
 

ทุนจดทะเบียน :  600,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 600,000,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว : 60,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10.00 บาท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ให้บริการในดา้น Engineering Service และ ให้บริการงานก่อสร้างโครงการและ

ให้บริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี  700/331 หมู่ท่ี 6  

ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
ที่ตั้งสาขา : เลขท่ี 223/53 อาคารคนัทร่ี คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวธุ  

แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205553022311 
โทรศัพท์ส านักงานใหญ่ : (660) 38-468-300 
โทรศัพท์สาขา : (662) 361-5494-5 
โทรสาร : (662) 361-5496 
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 บริษัท  เอเซียพรีซิช่ันเทค  จ ากดั  (“เอเอสที”)  

ทุนจดทะเบียน :  1,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว : 200,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 5.00 บาท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี  700/331 หมู่ท่ี 6  

ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
เลขทะเบียนนิติบุคคล :  0205561031706 
โทรศัพท์ :  (660) 38-468-300 
โทรสาร :  (660) 38-458-751 

 บริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั  (“เอพที”ี) 

ทุนจดทะเบียน :  10,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 10,000,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว : 10,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1,000.00 บาท 
ประกอบธุรกจิหลกั : จ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ  

ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกประเภท   ธุรกิจน ้ า และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี  700/331 หมู่ท่ี 6  
ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

ที่ตั้งสาขา : เลขท่ี 223/53 อาคารคนัทร่ี คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวธุ 
แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205560020808 
โทรศัพท์ส านักงานใหญ่ : (660) 38-468-300 
โทรศัพท์สาขา : (662) 361-5494-5 
โทรสาร : (662) 361-5496 

 บริษัท กจิการร่วมค้า เอทู ตรีวฒัน์ จ ากดั  (“เอทูท”ี) 

  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั รวม 
ทุนจดทะเบียน :  36,750,000.00 บาท 38,250,000.00 บาท 75,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 9,187,500.00 บาท 9,562,500.00 บาท 18,750,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว : 3,675,000 หุ้น 3,825,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10.00 บาท 10.00 บาท  
มูลค่าที่เรียกช าระแล้ว : 2.50 บาท 2.50 บาท  
สิทธิในการออกเสียง : 1 หุ้น เท่ากบั 

 10,000 เสียง 
1 หุ้น เท่ากบั  

1 เสียง 
 

ประกอบธุรกจิหลกั : ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย ์ท่ีพกัอาศยั สถานท่ีท าการ 
ถนน สะพาน เข่ือน อุโมงคแ์ละงานก่อสร้างอยา่งอ่ืนทุกชนิด รวมทั้งรับท างาน
โยธาทุกประเภท 
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ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 223/53 อาคารคนัทร่ี คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวธุ      แขวงบาง
นาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561082832 
โทรศัพท์ : (662) 361-5494-5 
โทรสาร : (662) 361-5496 

 บริษัท เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จ ากดั  (“เอทูว”ี) 

ทุนจดทะเบียน :  1,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว  : 100,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10.00 บาท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ให้บริการในดา้น Engineering Service และ ให้บริการงานก่อสร้างโครงการและ

ให้บริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District I, Ho Chi Minh City, Vietnam 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0316214921 
โทรศัพท์ : - 
โทรสาร : - 

 บริษัท ชลกจิสากล จ ากดั  (“ซีเค”) 

ทุนจดทะเบียน :  120,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 120,000,000.00 บาท 
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว  : 1,200,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 100.00 บาท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 223/53 อาคารคนัทร่ี คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวธุ      แขวงบางนาใต ้

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105549083841 
โทรศัพท์ : (662) 361-5494-5 
โทรสาร : (662) 361-5496 
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บริษัทย่อย 

          

บริษทั ช่ือย่อ ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ วนัที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ เรียกช าระ จ านวน สัดส่วน 

จ าหน่ายแล้ว หุ้นละ หุ้นละ หุ้นที่ ถือ การถือหุ้น

(บาท) (หุ้น) (บาท) (บาท) (หุ้น) (%)

1. บจ. เอทู เทคโนโลย ี A2

ให้บริการในด้าน Engineering Service และ Automation Solutionและ

ให้บริการงานก่อสร้างโครงการและให้บริการดูแลและ บ ารุงรักษาโรงงาน

ไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด

ก่อสร้าง 19 ตุลาคม 2553   600,000,000.00         60,000,000               10.00               10.00      59,999,997 
 ถือหุ้นโดย

APCS 100.00

2. บจ. เอพีซีเอส เทคโนโลยี APT

จดัจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้าง

ต่างๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกประเภท ธุรกิจน ้ารวมถึง

โรงงานผลิตไอน ้า น ้าบริสุทธ์ิ และผสมสารเคมี เพ่ือจ าหน่ายในกิจการ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือเพ่ือใช้เพ่ือจ าหน่ายแก่ชุมชน และธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดล้อม และให้บริการ ออกแบบ ให้ค  าปรึกษาด้าน

วิศวกรรมการให้บริการงานก่อสร้างโครงการ และให้บริการดูแลบ ารุงรักษา

ก่อสร้าง 28 มิถุนายน 2560     10,000,000.00                10,000          1,000.00          1,000.00               9,997 
 ถือหุ้นโดย

A2  99.97

3. บจ. กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ A2T งานก่อสร้างโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสูบน ้า ก่อสร้าง 15 พฤษภาคม 2561    75,000,000.00 
 หุ้นบุริมสิทธ์ิ

3,675,000
              10.00                 2.50 

 หุ้นบุริมสิทธ์ิ

3,674,997

 ถือหุ้นโดย

A2  100

 หุ้นสามญั

3,825,000
              10.00                 2.50 

4. บจ. เอทู เทคโนโลย ี เวียดนาม A2V

ให้บริการในด้าน Engineering Service และ Automation Solution และ

ให้บริการงานก่อสร้างโครงการและให้บริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงงาน

ไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด

ก่อสร้าง 23 มีนาคม 2563       1,000,000.00              100,000               10.00               10.00           100,000 
 ถือหุ้นโดย

A2 100.00

5. บจ. ชลกิจสากล CK จ าหน่ายน ้าดิบ บริหารจดัการน ้า 14 กรกฎาคม 2549  120,000,000.00           1,200,000             100.00             100.00        1,177,497 
 ถือหุ้นโดย

A2  98.12

6. บจ. เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. APAT ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะ ผลิตช้ินส่วนโลหะ 22 ตุลาคม 2553   550,000,000.00         55,000,000               10.00               10.00      54,999,997 
 ถือหุ้นโดย

APCS 100.00

7. บจ. เอเซียพรีซิชัน่เทค AST ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะ ผลิตช้ินส่วนโลหะ 30 สิงหาคม 2561       1,000,000.00              200,000                 5.00                 5.00           199,997 
 ถือหุ้นโดย

APAT 100.00

หมายเหตุ
1) บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั ถือหุ้นในบริษทั  กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั เป็นหุ้นบุริมสิทธ์ิจ  านวน 3,674,997 หุ้น โดยสิทธิในการออกเสียงส าหรับหุ้นบุริมสิทธ์ิ 1 หุ้น เท่ากบั 10,000 เสียง และหุ้นสามญั 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง

    และผูถื้อหุ้นบุริมสิทธ์ิได้รับเงินปันผล และได้รับช าระค่าหุ้นเม่ือเลิกกิจการหรือช าระบญัชีของบริษทัก่อนผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราร้อยละ 203 ของทุนช าระแล้วของหุ้นบุริมสิทธ์ินั้ น
2) เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้เปล่ียนช่ือ จากบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั
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1.2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
  

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

  โครงสร้างรายได ้จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริษทั มีดงัน้ี 
          (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้ผลติภณัฑ์/ 
กลุ่มธุรกจิ 

ดาํเนินการโดย 
สัดส่วน 
การลงทุน 

(%) 

งบการเงนิรวม1 

2562 2563 2564 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1.กลุ่มธุรกิจบริการทาง 

วศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ี จาํกดั 
บริษทั กิจการร่วมคา้  เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

1,870.79 67.10 1,472.02 69.02 1,324.75 60.97 

2.กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั 2 

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั 
 

100.00 
853.64 30.62 633.70 29.71 813.13 37.43 

3.กลุ่มธุรกิจจาํหน่ายนํ้าดิบ บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 98.12 63.72 2.28 27.08 1.27 34.78 1.60 

รวม 2,788.15 100.00 2,132.80 100.00 2,172.66 100.00 

 
หมายเหตุ  :  1. รายไดร้ะหวา่งกนัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้  

    2. เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จากบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั      

กลุ่มธุรกจิของบริษัท ณ วันที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 7 บริษทั ดงัน้ี  
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ตั้งแต่ปี 2563  เป็นตน้ไป  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินธุรกิจเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงดาํเนินธุรกิจ

ดา้นการลงทุนและการถือหุ้นบริษทัอ่ืน (Holding Company) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ  ตามมติท่ีประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้น ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการผลิตและ

จาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง ให้แก่บริษทั  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั (“เอพีเอที”) (ไดจ้ดทะเบียน

เปล่ียนช่ือบริษทั จาก บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562)   ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีบริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

ของทุนจดทะเบียนของเอพีเอที   โดยการปรับโครงสร้างกิจการดงักล่าว  เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการบริหารจดัการและ

ควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจ พร้อมรับกบัการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 
 

      

 

 

ปัจจุบนับริษทั มีธุรกิจหลกั  2 ดา้น คือ ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะความ

เท่ียงตรงสูง 

 ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทัแลว้เสร็จ บริษทัจะยงัคงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป โดยเปล่ียนลกัษณะการประกอบธุรกิจไปเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงดาํเนินธุรกิจดา้นการ

ลงทุนและการถือหุน้บริษทัอ่ืน (Holding Company) โดย เอพีเอที จะเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั ซ่ึงไดรั้บโอน

ธุรกิจผลิต และจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง

และท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าว รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าวมาจากบริษทั และบริษทัจะถือหุน้ใน 

เอพีเอที ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ เอพีเอที การโอนกิจการใหแ้ก่ เอพีเอที ดงักล่าวเป็นการปรับ

โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของบริษทัจึงไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อทรัพยสิ์นรวมของกลุ่มบริษทัแต่อยา่งใด  

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกจิ ดงันี ้
1.    ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) การให้บริการงานก่อสร้างโครงการและให้บริการดูแลและ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด สถานีไฟฟ้าแรงสูง และการจดัการระบบนํ้ า รวมถึงจาํหน่าย
วสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างงานโครงสร้างต่าง ๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุก
ประเภท 

2.    ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging)  ท่ีทาํจากโลหะ 
เช่น เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นตน้ โดยคุณสมบติั ลกัษณะและรูปทรง ของช้ินงานจะเป็นไปตามการ
ออกแบบของลูกค้า ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  

3.    ธุรกิจจาํหน่ายนํ้าดิบ 

 

กลุ่มธุรกจิ บริษทัในกลุ่มธุรกจิ 

1. กลุ่มธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) บริษทั  เอทู เทคโนโลย ี จาํกดั 
บริษทั  กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั 
บริษทั  เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 
บริษทั  เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั 

2. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์( AUTO) บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั 

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั 
3. กลุ่มธุรกิจจาํหน่ายนํ้าดิบ ( WATER) บริษทั  ชลกิจสากล จาํกดั 
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1.2.2  ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์   

1.2.2.1 กลุ่มธุรกจิบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)  

 ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ดาํเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของเอทู  ได้ดาํเนินงาน
ให้บริการงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ให้บริการดูแลและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ประเภทพลงังานทุกชนิด การรับเหมา
โครงการต่างๆ ตามวตัถุประสงคข์องผูว้่าจา้ง  รวมถึงการขายวสัดุ อุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการก่อสร้าง ปัจจุบนับริษทัไดด้าํเนิน
ธุรกิจแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างโครงการ และส่วนของการทาํธุรกิจขายวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใช้
ในโครงการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.2.2.1.1. ดาํเนินธุรกจิบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC)  
การดาํเนินธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)เป็นการดาํเนินงานท่ีเกิดจากการให้บริการ

รับเหมาก่อสร้างโครงการแบบครบวงจร ในรูปแบบ EPC – Engineering Procurement and Construction เป็น
โครงการท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงใหบ้ริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยเร่ิมตั้งแต่การออกแบบ จดัหาอุปกรณ์
และทาํการก่อสร้างงานโยธา การติดตั้งทดสอบระบบจนกระทัง่ส่งมอบให้ลูกคา้ รวมถึงการบริการให้คาํปรึกษา
และให้บริการดูแลและบาํรุงรักษาและเดินระบบหลงัการส่งมอบดว้ย ปัจจุบนับริษทัดาํเนินธุรกิจ ภายใตก้าร
ดาํเนินงานของบริษทัเอทู และ บริษทัเอทูตีรวฒัน์ 

ก. ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ และการพฒันานวตักรรมธุรกจิ 
ในช่วงปี 2562 มาจนปัจจุบนั  เอทูไดด้าํเนินการธุรกิจและขยายบริการดา้นงานบริการทางวิศวกรรมและ

ก่อสร้าง จนปัจจุบนัมีผลงานการให้บริการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิดไดแ้ก่ โรงผลิต
ไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์โรงผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะชนิดต่างๆ  งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง งาน
ก่อสร้างโรงงานผลิตนํ้ าและระบบจาํหน่ายนํ้ า โดยมีกลุ่มลูกคา้ท่ีสําคญัคือผูป้ระกอบการเอกชนรายใหญ่ และ
หน่วยงานรัฐเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นตน้ 

 

 

 
 

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากขยะจากแสงอาทิตย ์ประเภทติดตั้งบนหลงัคา ประเภทติดตั้งบนพ้ืนดิน 
และประเภทลอยนํ้า (ตามลาํดบัจากซา้ยไปขวา) 

 
 

 

 

 

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากขยะ 
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โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
 

 

 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

 

 

 

 
 

โครงการก่อสร้างโรงผลิตและจาํหน่ายนํ้าแบบครบวงจร 

การผลติและขั้นตอนการผลติ 
      (1.1) ขั้นตอนการดาํเนินการเพ่ือการก่อสร้าง 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและผูบ้ริหารไดท้าํการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ในขั้นแรกโดยจะรับขอ้มูลความ

ตอ้งการของลูกคา้และทาํการพิจารณาและตดัสินใจในเบ้ืองตน้วา่จะเสนอ Proposal หรือไม่ หากตอ้งการท่ีจะเสนอ 

Proposal ฝ่ายบริหารจะทาํการมอบหมายใหฝ่้ายพฒันาธุรกิจดาํเนินการสาํรวจหนา้งานพร้อมจดัทาํตน้ทุนเพ่ือ

เสนอ /ตดัสินใจพร้อมเสนอราคา หากโครงการไดรั้บคดัเลือก  ฝ่ายบริหารร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจจะ

พิจารณาเง่ือนไขต่างๆ หากตกลงเง่ือนไขกบัลูกคา้ไดก้จ็ะนาํเขา้สู่กระบวนการทาํสัญญาและเร่ิมดาํเนินการก่อสร้าง

ต่อไป 
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ฝ่ายบริหาร จะทาํการแต่งตั้ง  Project Manager  เพ่ือรับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง  Project 
Manager  จะมอบหมายให้กบัวิศวกรเพ่ือสํารวจสภาพพ้ืนท่ีอีกคร้ังเพ่ือรับทราบถึงขอ้มูลโครงการและทาํการ
ประเมินความเส่ียงท่ีมี     ในการดาํเนินโครงการและจดัเตรียมแผนและมาตรการรองรับในกรณีท่ีมีความเส่ียงสูง
และ/หรือผลกระทบจากความเส่ียงสูง (High risk scale) 

  (1.2) ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ 

เม่ือไดรั้บมอบโครงการจากฝ่ายบริหาร Project Manager จะเป็นผูก้าํหนดผงัองคก์รของโครงการ(Project 
Organization) และแต่งตั้ง Site Manager ซ่ึงจะมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลการดาํเนินงานในโครงการProject Manager 
ร่วมกบั Engineering Manager และ Site Manager จะตอ้งทาํการทบทวนความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในดา้นต่าง ๆ 
รวมทั้งความตอ้งการอ่ืน ๆ ท่ีระบุในสัญญา ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งมีการส่ือสารให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดเพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการออกแบบและก่อสร้างต่อไป 

Project Manager ทาํการประเมินตน้ทุนท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจริง เพ่ือประกอบการนาํเสนอ Budget 
เสนอต่อฝ่ายบริหาร 

เม่ือสรุปขอ้มูลทุกอยา่งเสร็จส้ินแลว้ Engineering Manager และ Site Manager จะทาํการสั่งซ้ือ วสัดุ 
เคร่ืองจกัร และจา้งผูรั้บเหมาช่วงต่างๆ ท่ีใชใ้นโครงการ สาํหรับงาน Engineering เม่ือได ้Conceptual Design 
มาแลว้ Site Manager และผูเ้ก่ียวขอ้งจะทาํการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) เพ่ือใชใ้นการก่อสร้าง 
ควบคุมงานก่อสร้างและงานจดัซ้ือจดัจา้งในส่วนของผูรั้บเหมา Site Manager และ Project Engineer มีหนา้ท่ี
ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามรูปแบบหรือมาตรฐานสาํหรับงานหรืออุปกรณ์นั้นๆ รวมทั้งเป็นไปตาม
หลกัวศิวกรรมท่ีดี การตรวจสอบ (Inspection) งานก่อสร้างและงานติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการ
ทดสอบ (Test and Commissioning) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

เม่ือโครงการดาํเนินการก่อสร้างเสร็จส้ิน โครงการจะตอ้งส่งมอบโครงการก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จครบถว้น
ตามสัญญาโดยโครงการจะตอ้งผา่นการตรวจสอบและทดสอบครบถว้นตามกระบวนการ QC  Test and 
Commissioning Procedure และผา่นการตรวจสอบในขั้นสุดทา้ยร่วมกบัลูกคา้ก่อนทาํการส่งมอบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
เง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

ข. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
กระทรวงพลงังานไดจ้ดัทาํแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP-

2018) ซ่ึงผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม
สัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในรูปแบบพลงังานไฟฟ้าจากความร้อน และพลงังานไฟฟ้า
จากเช้ือเพลิงชีวภาพ ต่อการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยท่ีร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2580 ซ่ึงมีผลคาดการณ์ความตอ้งการใช้
พลงังานขั้นสุดทา้ย ณ พ.ศ. ปี 2580 อยูท่ี่ระดบั 126,867 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ (ktoe) 

เป้าหมายกาํลงัการผลติใหม่ของโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกจิฐานรากตาม PDP-2018 Rev.1 
กาํลงัการผลติ (เมกะวตัต์) 2563 2564 2565 2566 2567 

รายปี สะสม รายปี สะสม รายปี สะสม รายปี สะสม รายปี สะสม 
ชีวมวล  200 200 100 300 100 400 100 500 100 600 
ก๊าซชีวภาพ (นํ้าเสีย/ของเสีย)  100 100 50 150 33 183 - 183 - 183 
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลงังาน)  200 200 100 300 100 400 100 50 100 600 
พลงังานแสงอาทิตย ์(Hybrid)  200 200 100 300 90 390 80 470 80 550 

รวม 700 700 350 1,050 323 1,373 280 1,653 280 1,933  
แหล่งท่ีมา : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน. (2563). แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP2018). 
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ภาพรวมแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 
(PDP2018 Rev.1) ไดก้าํหนดเป้าหมายกาํลงัการผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก
ท่ีรวมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากแลว้ จาํนวนทั้งส้ิน 18,696 เมกะวตัต ์จากเช้ือเพลิงประเภท
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

ทางเลือก กาํลงัผลติตามสัญญา 
(เมกะวตัต์) 

พลงังานแสงอาทิตย ์ 9,290 
พลงังานแสงอาทิตยทุ่์นลอยนํ้าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงันํ้า  2,725 
ชีวมวล  3,380 
โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้    120 
พลงังานลม  1,485 
ก๊าซชีวภาพ (นํ้าเสีย/ของเสีย/พืชพลงังาน)  1,183 
ขยะชุมชน 400 
ขยะอุตสาหกรรม 44     
พลงันํ้าขนาดเลก็ 69 

รวม                 18,696 

     แหล่งที่มา กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน. (2563). แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP2018) 

จากนโยบายท่ีสาํคญัดงักล่าวน้ี ทาํให้เกิดการลงทุนในกลุ่มพลงังานทดแทน นบัวา่เป็นการสนบัสนุนให้
เอกชนหันมาลงทุนธุรกิจพลงังานทดแทนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงกลุ่มนกัลงทุนดงักล่าวเป็นเป้าหมายหลกัท่ีเอทูจะไดมี้
โอกาสเขา้ไปเสนอการให้บริการในงานก่อสร้างโครงการให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บใบอนุญาตขายไฟฟ้า 
โดยเฉพาะการรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จประเภทโรงผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์และโรงผลิตไฟฟ้า
จากเช้ือเพลิงขยะชนิดต่างๆ  ซ่ึงถือไดว้า่จะเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัไดใ้นอนาคต  

นอกเหนือจากแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ท่ีทางภาครัฐไดว้างกรอบนโยบายไวน้ั้น ทาง
ภาครัฐยงัมีการส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการณ์ขนาดกลาง และผูป้ระกอบการณ์รายยอ่ย ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทนมากข้ึน ผ่านกระบวนการให้สิทธ์ิทางภาษี ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้มีการลงทุนมากข้ึนใน
อนาคต 

ค. นโยบายและลกัษณะการตลาด 
   กลยุทธ์การแข่งขัน   

ดา้นบุคลากร  ผูบ้ริหารหลกัของเอทู เป็นวิศวกรท่ีมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจวิศวกรรม
และก่อสร้าง โรงไฟฟ้าประเภทพลงังาน และธุรกิจดา้นการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง จึงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับใน
วงการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีส่วนสาํคญัในการติดต่อกบัลูกคา้  ประกอบกบัปัจจุบนับริษทัมีทีมงานวิศวกร
ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดาํเนินการก่อสร้าง มีทีมงานท่ีมี
ประสบการณ์ในขั้นตอนการขอใบอนุญาต สามารถติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี  ทาํ
ใหบ้ริษทัสามารถทาํบริหารโครงการและทาํการก่อสร้างไดแ้ลว้เสร็จตามสัญญา นอกจากนั้น บริษทัยงัมีผลงานใน
โครงการท่ีสาํคญั ท่ีสามารถนาํมาเป็นผลงานท่ีเป็นคุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการเขา้ร่วมการประมูลในโครงการขนาด
ใหญ่ได ้จึงถือเป็นกลยทุธ์ท่ีสาํคญัท่ีทาํใหบ้ริษทัมีความไดเ้ปรียบและมีโอกาสในการแข่งขนัสูงเหนือคู่แข่ง   
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 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
กลุ่มลูกคา้หลกั คือ ผูป้ระกอบการดา้นพลงังานและระบบสาธารณูประโภคทั้งท่ีเป็นเอกชนรายใหญ่ท่ีมี

ความมัน่คง รวมถึงหน่วยงานภาคราชการต่าง เช่นหน่วยงานการไฟฟ้าทั้ ง 3 แห่ง  ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัท่ีมี
ศกัยภาพในการลงทุนและมีแผนการพฒันาธุรกิจในอนาคตอยา่งชดัเจน   

  ช่องทางการจัดจําหน่าย  
โดยการเขา้ร่วมการประมูลในภาครัฐในงานรับเหมาโครงการต่างๆโดยเน้นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ระบบสาธารณูปโภคตามแผนนโยบายของรัฐบาล สาํหรับลูกคา้ภาคเอกชนทางบริษทัไดเ้ขา้ไปร่วมกบันกัลงทุน
ดา้นพลงังานในประเทศเพ่ือช่วยพฒันาโครงการและเสนอราคาให้กับลูกคา้เช่น โรงไฟฟ้าประเภทพลงังาน
ทดแทนต่างๆ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคดา้นนํ้าแบบครบวงจรเป็นตน้ โดย
รายไดท่ี้เกิดข้ึนในปี 2564 งานบริการรับเหมาจะเป็นลูกคา้ภายในประเทศทั้งหมด นอกจากนั้น บริษทัมีแผนขยาย
ฐานธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ใหก้บันกัลงทุนท่ีตอ้งการไปลงทุนดา้นพลงังานในต่างประเทศ 
เช่น ประเทศเวยีดนาม เป็นตน้ 

  นโยบายการกาํหนดราคา 
ใชว้ธีิสัญญาตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม (Cost Plus Contract) คือ ใชร้าคาตน้ทุนตามขอ้กาํหนดและปริมาณงาน

ตามท่ีตกลงและการแข่งขนัของธุรกิจพลงังานทดแทนมาพิจารณาประกอบ 
   ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 

บริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตและการจดัการเพื่อใหเ้ป็นโรงงานท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับของลูกคา้ โดยบริษทัไดรั้บประกาศนียบตัรท่ีเป็นมาตรฐานสากลในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 มาตรฐาน ระยะเวลาทีไ่ด้รับการ
รับรอง 

รายละเอยีด 

1. ISO 9001: 2015 
 

 
 

28 พ.ย. 2562 
ถึง  

28 พ.ย. 2565 

บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 UKAS 
Quality Management 
UKAS = United Kingdom Accreditation Service เป็นหน่วยงานรับรอง
ระบบ ของสหราชอาณาจกัร (องักฤษ) ท่ีไดรั้บการยอมรับจากนานาชาติ 
บริษทัท่ีไดรั้บการรับรอง แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นธรรมและความสามารถ
ในการปฏิบติังาน และการบริหารจดัการ ท่ีไดม้าตรฐานสากลท่ีมีคุณภาพ 
โดยการได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานน้ีจะเป็นพื้นฐานสําคญัท่ีเป็น
เคร่ืองมือยนืยนัในการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ืองและเพื่อสร้างสรรคสิ์นคา้
และบริการท่ีมีมาตรฐาน 

ง. การจัดหาผลติภัณฑ์ 
เอทูจะจดัหาผลิตภณัฑส์ําหรับงานรับเหมาก่อสร้างตามแบบบญัชีแสดงปริมาณงานและราคา (Bill of 

Quantity หรือ BOQ) ซ่ึงเป็นบญัชีแสดงราคาวสัดุและค่าแรง ลูกคา้ส่วนใหญ่จะจดัทาํเป็นแบบฟอร์มโดยจะระบุ
ปริมาณวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชม้าใหพ้ร้อม เพ่ือใหบ้ริษทักรอกขอ้มูลมูลค่าตามรายละเอียดของวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้
นั้น ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ระบุปริมาณวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้มาให ้บริษทัจะตอ้งดาํเนินการถอดแบบเพ่ือระบุปริมาณ
เอง   
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จ.  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
งานโครงการท่ีเอทูทาํทุกโครงการมีขั้นตอนระเบียบปฏิบติั ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมว่าดว้ยการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม( ESA ) ตามประกาศประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice: CoP) ซ่ึงกาํหนด
โดย คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ)  เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได ้ 

ฉ. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ลกัษณะสาํคญัของทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่่ี บริษทัและบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่่ี บริษทัและบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจประกอบดว้ย 

ประเภท / ลกัษณะของทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่าสุทธิตามบญัชี(ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (conso) เจา้ของกรรมสิทธิ 417.95 ท่ีดินมูลค่า 271 ลา้นบาทติดภาระจาํนองกบั

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Separate) เจา้ของกรรมสิทธิ 51.42 - 

ช. งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เอทูมีจาํนวนโครงการงานใหบ้ริการก่อสร้างกบัลูกคา้ แบ่งเป็น  

     หน่วย : ล้านบาท 

No. รายละเอยีด โครงการ มูลค่าโครงการ รับรู้รายได้ 
ปี 63 

รับรู้รายได้ 
ปี 64 

คงเหลือภาระ 

1 งานท่ีดาํเนินการก่อสร้างเสร็จส้ินแลว้ในปี 2564 17 949.37 810.95 138.42 - 

2 งานท่ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินงาน  23 2,762.40 156.02 934.11 1,672.28 

3 งานท่ีลงนามในสญัญาแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมก่อสร้าง 1 94.39 - - 94.39 

รวม 
 

3,806.17 966.97 1,072.53 1,766.67 

1.2.2.1.2  ธุรกจิจัดหาและจําหน่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้าง 
  ธุรกิจจดัหาและจาํหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโครงการ  เช่น ระบบการผลิตไฟฟ้าพลงังาน

ทดแทน  วัสดุอุปกรณ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับการก่อสร้างพลังงานทดแทน ระบบสถานีไฟฟ้าแรงสูง  และระบบ
สาธารณูปโภค เป็นการดาํเนินธุรกิจภายใตช่ื้อบริษทัเอพีที 

ก.  ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ และการพฒันานวตักรรมธุรกจิ 

จดัหาและจาํหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ เช่น 
แผงโซล่าร์เซล อินเวอร์เตอร์ โครงสร้างรองรับแผงโซล่าร์ อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ สายไฟ หมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูง 
และระบบมอนิเตอร์  อุปกรณ์ในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบผลิตจาํหน่ายนํ้ าเช่นเคร่ืองผลิตนํ้ าดิบและท่อส่งนํ้ า
เป็นตน้  

ข.  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรม 
พิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ พบวา่การขยายตวัของความตอ้งการ

พลงังานไฟฟ้าทดแทนเพิ่มมากข้ึนทาํใหก้ารขายอุปกรณ์พลงังานทดแทนมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง   
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 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
มุ่งเนน้การจาํหน่ายอุปกรณ์พลงังานทดแทนท่ีมีคุณภาพสูง ทั้งน้ีปริมาณความตอ้งการอุปกรณ์พลงังาน

ทดแทนจะข้ึนอยูก่บัการขยายตวัของความตอ้งการพลงังานทดแทน 

 ค.นโยบายและลกัษณะการตลาด 
 กลยุทธ์การแข่งขัน   

 ธุรกิจพลงังานทดแทนนั้นถือวา่เป็นธุรกิจท่ีมีการลงทุนสูงและการแข่งขนัท่ีดี เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วย
ใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จ กลยทุธ์สาํคญัท่ีช่วยใหก้ารตลาดของบริษทัประสบความสาํเร็จสามารถแข่งขนักบั
คู่แข่งขนัได ้
 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   

จาํหน่ายให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีงานก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  โครงการ
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  โดยจาํหน่ายให้กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ซ่ึงเป็นเจา้ของ
โครงการก่อสร้าง  
 ช่องทางการจัดจําหน่าย 

เอพีที มีช่องทางการจดัจาํหน่าย และจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์เพ่ือใชใ้นงานก่อสร้างโครงการ ให้กบัเจา้ของ
โครงการ  บริษทัผูรั้บเหมาภายนอก หรือบริษทัผูอ้อกแบบโครงการก่อสร้างโดยตรง  
 นโยบายการกาํหนดราคา 

เอพีที จะกาํหนดราคาผลิตภณัฑจ์ากตน้ทุนและส่วนบวกเพ่ิม (Cost plus Margin)  
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 

  - ไม่มี 
 สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีไ่ด้รับการจากการส่งเสริมการลงทุน 

     - ไม่มี 

ง. การจัดหาผลติภัณฑ์ 

 เอพีที มีนโยบายการจดัหาผลิตภณัฑเ์ม่ือไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้เจา้ของโครงการงานก่อสร้างโดยตรงเท่านั้น 
ไม่มีนโยบายสตอ็ควสัดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง เพ่ือลดภาระตน้ทุนในการจดัเกบ็สินคา้ ทั้งน้ีการจดัหาผลิตภณัฑ ์จะมาจากการ
ซ้ือวสัดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ  และต่างประเทศ  

จ.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

หลงัหักค่าเส่ือมราคา 

(บาท) 

ภาระผูกพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 14,144,385.61 ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง บริษทัเป็นเจา้ของ 13,409,135.83 ไม่มี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บริษทัเป็นเจา้ของ 18,436,648.00 ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 2,842,292.84 ไม่มี 

ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของ 2,831,461.35 ไม่มี 

รวม  51,663,923.63  
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ฉ. งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ   

- ไม่มี – 
ช. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

- ไม่มี – 

1.2.2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ( Auto)  

รายได้ผลติภณัฑ์/ 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

งบการเงนิรวม1 

2562 2563 2564 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1.  รถยนต ์  469.27   54.97   356.62   56.28   404.56  49.75 

2.  รถจกัรยานยนต ์  117.20   13.73   83.46   13.17   141.74  17.43 

3.  อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็  130.76   15.32   135.34   21.36   123.69   15.21  

4.  กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  79.72   9.34   38.36   6.05   67.84   8.34  

5. เคร่ืองมือแพทย ์  55.47   6.50   15.57   2.46   58.54   7.20  

6.  ช้ินส่วนอ่ืนๆ  1.22   0.14   4.35   0.68   16.76   2.07  

 853.64  100.00  633.70  100.00   813.13  100.00  

หมายเหตุ  :  1. รายไดร้ะหวา่งกนัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้   

  บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and Components) ท่ีทาํจาก
โลหะ เช่น เหลก็กลา้ เหลก็หล่อ เหลก็ทุบข้ึนรูป สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นตน้ โดยรูปร่าง ลกัษณะและคุณสมบติัของ
ช้ินงานจะเป็นไปตามการออกแบบของลูกคา้  

  ทั้งน้ีช้ินส่วนท่ีผลิตใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้
ท่ีจะนําไปใช้งาน ซ่ึงลักษณะของช้ินส่วนท่ีบริษัทผลิตมีลักษณะต่างกัน เช่น รูปร่าง ขนาดมิติ ลักษณะของวตัถุดิบ 
คุณสมบติัเฉพาะของวตัถุดิบ ความเรียบผวิ เป็นตน้ 

ทั้งน้ีแมว้่าช้ินส่วนของบริษทัสามารถนาํไปใชง้านไดใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท และหลากหลายประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารนาํไปใชง้านและการออกแบบช้ินงานของลูกคา้ แต่ปัจจุบนัลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์กลุ่มมอเตอร์ไซด์ Big Bike อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย ์ 
อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล โดยผลิตภณัฑข์อง
บริษทัท่ีนาํไปใชเ้ป็นส่วนประกอบในช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ของลูกคา้ในแต่ละอุตสาหกรรม  

1.2.2.2.1  ช้ินส่วนยานยนต์  

ก. ลกัษณะของผลติภัณฑ์ และการพฒันานวตักรรมธุรกจิ 
 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูงให้แก่ลูกคา้ของบริษทัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนต์

และรถจกัรยานยนต ์(Product Maker) ผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier)โดยผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 
จะนาํผลิตภณัฑ์ของบริษทัไปเป็นส่วนประกอบในช้ินส่วนของรถยนต์ ไดแ้ก่ ช้ินส่วนในเคร่ืองยนต์ ระบบควบคุมการ
ขับเคล่ือน  ระบบปรับอากาศ  ระบบมอเตอร์ปัดนํ้ าฝน  และสตาร์ตเตอร์  เป็นต้น  ส่วนผู ้ผลิตช้ินส่วนขั้ นท่ี  1ของ
รถจกัรยานยนตจ์ะนาํช้ินส่วนของบริษทัไปใชเ้ป็นช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละระบบคลชัท์ เป็นตน้ โดยลูกคา้ของบริษทั ไดแ้ก่  
บริษทั อีซูซุเอน็ยิน่แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ,  บริษทั วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเตม็ส์  , บริษทั ไทยซมัมิท มิทซูบะ อี
เลค็ทริคแมนูแฟ็คเจอร่ิง จาํกดั , บริษทั เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จาํกดั , บริษทั สยามคูโบตา้ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั , 
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บริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั , บริษทั ที.ราด ประเทศไทย จาํกดั และ บริษทั เออห์ลินส์ เอเซีย จาํกดั  
เป็นตน้ 

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัทเป็นส่วนประกอบ 

 

 

 

A3003, A6061, A6063, ADC10 
Bar Extrude, Cold Forge, Cast 
Round, Hex, Profile : 8-230 mm 
Turn, Mill, Drill, Ream, Assembly 
Tolerance : +/- 0.007 mm 
Roundness : 0.005 mm max 
Roughness : 0.4 Ra 

 

 

SCM415, S45C, SUM23, SUS410Q 
Bar (HR, CD) 
Round : 6-150 mm 
Turn, Mill, Drill, Grind, Roll, 
Serration, Heat Treatment 
Tolerance   : +/- 0.005 mm 
Roundness : 0.005 mm 
Roughness : 0.2 Ra 

 

 

 

FC250, FCD450 
Iron Cast 
Profile: 10-300 mm, 0.2-3.0 Kg 
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish 
Tolerance   : +/- 0.010 mm 
Roundness : 0.010 mm 
Roughness : 0.4 Ra 

 

 

SCM415, SCM420, SCM440,  
S45C, SUJ2, 
Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot 
Forge, Cold Form 
Round, Profile : 10-150 mm 
Turn, Mill, Drill, Grind, Heat Treat 
Tolerance : +/- 0.010 mm 
Roundness : 0.010 mm 
Roughness : 0.8 Ra 

ข.  การตลาดและภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์   
  ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ 

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนตใ์นปี 2564 มีปริมาณการผลิตรถยนตป์ระมาณ 1.69  ลา้นคนั ปริมาณการขาย
รถยนตใ์นประเทศ มีจาํนวน 0.76  ลา้นคนั  ปริมาณยอดการส่งออกรถยนต ์มีจาํนวน 0.96 ลา้นคนั แบ่งเป็น 

ปริมาณการผลิตรถยนตข์องปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563  จาํนวน 0.26  ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 18.11  และ
ปี 2564 ลดลงจากปี  2562 จาํนวน 0.33 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ  16.29 

ปริมาณการขายรถยนตใ์นประเทศปี 2564 ลดลงจากปี 2563  จาํนวน 0.03  ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 4.17  
และปี 2564 ลดลงจากปี  2562 จาํนวน 0.25 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ  24.66 
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ปริมาณยอดการส่งออกรถยนต์ของปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563  จาํนวน 0.22  ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 
30.35  และปี 2564 ลดลงจากปี  2562 จาํนวน 0.09 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ  9.00 

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2564 ปริมาณการผลิตขยายตวัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
โดยเพ่ิมข้ึนในตลาดส่งออก เน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าขยายตัวจากการคล่ีคลายของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในส่วนของตลาดในประเทศยงังคงชะลอตวั  อยา่งไรกต็าม ตอ้ง
ติดตามสถานการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพนัธ์ใหม่ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการผอ่นคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดและส่งผลต่ออุตสาหกรรมรถยนตไ์ด ้

 

ปี 
  

 การผลติรถยนต์  ยอดขายรถยนต์ในประเทศ  ยอดส่งออก 

 ปริมาณ 
 (คนั) 

อตัราการ
ขยายตัว (%) 

 ปริมาณ  
(คนั) 

อตัราการ
ขยายตัว (%) 

 ปริมาณ  
(คนั) 

อตัราการ
ขยายตัว (%) 

2560  1,988,823  2.28  871,650  13.38  1,139,696  (4.11) 
2561  2,167,694  8.99  1,041,739  19.51  1,140,640  0.08 
2562  2,013,710  (7.10)  1,007,552  (3.28)  1,054,103  (7.59) 
2563  1,427,275  (29.12)  792,146  (21.38)  735,842  (30.19) 
2564  1,685,705 18.11  759,119 4.17  959,194 30.35 

 

ท่ีมา: สถาบนัยานยนต ์(Thailand Automotive Institute) 
   
 

(ลา้นคนั) 

 
ท่ีมา: สถาบนัยานยนต ์(Thailand Automotive Institute) 

 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรถยนต์ 
ตามขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของสาํนกังานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ไดค้าดการณ์วา่ แนวโนม้อุตสาหกรรมรถยนต ์ปี 2565 คาดวา่ จะมี
การผลิตรถยนตป์ระมาณ 1,700,000 คนั เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.25 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือ
จาํหน่ายในประเทศ (ประมาณร้อยละ 45-50) และการผลิตเพ่ือการส่งออก (ประมาณร้อยละ 45-50) 
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 ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ 
ภาวะอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตใ์นปี 2564 มีปริมาณการผลิตรถจกัรยานยนตป์ระมาณ 1.78 ลา้นคนั 

ปริมาณการขายรถจักรยานยนต์ในประเทศ มีจาํนวน 1.61 ลา้นคนั ปริมาณยอดการส่งออกรถจกัรยานยนต์ มี
จาํนวน 0.97 ลา้นคนั โดยแบ่งเป็น 

ปริมาณการผลิตรถจกัรยานยนต์ของปี 2564  เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จาํนวน 0.17 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 
10.24  และปี 2564 ลดลงจากปี 2562  จาํนวน 0.17 ลา้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 8.61 

ปริมาณการขายรถจกัรยานยนตใ์นประเทศปี 2564  เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จาํนวน 0.09 ลา้นคนั คิดเป็นร้อย
ละ 5.96  และปี 2564 ลดลงจากปี 2562  จาํนวน 0.11 ลา้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 6.52 

ปริมาณยอดการส่งออกรถจกัรยานยนตปี์ 2564  เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จาํนวน 0.24 ลา้นคนั คิดเป็นร้อยละ 
32.84  และปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปี 2562  จาํนวน 0.02 ลา้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 1.81 

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ในปี 2564 การผลิตรถจกัรยานยนต์ขยายตวั เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อน  เน่ืองจากความต้องการของตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก จากการคล่ีคลายของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ตาม ตอ้งติดตามสถานการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 สายพนัธ์ใหม่ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตไ์ด ้

 

ปี 
  

 
การผลติรถจักรยานยนต์ 

 ยอดขายรถจักรยานยนต์ 
ในประเทศ 

 
ยอดส่งออก 

 ปริมาณ 
 (คนั) 

อตัราการ
ขยายตัว (%) 

 ปริมาณ  
(คนั) 

อตัราการ
ขยายตัว (%) 

 ปริมาณ  
(คนั) 

อตัราการ
ขยายตัว (%) 

2560  2,055,193  12.90  1,087,168  (37.46)  849,081  (8.20) 

2561  2,063,076  0.38  1,788,323  64.49  886,275  4.38 

2562  1,948,480  (5.55)  1,718,587  (3.90)  948,839  7.06 

2563  1,615,319  (17.10)  1,516,096  (11.78)  727,152  (23.36) 

2564  1,780,654 10.24  1,606,481 5.96  965,967 32.84 

ท่ีมา: สถาบนัยานยนต ์(Thailand Automotive Institute) 

       (ลา้นคนั) 
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรถจักรยานยนต์  
ตามขอ้มูลของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของสาํนกังานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ไดค้าดการณ์วา่ แนวโนม้อุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์ปี 2565 คาด
วา่ การผลิตจะทรงตวั คิดเป็นปริมาณการผลิตรถยนตป์ระมาณ 2,000,000 คนั ทั้งน้ี จากปริมาณการผลิตท่ี
คาดการณ์ไวข้า้งตน้จะเป็นการผลิต เพ่ือจาํหน่ายในประเทศ (ประมาณร้อยละ 85-90) และการผลิตเพ่ือการส่งออก 
(ประมาณร้อยละ 10-15) 
 ภาวะอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตจ์ดัเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุน เน่ืองจาก
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทในการสนบัสนุนอุตสาหกรรมยานยนตซ่ึ์งไทยเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ท่ีสาํคญั
แห่งหน่ึงของโลก และมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในส่วนท่ีก่อใหเ้กิดการจา้งงานเป็นจาํนวน
มาก และก่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองต่างๆ 

ในภาคอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ลกัษณะการแข่งขนัจะไม่ใช่ Head-on Competition แต่เป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีการกระจายตวัมาก โดยส่วนใหญ่แลว้แต่ละบริษทัจะมีความชาํนาญเฉพาะดา้น และตามปกติแลว้
ลูกคา้จะมีขนาดใหญ่กว่าผูป้ระกอบการมาก ทาํให้ลูกคา้เลือกใชผู้ป้ระกอบการหลายรายสําหรับช้ินส่วนแต่ละ
อยา่ง และความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการและลูกคา้โดยปกติจะเป็นไปในรูปของการพยายามพฒันา Supplier 
เพ่ือใหส้ามารถส่งช้ินส่วนใหแ้ก่ลูกคา้รายนั้นๆ ไดใ้นระยะยาวเน่ืองจากการพฒันา Supplier แต่ละรายใหมี้คุณภาพ
ตามความตอ้งการของลูกคา้ไดน้ั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย และหากช้ินส่วนใดช้ินส่วนหน่ึงมีปัญหาเกิดข้ึน จะมีผลกระทบ
ต่อลูกคา้รายนั้นทาํให้ไม่สามารถส่งมอบงานไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากในอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต ์เม่ือมีการพฒันา Supplier ข้ึนมาแลว้จะมีการดูแล Supplier ใหเ้ติบโตไปพร้อมกบัลูกคา้รายนั้นๆ 
ในส่วนของบริษัทนั้ น มีลักษณะเด่นเพ่ิมเติม คือไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เฉพาะอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหน่ึง หากแต่ผลิตช้ินส่วนท่ีมีความเท่ียงตรงสูงโดยเฉพาะ ทาํให้บริษทัมีลูกคา้อยู่ในหลากหลาย
อุตสาหกรรมจึงไม่มีคู่แข่งเฉพาะสายท่ีเด่นชดั 

ปี 2564  อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์มีทิศทางการปรับตวัเพิมข้ึน โดยมีมูลค่าการส่งออกช้ินส่วนยาน
ยนต ์จาํนวน 263,746 ลา้นบาท  แบ่งเป็นการส่งออกช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์จาํนวน 41,568 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 
15.76 ช้ินส่วนอะไหล่ จาํนวน 24,406 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 9.25  ช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์ 196,025 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 74.32  และช้ินส่วนอ่ืน จาํนวน 1,747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.66 โดยข้อมูลของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์รายงาน ช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนตมี์ตลาด
ส่งออกท่ีสาํคญั คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และอินโดนีเซีย และช้ินส่วนรถจกัรยานยนตมี์ตลาดส่งออกท่ีสาํคญั คือ 
กมัพชูา ญ่ีปุ่น และบราซิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                

ส่วนท่ี 1 หนา้ 26 

มูลค่าการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ 
                  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

ท่ีมา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันช้ินส่วนยานยนต์ 
ปี 2565 โดยภาพรวมอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตใ์นส่วนท่ีผลิตให้กบัโรงงานประกอบรถยนต์ น่าจะมี

แนวโนม้ทรงตวัหรือปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย  ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีทยอยฟ้ืนตวัจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของธุรกิจเป็นไปตามทิศทางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและต่างประเทศ  อยา่งไรก็ตาม
ตอ้งติดตามสถานการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพนัธ์ใหม่ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดและส่งผลต่ออุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตไ์ด ้

1.2.2.2.2  กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ 

   ก.  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
       บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนให้แก่ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์สําหรับเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํ

ความเยน็ (Product Maker) โดยตรง ซ่ึงลูกคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ บจ. อิเมอร์สัน อิเลคทริค (ประเทศไทย) , บจ. อิเมอร์สัน ไคล
เมท เทคโนโลย ี เป็นตน้ 

ตวัอย่าง ผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัทเป็น
ส่วนประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCM415, S10C, S15C, S20C, 
S45C,  316L 
Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot Forge 
Round, Profile : 10-150 mm 
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish,  
Heat Treat, Copper Plate 
Tolerance   : +/- 0.010 mm 
Drill Hole   : 0.6 x 7.0 mm 
Roundness : 0.020 mm 
Roughness : 0.4 Ra 

 
 

 
 
 
 
 

 

2560 2561 2562 2563 2564 
เคร่ืองยนต ์ 39,728 37,226 31,998 23,817 41,568 
ช้ินส่วนอะไหล่ 36,127 26,941 24,120 19,275 24,406 
ช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์ 198,242 215,680 181,254 133,806 196,025 
ช้ินส่วนอ่ืน 480 633 823 1,037 1,747 
รวม 274,577 280,480 238,195 177,935 263,746 
อตัราการขยายตวั (%) 6 2 (15) (25) 48 
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ข.การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  ภาวะอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์  

  ปริมาณการผลิตคอมเพรสเซอร์ของปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จาํนวน 1.77 ลา้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 20.65 

และปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จาํนวน 0.29 ลา้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 2.83 

  ปริมาณการจาํหน่ายภายในประเทศของปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จาํนวน 0.36 ลา้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 

8.47  และปี 2564 ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 0.44 ลา้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 8.86 

  ปริมาณการจาํหน่ายส่งออกต่างประเทศของปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จาํนวน 0.99 ลา้นเคร่ือง คิดเป็นร้อย

ละ 21.53 และปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จาํนวน 0.24 ลา้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 4.43 

 2560 2561 2562 2563 2564 
ปริมาณการผลิตคอมเพรสเซอร์ (ลา้นเคร่ือง)  9.49   8.76   10.07   8.58  10.36 

อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) (8.83) (7.68) 14.93 (14.77) 20.65 

ปริมาณจาํหน่ายภายในประเทศ (ลา้นเคร่ือง)  5.12   4.49   5.01   4.21  4.57 

อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) (9.84) (12.36) 11.71 (15.98) 8.47 

ปริมาณจาํหน่ายส่งออกต่างประเทศ (ลา้นเคร่ือง) 4.72 5.11 5.33 4.58 5.57 

อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) 2.38 8.16 4.45 (14.07) 21.53 

ท่ีมา: สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
 

ในปี 2564 ภาพรวมอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ ยอดปริมาณการจาํหน่ายการผลิตคอมเพรสเซอร์ปรับตวั
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืนตวั จากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีความตอ้งการสินคา้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเคร่ืองไฟฟ้ารุ่นใหม่ท่ีให้ความสําคญัดา้นสุขภาพ รวมถึงการจดัจาํหน่ายสินคา้มีความ
สะดวกมากข้ึน ทาํใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มูลและตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ตาม รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง

อุตสาหกรรม ไดค้าดการณ์วา่ แนวโนม้อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น คอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ ในปี 2565 

คาดวา่ จะมีการการผลิตและส่งออกเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 3 และ 5 ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากเศรษฐกิจโลกและ

ตลาดส่งออกหลกัของประเทศไทยฟ้ืนตวัจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และพฒันานวตักรรม การ

ปรับปรุงเทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยเฉพาะเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ารุ่นใหม่ท่ีให้ความสาํคญัดา้นสุขภาพ เช่น Air Coolong Fan, Air 

Purifier และ Air fryer เป็นตน้ รวมถึงการจดัจาํหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ทาํใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มูลและตดัสินใจ

ซ้ือไดง่้ายข้ึน ส่งผลใหมี้แนวโนม้ความตอ้งการใชสิ้นคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนต่อเน่ืองในปี 2565 

1.2.2.2.3  อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 ก.  ลกัษณะของผลติภัณฑ์  
บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนให้แก่ผูผ้ลิต ผลิตภณัฑ์กลุ่มวสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย  ์ (Disposable 

Medical Devices) ซ่ึงลูกคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ AUSA MEDICAL DEVICES PRIVATE LIMITED, BARD PERIPHERAL 
VASCULAR INC,  ADROIT USA INC, FERROSAN MEDICAL DEVICES SP.Z O.O., INFUS MEDICAL CO.,LTD. 
เป็นตน้ 
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Raw Material: SS17-4 PH H900, SS316, SS304    Process: Turn Mill 
ข.  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยไ์ทยถูกคาดการณ์วา่มีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีประมาณร้อยละ 6.71 ในช่วงปี 2563-

2564 ซ่ึงสูงกวา่การเติบโตของตลาดเคร่ืองมือแพทยโ์ลกท่ีคาดวา่มีอตัราการเติบโตเฉล่ียประมาณ ร้อยละ 4.1 – 5.1 ต่อปีใน
ช่วงเวลาเดียวกนั 

สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหอุ้ตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยไ์ทยเติบโตอยา่งต่อเน่ือง คือ การเขา้สู่สังคมสูงวยัโดยประชากร
มีอายุยืนยาวข้ึน การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนผูป่้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป่้วยโรคติดต่อไม่เร้ือรัง อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงทาํให้มีการใชเ้คร่ืองมือแพทยเ์พ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีทาํให้อุตสาหกรรม
เคร่ืองมือแพทยไ์ทยเติบโต คือ นโยบายภาครัฐท่ีตอ้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (medical hub) ทาํให้มี
การลงทุนจากบริษทัขา้มชาติ รวมถึงการใชบ้ริการทางการแพทยข์องชาวต่างชาติทั้งผูท่ี้มาทาํงานในไทย และผูท่ี้เขา้มา
เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกบับริการทางการแพทย ์(medical tourism) ของไทยทาํให้โรงพยาบาลเอกชนของไทยมีแผนการ
ขยายการดาํเนินงาน ปัจจยัท่ีสาํคญัในอนาคตท่ีส่งผลใหมู้ลค่าตลาดเพ่ิมข้ึน คือ ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลย ีซ่ึงรวมถึง
การใช ้AI และ Big Data ในการวนิิจฉยัโรค โดยการเกบ็ขอ้มูลจากอุปกรณ์ส่วนบุคคล (health-related personal devices) 
ท่ีมา: บทวเิคราะห์แนวโนม้ของเทคโนโลย ีโดย Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) 

1.2.2.2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดจิิตอล 

 ก.  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
          บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนให้แก่ผูผ้ลิตกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล (Product Maker) โดยตรง และ
ช้ินส่วนท่ีบริษทัจาํหน่าย ไดแ้ก่ ช้ินส่วนในชุดซูมของกลอ้งถ่ายภาพ โดยลูกคา้ของบริษทั ไดแ้ก่  บจ.เอนท ์(ประเทศไทย) 

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดจิิตอลทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัทเป็นส่วนประกอบ 
 
 
 
 

 

 

A5056 
Extrude, Cold Forge, Cast 
Round : 50-100 mm 
Turn, Drill, Cam Mill, Anodize 
Tolerance   : +/- 0.005 mm 
Roundness : 0.010 mm max 
Roughness : 0.15 Ra 

ข.  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 ภาวะอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดจิิตอลในประเทศไทย 
ปี 2564 ภาวะอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลมีอตัราการเติบโตท่ีลดลง เน่ืองจากบริษทัผูผ้ลิตสมาร์ทโฟน

ไดเ้พ่ิมเทคโนโลยีการถ่ายภาพในสมาร์ทโฟนให้ถ่ายรูปไดค้มชดัข้ึน และมีการพฒันาการถ่ายภาพในสมาร์ทโฟนอย่าง
ต่อเน่ือง ปัจจุบนัสมาร์ทโฟนบางรุ่นสามารถถ่ายรูปไดมี้คุณภาพเดียวกนักบักลอ้งคอมแพค ซ่ึงทาํให้ผูบ้ริโภคหันไปใช้
สมาร์ทโฟน มากข้ึน จนส่งผลกระทบต่อตลาดกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล  

โดยกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัดงัน้ี 
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  กล้องคอมแพค หมายถึงกล้องขนาดเล็กเหมาะสําหรับพกพาและใช้งานง่าย กล้องประเภทน้ีเป็น
ผลิตภณัฑห์ลกัของกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 

  กลอ้ง DSLR (Digital Single Lens Reflex) หมายถึงกลอ้งคุณภาพสูง ขนาดค่อนขา้งใหญ่ ราคาสูง สามารถถอด
เปล่ียนเลนส์ เหมาะสาํหรับผูใ้ชก้ลอ้งมืออาชีพและเน่ืองจากกลอ้งชนิดน้ีมีราคาค่อนขา้งสูง จึงทาํให้ฐานลูกคา้เลก็กวา่กลอ้ง
แบบคอมแพค 

  กลอ้ง Mirror less หมายถึงกลอ้งคอมแพคท่ีสามารถเปล่ียนเลนส์ได ้มีคุณภาพใกลเ้คียงกบักลอ้ง DSLR  

ปริมาณการผลติกล้องถ่ายภาพในตลาดโลก 
                 (ลา้นหน่วย) 

 
              ท่ีมา: Camera & Imaging Products Association         

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ปี 2565 บริษทัคาดว่า อุตสาหกรรมกลอ้งดิจิตอลในอนาคตมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากผูบ้ริโภค

ทัว่ไปสามารถใชส้มาร์ทโฟนแทนการใชก้ลอ้งดิจิตอลถ่ายรูป แต่อย่างไรก็ตามยงัมีผูบ้ริโภคบางกลุ่ม ท่ีนิยมใชก้ลอ้ง
ถ่ายภาพอยู ่ซ่ึงเป็นกลุ่มกลอ้งถ่ายภาพท่ีมีประสิทธิภาพสูง และมีราคาแพง 

ในส่วนต่อไปน้ีเป็นการอธิบายถึงภาพรวมของธุรกิจซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์เก่ียวกบันโยบาย
และลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์ท่ีสําคญั การจดัหาผลิตภณัฑ์ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะ
เท่ียงตรงสูง และงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ  

ค. นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ทีสํ่าคัญ 
  กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging) 
ท่ีไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ในดา้นคุณภาพของช้ินงานและคุณภาพของการใหบ้ริการ  โดยบริษทัใหค้วามสาํคญัและใส่
ใจในการผลิตตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ, การออกแบบกระบวนการผลิต,  การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบ
คุณภาพและความเรียบร้อยของช้ินส่วน และการส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้รงเวลา เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิต
ตรงตามความตอ้งการและการออกแบบของลูกคา้  

ทั้งน้ีผูผ้ลิตท่ีนาํช้ินส่วนของบริษทัไปเป็นส่วนประกอบมีทั้งผูผ้ลิตสินคา้ (Product Maker) และผูผ้ลิตและ
จดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลยทุธ์ท่ีบริษทัใชใ้นการแข่งขนั เป็นดงัน้ี 

(1) คุณภาพของช้ินส่วน   บริษทัให้ความสาํคญัต่อการควบคุมคุณภาพของช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิต เพ่ือให้
ช้ินส่วนดงักล่าวมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการและการออกแบบของลูกคา้ โดยบริษทัจะจดัหาวตัถุดิบท่ีมี
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คุณสมบติัตรงตามท่ีลูกคา้กาํหนด, ออกแบบกระบวนการผลิตบนคอมพิวเตอร์, การกาํกบัดูแลกระบวนการผลิต
ในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของช้ินส่วนท่ีผลิตเสร็จแลว้ โดยบริษทัจดัให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของช้ินส่วนท่ีผลิตเสร็จแลว้ 2 ระดบั คือ (1) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ 
(2) การตรวจสอบขั้นสุดทา้ยก่อนส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้   ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิตและส่งมอบใหแ้ก่
ลูกคา้มีคุณสมบติัตรงตามท่ีลูกคา้กาํหนดและออกแบบ 

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน   บริษทัให้ความสาํคญัในการควบคุมและจดัส่งช้ินส่วนให้แก่
ลูกคา้ไดต้รงตามเวลาและสามารถส่งมอบงานไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้กระบวนการผลิตของลูกคา้เป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ือง และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการทาํงานของบริษทั 

(3) ความมัน่คงในการผลิต บริษทัสามารถผลิตและจดัหาช้ินส่วนไดต้รงตามรูปแบบความตอ้งการของ
ลูกคา้ และในปริมาณท่ีกาํหนดอนัส่งผลใหลู้กคา้สามารถบริหารกระบวนการผลิตเพ่ือขจดัความสูญเปล่าของปัจจยั
การผลิตต่างๆ ใหถู้กนาํมาใชแ้บบทนัเวลาพอดี (Just-in-time)  

(4) ความสามารถในการเพ่ิมหรือขยายกาํลงัการผลิต บริษทัสามารถเพ่ิมหรือขยายกาํลงัการผลิตช้ินส่วน
เพ่ือรองรับการเติบโตและการขยายตวัทางธุรกิจของลูกคา้โดยสามารถผลิตช้ินส่วนไดใ้นปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนหากมี
ความตอ้งการจากลูกคา้ 

(5) การขยายขอบเขตในการดาํเนินงาน   บริษทัไดเ้พ่ิมสายการผลิตท่ีมีความต่อเน่ืองซ่ึงเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองจากสายการผลิตหลกัของบริษทัเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์เช่น การชุบเคลือบผิวซ่ึงเร่ิมใชง้านคร้ังแรก
ใน ไตรมาสท่ี 2 ปี 2554 เป็นตน้  

ในอดีตบริษทัตอ้งวา่จา้งบุคคลภายนอกในการทาํกระบวนการดงักล่าว ซ่ึงทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในการขนส่งและ
ประสานงาน ค่าใชจ่้ายการว่าจา้งบุคคลภายนอก รวมถึงค่าใชจ่้ายบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพ นอกจากน้ีการ
วา่จา้งบุคคลภายนอกยงัทาํใหบ้ริษทัใชเ้วลาในการผลิตช้ินงานยาวนานข้ึน เน่ืองจากมีระยะเวลาในการขนส่งช้ินงาน
ไป-กลบั และระยะเวลาในการดาํเนินการของบุคคลภายนอก ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั 

การท่ีบริษทัขยายขอบเขตในการดาํเนินงานให้ครอบคลุมกระบวนการดงักล่าวจะทาํให้สามารถบริหาร
ตน้ทุนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และระยะเวลาในการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(6) การพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ  บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา
กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการตน้ทุนอย่างต่อเน่ือง โดยในเบ้ืองตน้บริษทัไดเ้ร่ิมนาํระบบ TOYOTA 
Production System (TPS) มาประยกุตใ์ชใ้นปี 2551 รวมถึงการนาํกระบวนการข้ึนรูปแบบเยน็ (Cold Forging) และ
กระบวนการชุบโลหะ (Anodizing) มาใชใ้นกระบวนการผลิตของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทาํงานของแรงงาน (labor productivity) โดยการนาํระบบป้อนช้ินงานอตัโนมติั(automation 
process) มาประยกุตใ์ชใ้นสายการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเ้คร่ืองจกัร ช่วยให้ผลผลิตและคุณภาพสูงข้ึน 
รวมทั้งเป็นโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความสามารถเพ่ือทาํงานท่ีใชท้กัษะสูงข้ึน 

(7) ความรับผดิชอบและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ 
   - ความสามารถในการปรับเพ่ิมกาํลงัการผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ในบางกรณีลูกคา้

อาจมีความตอ้งการช้ินส่วนของบริษทัเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงอยา่งกะทนัหัน บริษทัก็มีความสามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนสายการผลิตเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั้น 
เพ่ือใหก้ารผลิตและการทาํงานของลูกคา้สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 - การรักษาความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้  บริษทัมีนโยบายท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะ
ยาว โดยการจดัเตรียมและรักษากาํลงัการผลิตสนบัสนุนงานของลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองจนกวา่จะหมดรุ่น รวมถึงขยาย
กาํลงัการผลิตและเพ่ิมกระบวนการใหม่ๆ เพ่ือใหบ้ริการครบวงจร 
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 - การรักษาความลบัของลูกคา้  บริษทัให้ความสําคญักบัการรักษาความลบัของลูกคา้ โดยบริษทัจะ
ควบคุมดูแลไม่ใหมี้การนาํขอ้มูลทางดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัช้ินส่วนท่ีลูกคา้วา่จา้งบริษทัผลิต หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ี
เป็นความลบัการคา้ของลูกคา้ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและการทาํธุรกิจของ
บริษทั นาํมาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือนาํขอ้มูลดงักล่าวไปหาประโยชน์เพ่ือการส่วนตวั 

 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูงซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลายประเภทโดยสามารถ

นาํไปใชง้านไดใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท และหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารนาํไปใชง้านของลูกคา้ 
โดยปัจจุบนัลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและ
เคร่ืองทาํความเยน็และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 

ตวัอยา่งกลุ่มลูกคา้ของบริษทั 

 ประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของบริษัท 
1. อุตสาหกรรมยานยนต ์ ผูผ้ลิตรถยนต ์ผูผ้ลิตรถจกัรยานยนต ์ผูผ้ลิตช้ินส่วนในเคร่ืองยนต ์

ระบบควบคุมการขบัเคล่ือน ระบบปรับอากาศ ระบบมอเตอร์ปัด
นํ้ าฝน และสตาร์ตเตอร์ ช้ินส่วนเคร่ืองยนต์และระบบคลชัท์ใน
รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํ
ความเยน็ 

ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ 

3. อุปกรณ์ทางการแพทย ์ ผูผ้ลิตอุปกรณ์ทางการแพทย ์
4. อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล ผูผ้ลิตกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 
5. อุตสาหกรรมอ่ืน ผูผ้ลิตเคร่ืองพิมพ ์และผูผ้ลิตแกนเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองจกัรไฮโดรลิค 

 ช่องทางการจัดจําหน่าย 
  บริษทัจาํหน่ายช้ินส่วนส่วนใหญ่ใหแ้ก่ผูผ้ลิตช้ินส่วนขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier) และผูผ้ลิตสินคา้ 
(Product Maker) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2564 บริษทัจาํหน่ายช้ินส่วนใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 71.30 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด และจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ต่างประเทศในสัดส่วนประมาณร้อยละ 
28.70 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด รายละเอียดดงัน้ี 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัแยกตามช่องทางการจดัจาํหน่ายกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง 
หน่วย : ลา้นบาท 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

2562 2563    2564 2562 2563 2564 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ขายในประเทศ 691.39 75.27 4.36 48.93 - - 626.51 73.39 465.29 73.42  579.78   71.30  

ขายต่างประเทศ 227.13 24.73 4.56 51.07 - - 227.13 26.61 168.41 26.58  233.35   28.70  

รายไดจ้ากการขาย 918.52 100.00 8.92 100.00 - - 853.64 100.00 633.70 100.00  813.13  100.00  
 

 บริษทัไดข้ายสินคา้ไปยงัประเทศต่างๆ มีทั้ง จีน  บราซิล  เบลเยีย่ม  โปแลนด ์สหรัฐอเมริกา  อาร์เจนตินา  อิตาลี  
ไอร์แลนด ์ฝร่ังเศส  อินเดีย  เป็นตน้  



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                

ส่วนท่ี 1 หนา้ 32 

 นโยบายการกาํหนดราคา 
 บริษทัมีนโยบายกาํหนดราคาจาํหน่ายช้ินส่วนจากราคาตน้ทุนของช้ินโลหะบวกอตัรากาํไร (Cost plus pricing) โดย

บริษทัและลูกคา้จะเจรจากาํหนดราคาจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะร่วมกนัก่อนเร่ิมกระบวนการผลิต 
 เน่ืองจากตน้ทุนส่วนใหญ่ของช้ินส่วนของบริษทัมาจากราคาวตัถุดิบ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม เป็นตน้ ซ่ึง

วตัถุดิบดงักล่าวเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็น commodity goods ราคาของวตัถุดิบดงักล่าวจึงถูกกาํหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทาน
ของวตัถุดิบแต่ละประเภทในตลาดโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของ
ราคาวตัถุดิบดงักล่าว 

 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติัในอุตสาหกรรมแลว้ ในกรณีท่ีราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนมาก บริษทัจะดาํเนินการ
เจรจากบัลูกคา้เพ่ือขอปรับราคาจาํหน่ายช้ินส่วนของบริษทัเพ่ือรักษาอตัรากาํไรขั้นตน้ (profit margin) ของบริษทัให้อยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้กล่าวคือ หากราคาตลาดของวตัถุดิบมีการเปล่ียนแปลงเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
บริษทัจะมีการเจรจาต่อรองกบัลูกคา้เพ่ือทาํการปรับเปล่ียนราคาขายให้สอดคลอ้งกบัราคาตน้ทุนวตัถุดิบท่ีแทจ้ริง ในทาง
ตรงขา้มหากราคาวตัถุดิบปรับตวัลดลง ลูกคา้ก็จะขอเจรจากบับริษทัเพ่ือขอปรับลดราคาจาํหน่ายช้ินส่วนเช่นกนั ทั้ งน้ี 
สัดส่วนราคาท่ีปรับข้ึนหรือลงโดยส่วนใหญ่จะไม่มีการกาํหนดตายตวั แต่จะข้ึนอยูก่บัผลการเจรจาในแต่ละคร้ังซ่ึงโดยปกติ
จะมีการรับภาระตน้ทุนร่วมกนั โดยลูกคา้จะรับภาระเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามในการเจรจาดงักล่าวจะมีความล่าชา้ (lag 
time) เกิดข้ึนในขณะท่ีวตัถุดิบยงัคงอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของบริษทั บริษทัจึงยงัคงมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงราคา
ของวตัถุดิบอยู่ในทางตรงกันขา้มหากวตัถุดิบมีราคาลดลง ลูกค้าก็จะขอเจรจากับบริษทัเพ่ือขอปรับลดราคาจาํหน่าย
เช่นเดียวกนั จึงอาจทาํใหบ้ริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัจากระดบัปกติในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

 ทั้ งน้ีบริษทัมีนโยบายในการกาํหนดราคาขายให้แก่ลูกคา้ท่ีมีพ้ืนฐานการทาํธุรกรรมท่ีเป็นอิสระต่อกนั     (Arm’s 
Length) และอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่คาํนึงถึงความสัมพนัธ์อ่ืนใดนอกเหนือจากความสัมพนัธ์ทางการคา้ปกติ  แมว้า่สินคา้
ท่ีลูกคา้   แต่ละรายสั่งผลิตจะมีขนาด  รูปร่าง ขั้นตอนการผลิตและประเภทของวตัถุดิบท่ีใชแ้ตกต่างกนั  แต่บริษทัมีนโยบาย
ในการกาํหนดราคาบนพ้ืนฐานเดียวกนัคือจะกาํหนดราคาขายโดยพิจารณาจากตน้ทุนของช้ินโลหะบวกอตัรากาํไร   (Cost Plus 
Pricing)   ซ่ึงบริษทัใชห้ลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายเป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็นเง่ือนไขการคา้ปกติ  ทั้งน้ีอตัรากาํไร
และเง่ือนไขทางการคา้ของลูกคา้แต่ละราย อาจแตกต่างกนัไดข้ึ้นอยู่กบัสภาวะการแข่งขนัของแต่ละอุตสาหกรรมและ
ปริมาณการสั่งซ้ือ (ทั้งน้ีอตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัในปี 2564 ของลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตเ์ฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 
53.06 กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็เฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 15.03 และกลุ่มอุตสาหกรรม
กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 11.73 กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 20.18 โดยบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั 

 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 
 บริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตและการจดัการเพื่อใหเ้ป็นโรงงานท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ

ของลูกคา้ โดยบริษทัไดรั้บประกาศนียบตัรท่ีเป็นมาตรฐานสากลในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ลาํดบั มาตรฐาน 
ระยะเวลาทีไ่ด้รับการ

รับรอง 
รายละเอยีด 

1 ISO 9001 : 2015 

 
 

2 มิ.ย. 2563 

ถึง 

12 เม.ย. 2566 

มาตรฐาน ISO 9001: 2015 เป็นมาตรฐานท่ีองคก์รระหวา่งประเทศวา่
ดว้ยมาตรฐาน (International Standardization and Organization) 
กาํหนดข้ึนโดยมุ่งส่งเสริมใหมี้แนวทางการจดัการและการบริหารงาน
ดา้นคุณภาพองคก์รอยา่งเป็นระบบ โดยบริษทัไดรั้บมาตรฐาน
ดงักล่าวทั้งองคก์ร 
Scope Certification : The Manufacture of precision machined parts. 
Permitted Exclusions : Product Design 
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ลาํดบั มาตรฐาน 
ระยะเวลาทีไ่ด้รับการ

รับรอง 
รายละเอยีด 

2 IATF 16949 : 2016 

 

13 เม.ย. 2563 
ถึง  

12 เม.ย. 2566 

มาตรฐาน IATF 16949:2016 จดัทาํข้ึนโดยใชพ้ื้นฐานของขอ้กาํหนด
ของ ISO 9001:2015 โดยไดเ้พิ่มเติมขอ้กาํหนดเฉพาะสาํหรับ
อุตสาหกรรมยานยนตต์ามมาตรฐาน  IATF 16949 ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ขอ้กาํหนดเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification: TS) ท่ีเป็น
แนวทางขอ้กาํหนดระบบการบริหารคุณภาพของอุตสาหกรรมยาน
ยนตท์ัว่โลก โดยบริษทัไดรั้บมาตรฐานดงักล่าวทั้งองคก์ร 
Scope Certification : Manufacturing of precision parts 

3 ISO 14001: 2015 

 
 

03 มิ.ย. 2564 
ถึง  

02 มิ.ย. 2567 

มาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานท่ีองคก์รระหวา่งประเทศวา่
ดว้ยมาตรฐาน (International Standardization and Organization) 
กาํหนดข้ึนโดยมุ่งส่งเสริมใหมี้แนวทางการจดัการและการปฏิบติัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัไดรั้บมาตรฐานดงักล่าวทั้งองคก์ร 
Scope Certification : Manufacture of precision parts for automotive, 
office automation, electronic, electrical appliance and industrial 
machine 

 

 ง.  การจัดหาผลติภัณฑ์ 
 การผลติและการใช้กาํลงัการผลติ 

     ปัจจุบนับริษทัมีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ตาํบลดอนหวั
ฬ่อ อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี มีกาํลงัการผลิตสูงสุด  ณ 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 2,974,198 ชัว่โมงต่อปี โดยในปี        
2562-2564 บริษทัมีการใชอ้ตัราการใชก้าํลงัการผลิตดงัน้ี 

 

 

                                     

    

 

 

 

     1/กาํลงัการผลิตสูงสุด คาํนวณมาจากจาํนวนวนัท่ีใชใ้นการผลิต 300 วนัต่อปี * ผลิตวนัละ 21 ชัว่โมง * จาํนวนเคร่ืองจกัร   

 วตัถุดบิ 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตช้ินส่วนของบริษทั ไดแ้ก่ เหลก็ อลูมิเนียม และสแตนเลส โดยลูกคา้จะเป็นผู ้

กาํหนดลกัษณะเฉพาะและคุณภาพของวตัถุดิบท่ีตอ้งการ จากนั้นบริษทัจะจัดหาวตัถุดิบโดยคาํนึงถึงราคาและเง่ือนไข
ทางการคา้ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดสาํหรับบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่จะนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ เน่ืองจาก เหลก็ 
อลูมิเนียม และสแตนเลส ท่ีผลิตภายในประเทศมีขนาดและคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีลูกคา้ของบริษทักาํหนด   โดยบริษทัไม่มี
นโยบายท่ีจะจดัซ้ือวตัถุดิบแต่ละชนิดจากผูจ้ดัจาํหน่ายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นการเฉพาะ แต่จะกระจายไปในผูจ้ดัจาํหน่าย
หลายๆ ราย เพ่ือความยืดหยุ่นในการเลือกวตัถุดิบ โดยบริษทัมีผูจ้ ัดจาํหน่ายประเภทเหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลน 
ประมาณ 49 ราย 

 ปี 2564 บริษทันาํเขา้วตัถุดิบในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าการจัดหาวตัถุดิบทั้ งหมด โดย
บริษทันาํเขา้วตัถุดิบส่วนใหญ่จากประเทศไตห้วนั  เกาหลีใต ้สาธารณรัฐประชาชนจีน องักฤษ สหรัฐอเมริกา และ วตัถุดิบ
ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าการจดัหาวตัถุดิบทั้งหมดบริษทัสั่งซ้ือจากผูจ้าํหน่ายในประเทศ และตวัแทน
จาํหน่ายในประเทศโดยในปี 2564 บริษทัมีสัดส่วนการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากคู่คา้แต่ละรายไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าการจดัหา

 หน่วย 2562 2563 2564 
เคร่ืองจกัร ณ ส้ินปี                            (เคร่ือง) 467 467 485 
กาํลงัการผลิตสูงสุด1/ (ชัว่โมง) 3,007,698 2,942,100 2,974,198 
ปริมาณการผลิตจริง (ชัว่โมง) 1,810,544 1,280,009 1,317,668 
อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ) 60.2 43.3 44.3 
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วตัถุดิบทั้งหมดโดยบริษทัสั่งซ้ือวตัถุดิบจากคู่คา้รายใหญ่ท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.89 ของมูลค่าการจดัหา
วตัถุดิบทั้งหมดในปี 2564 

 ทั้งน้ีในการซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบบนพ้ืนฐานการทาํธุรกรรมท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Arm’s Length)  
บริษทัมีนโยบายในการซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้าํหน่ายทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่คาํนึงถึงความสัมพนัธ์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
ความสัมพนัธ์ทางการคา้ปกติ  โดยคาํนึงถึงราคา คุณภาพ และเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
บริษทั   บริษทั ไม่มีนโยบายท่ีจะจดัซ้ือวตัถุดิบจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นการเฉพาะแต่จะกระจายไปยงัผูจ้ดัจาํหน่ายหลายๆ
รายเพ่ือความยดืหยุน่ในการเลือกวตัถุดิบ ซ่ึงหน่ึงในขั้นตอนของการป้องกนัไม่ใหมี้การซ้ือวตัถุดิบท่ีนอกเหนือจากเง่ือนไข
ทางการคา้ปกติกคื็อ การเปรียบเทียบราคาของวตัถุดิบประเภทเดียวกนักบัผูจ้าํหน่ายหลายแห่งและบริษทัจะตดัสินใจซ้ือจาก         
ผูจ้าํหน่ายท่ีใหเ้ง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัมากท่ีสุด 

จ. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมกลุ่มธุรกจิช้ินส่วนโลหะเทีย่งตรงสูง 
 บริษทัประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์ ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

ซ่ึงกระบวนการดาํเนินงานของบริษทั ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทางบริษทัไดมี้มาตรการลดมลภาวะในกิจกรรม
การดาํเนินงานเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังาน คุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงานและบริเวณพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงมีการควบคุมป้องกันค่ามลภาวะต่างๆ ไม่ให้เกินมาตรฐานและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งกาํหนดโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 อากาศ   ส่ิงท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากกระบวนการผลิตโดยตรง ไดแ้ก่ ละอองนํ้ามนัจากเคร่ืองจกัร
ในกระบวนการผลิต ในบริเวณโรงงาน ซ่ึงบริษัทได้มีการติดตั้ งเคร่ืองดักจับละอองนํ้ ามันและฝุ่ นใน
สายการผลิตเ พ่ือ เ ป็นการป้องกัน  นอกจากน้ี  ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงมหาดไทย บริษทัตอ้งมีปริมาณการปล่อยของเสียต่างๆ ไม่เกินมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงท่ีผา่นมาผลท่ี
ไดจ้ากการตรวจวดัค่าของบริษทัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด โดยสรุปผลการตรวจวดัเม่ือวนัท่ี 18  ตุลาคม 
2564 โดยบริษทั วีแคร์ เอน็ไวรอนเมนท ์เซอร์วิส จาํกดั เป็นผูใ้หบ้ริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ
ข้ึนทะเบียนเป็นหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดงัน้ี 

- ปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 
พารามเิตอร์ ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 

Nickel Acetate (as Ni) <0.003 0.5(1) mg/m3 

Sulfuric Acid <0.556 25(1) ppm 
Sulfur Dioxide <1.298 500(1) ppm 
Oxide of  Nitrogen as Nitrogen Dioxide <1.063 - ppm 
Total Suspended Particulate 2.660 400(1) mg/m3 
Sodium Tetra borate as Sodium 0.170 - mg/m3 
Nitric Acid 0.067 - ppm 
        หมายเหตุ : มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  

  (1)  : Standards CHWI 
 -   : ไม่มีมาตรฐานกาํหนด 
     : ผลการตรวจวดั คาํนวณผลท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ท่ีสภาวะแหง้ (Dry Basis) 
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-   คุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนท่ีทาํงาน 
พารามิเตอร์ ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 

Sodium Hydroxide <0.001-0.333 5[1] mg/m3 

Sulfuric Acid <0.029-0.061 1[1] mg/m3 

Nitric Acid[3] <0.01 2[1] ppm 

Potassium Hydroxide 0.247-0.493 2[2] mg/m3 
Iron Fume <0.003 10 mg/m3 

Methanol <0.06 200 ppm 
Iron Chloride as FeCl3 <0.003 10 mg/m3 

Sodium Nitrate as Na 0.028 - mg/m3 

Isopropyl Alcohol <0.04-0.05 400 ppm 
Carbon Monoxide <1 50[1] ppm 
Total Dust 0.167-0.635 15 mg/m3 

Reparable Dust 0.100-0.329 5 mg/m3 

n-Hexane <0.01 500[1] ppm 
Oil Mist <0.001-0.33 5 mg/m3 

Aluminum Dust <0.002-0.004 15 mg/m3 
2-Methyl-2,4-Pentanediol[2] <0.15 125 mg/m3 
2-Butoxy Ethanol <0.02 501] ppm 
Sodium Tetra borate as Na 0.042-0.389 - mg/m3 
Naphtha <0.15-93.41 2,000[1] mg/m3 
Xylene <0.02-0.05 100[1] ppm 
Ethyl Acetate <0.03 400[1] ppm 
Methyl isobutyl ketone <0.05 100[1] ppm 
2-Propanal <0.05 400[1] ppm 
Toluene <0.02 200[1] ppm 
Ethylene Glycol Monobutyl Ether <0.02 50[1] ppm 
1-Metoxy-2-Propanol as Propylene Glycol 
Monomethyl Ether 

<0.02 100[1] ppm 

Propane <0.08 1,000 ppm 
Butane <0.13 800[1] ppm 
2-Butoxy Ethanol <0.02 50[1] ppm 
Acetone <0.05 1,000[1] ppm 
Methylcyclohexane 0.28 500[1] ppm 

 หมายเหตุ :   มาตรฐาน Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
  [1]    :  มาตรฐานประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย   
  [2]    :  มาตรฐานประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย 
           (ขีดจาํกดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายสูงสุดไม่วา่เวลาใดๆในระหวา่งทาํงาน) 
  [3]    :  วิเคราะห์ผลโดย บริษทั เอม็แมก็ซ์ แอสโซซิเอชัน่ จาํกดั 
  -     :  ไม่มีมาตรฐาน  

 บริษทัมีการใชน้ํ้ าเป็นปัจจยัหน่ึงในกระบวนการผลิต เช่น ใชน้ํ้ าเพ่ือลา้งช้ินงานโลหะในระหว่างกระบวนการ
ผลิต,ใชน้ํ้ าเพ่ือผสมกบั Coolant  เพ่ือเป็นสารหล่อเยน็ในเคร่ืองจกัร, ใชน้ํ้ าในกระบวนการชุบช้ินงาน และนํ้าท่ี
ใชท้าํความสะอาดในส่วนอ่ืนๆรวมถึงใชใ้นดา้นสาธารณูปโภค ซ่ึงในส่วนของนํ้ าเสียท่ีเป็นประเภท Coolant 
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และนํ้าเสียท่ีปนเป้ือนนํ้ามนัประเภท อนินทรีย ์บริษทัจดัใหมี้พ้ืนท่ีจดัเกบ็เพ่ือเตรียมใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใน
การขนส่ง และกาํจดั/บาํบดั จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมนาํไปกาํจดั/บาํบดั 

 นํ้าเสีย ส่วนท่ีบริษทัสามารถบาํบดันํ้าเสียไดเ้อง มีอยู ่2 ส่วน คือ 1. นํ้าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการชุบช้ินงาน โดย
บริษทัสามารถบาํบดันํ้าเสียได ้6 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง ซ่ึงมีความสามารถเพียงพอท่ีจะบาํบดันํ้ าเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตได ้ และ  2.นํ้าเสียท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคในโรงงาน   
  ทั้ งน้ีบริษัทได้ทาํการควบคุมและตรวจติดตามระบบบาํบัดนํ้ าเสียและพารามิเตอร์นํ้ าเสียให้อยู่ใน
มาตรฐานท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกาํหนด ซ่ึงนํ้ าเสียท่ีปล่อยลงสู่ท่อนํ้ าเสียรวมของการนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี มีการสุ่มตรวจจากการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี เป็นประจาํทุกเดือน ซ่ึง
ผลการตรวจพารามิเตอร์นํ้าเสียของบริษทัอยูใ่นเกณฑ ์ท่ีไม่เกินกวา่ค่ามาตรฐานท่ีกาํหนด 
 โดยสรุปผลการตรวจวดัล่าสุดเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 โดยบริษทั เทสท ์เทค จาํกดั (สาขาอมตะนคร)  
ซ่ึงให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าและนํ้ าเสีย ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีและข้ึนทะเบียนเป็น
หอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 
Temperature 28.6 ≤45 .C 
Biochemical Oxygen Demand <2.0 ≤500 mg/1 
Chemical Oxygen Demand 16 ≤750 mg/1 
Total Suspended Solid 10 ≤200 mg/1 
pH 7.84 5.5 – 9.0 - 
Total Dissolved Solids 490 ≤3,000 mg/1 
Grease & Oil <2.0 ≤10 mg/1 

 

   เศษวตัถุดิบ  เศษวตัถุดิบท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตโดยตรง ไดแ้ก่ เศษโลหะท่ีเกิดจากการกลึงและ/หรือเจาะ 
โดยบริษทัมีการควบคุมจาํนวนเศษข้ีกลึงของทั้งโรงงานโดยการเกบ็รวบรวมและวา่จา้งบริษทัภายนอกใหเ้ขา้มา
รับซ้ือกากของเสียดงักล่าว โดยผูซ้ื้อตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีมีมาตรฐานในการบริหารจดัการของเสียดว้ย และ
จะมีตาชัง่เพ่ือชัง่นํ้ าหนกัรถของผูซ้ื้อท่ีเขา้มาขนเศษข้ีกลึงในโรงงานทั้งก่อนและหลงัการขน ซ่ึงจะควบคุมโดย
พนักงานของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัให้มีการบีบอดัเศษวตัถุดิบดงักล่าวเพ่ือให้ใชพ้ื้นท่ีน้อยลงในการ
จดัเก็บระหว่างท่ีรอบริษทัภายนอกมารับกากของเสียดงักล่าว ซ่ึงการบีบอดัดงักล่าวก่อให้เกิดผลพลอยไดเ้ป็น
นํ้ามนัท่ีมากบัเศษวตัถุดิบในกระบวนการผลิต ซ่ึงสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

เน่ืองจากโรงงานของบริษทัตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี จึงถูกกาํกบัดูแลโดยการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย ดงันั้นการปล่อยของเสียออกจากโรงงานทั้งในดา้นของปริมาณและคุณภาพจึงถูกกาํหนดและควบคุมโดย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงในปี 2550-2564 การปล่อยของเสียของบริษทัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี กาํหนดไวม้าโดยตลอด 

ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในวนัท่ี 03 มิถุนายน 2564 และไดรั้บหนงัสือรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียวระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2563  ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
เก่ียวกบัการจดัการและการปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเคร่ืองรับประกนัระบบการดูแลป้องกนัมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการ
ผลิตของบริษทัท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   
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ฉ. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ลกัษณะสาํคญัของทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่่ี บริษทัและบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่่ี บริษทัและบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจประกอบดว้ย 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

หลงัหักค่าเส่ือมราคา (บาท) 
ภาระผูกพนั 

ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งโรงงาน 

(รวมท่ีดินจาํนวน 5 โฉนด รวม 12-3-52 ไร่) 

บริษทัเป็นเจา้ของ 113,344,000.00 บริษทัไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

จาํนวน 46.20 ลา้นบาท และ 46.20 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนัสินเช่ือกบัธนาคาร

พาณิชย ์

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 74,800,930.49 ไม่มี 

งานระหวา่งก่อสร้าง บริษทัเป็นเจา้ของ 1,438,129.78 ไม่มี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บริษทัเป็นเจา้ของ 195,281,780.53 ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 1,926,752.71 ไม่มี 

ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของ 1,706,512.13 ไม่มี 

รวม  388,498,105.64    

  ช. งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
  - ไม่มี – 

1.2.2.3 กลุ่มธุรกจิจําหน่ายนํา้ดบิ 

การดาํเนินงานในธุรกิจจาํหน่ายนํ้าดิบ  

ก. ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั “ซีเค”  เป็นผูป้ระกอบธุรกิจจาํหน่ายนํ้าดิบ ซ่ึงเป็นนํ้าดิบท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าผิว

ดินประเภทท่ี 3 โดยบริษทัมีแหล่งกกัเกบ็นํ้าดิบเป็นบ่อเกบ็นํ้าจาํนวน 5 บ่อ มีความจุรวม 18 ลา้นลูกบาศกเ์มตร บริเวณตาํบล
หนองตาํลึง และตาํบลหนองหงส์ อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

ข. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรม 
รายได้หลักของซีเค  ได้แก่  การจําหน่ายนํ้ าดิบให้กับลูกค้า  โดยลูกค้านํานํ้ า ดิบไปจําหน่ายต่อให้กับ

ภาคอุตสาหกรรม และการประปาในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรีและฉะเชิงเทรา ดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการนํ้าดิบไดแ้ก่การ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมในจงัหวดัชลบุรีและฉะเชิงเทรา ซ่ึงในปี 2564 ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตคงท่ี การใชน้ํ้ ามี
การชะลอตวั เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
แนวโนม้ภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2565 คาคการณ์ ดชันีมวลรวมของผูบ้ริโภค (CPI) ขยายตวั จากช่วงเดียวกนั

ของปี 2564 สืบเน่ืองจากปัญหาการระบาคของ COVID-19 เร่ิมคล่ีคลายทั้ งภายใน และภายนอกประเทศ ทาํให้
ภาคอุตสาหกรรม, การนาํเขา้ และส่งออกสินคา้, การท่องเท่ียว, และภาคอุตสาหกรรมการผลิต น่าจะมีทิศทางท่ีดีข้ึน กวา่ปีท่ี
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ผา่นมา  ทั้งน้ีค่าดชันีผูบ้ริโภคปี 2564 ลดลงจากปี 2563 เกือบทุกภาคส่วน ซ่ึงเกิดจากปัญหาสืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID - 19 ท่ีมีการกลายพนัธ์ุ ทาํใหภ้าคอุตสาหกรรมบางส่วนหยดุชงกัจากการประกาศของภาครํฐบาล  ซ่ึงส่งผล
กระทบในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในบางพ้ืนท่ี และรวมถึงงานในต่างประเทศ 

ค. นโยบายและลกัษณะการตลาด 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 
 นํ้ าดิบของซีเค เป็นนํ้ าดิบท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีลูกคา้ตอ้งการ         

โดยซีเคไดมี้การติดตั้งระบบตรวจวดัปริมาณและคุณภาพนํ้ า เพ่ือให้ลูกคา้มัน่ใจในคุณภาพของนํ้ าดิบท่ีซีเค ไดส่้งมอบให ้
นอกจากน้ีซีเค ยงัไดศึ้กษาถึงแหล่งนํ้าอ่ืนๆ สาํหรับการขยายโครงการในอนาคต 

 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
   ลกัษณะลูกคา้ของซีเค  คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการจดัหา และจาํหน่ายนํ้าดิบ หรือจดัหานํ้าเพ่ือนาํนํ้า

ดิบไปผา่นกระบวนการผลิต เป็นนํ้าท่ีใชเ้พ่ือการบริโภคและอุปโภคในครัวเรือน และอุตสาหกรรม เป็นตน้  
 ช่องทางจัดจําหน่าย 

       ซีเคมี ช่องทางการจดัจาํหน่ายนํ้ าดิบให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นภาคอุตสาหกรรม  หรือกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นบริษทั
จดัการนํ้าท่ีจาํหน่ายนํ้าใหก้บัผูบ้ริโภคในภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม   

 การเกบ็กกัและส่งจ่ายนํา้ดบิ 
       เน่ืองจากในปัจจุบนั อยูใ่นสภาวะภยัแลง้ แต่อยา่งไรกต็ามบริษทัไดมี้การจดัเตรียมนํ้าเพ่ือให้สามารถขายนํ้ า
ใหค้รบถว้นตามสัญญา ทาํใหต้น้ทุนในธุรกิจจาํหน่ายนํ้าดิบเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจาก ค่าแรง และค่าเส่ือมราคา 

ง. การจัดหาผลติภัณฑ์ 
        นํ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 โดยซีเคไดท้าํการตรวจสอบคุณภาพของนํ้ าดิบทั้งปัจจุบนัและในอนาคตท่ีจะนาํมา

จาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ 
 นโยบายการกาํหนดราคา 
     การกาํหนดราคาการขายนํ้าดิบนั้นเป็นราคาตามตกลงกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 

จ. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากซีเค จะรับนํ้าลงบ่อเกบ็นํ้าทั้ง 5 บ่อของซีเค เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น (สิงหาคม – พฤศจิกายน) ดงันั้นจึงไม่

มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัช่วยบรรเทาปัญหานํ้าท่วมขงัในพื้นท่ีทา้ยนํ้าไดอี้กดว้ย 

ฉ. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
  ลกัษณะสาํคญัของทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่่ี ซีเคใชใ้นการประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
หลงัหักค่าเส่ือมราคา 

(บาท) 

ภาระผูกพนั 

ท่ีดินบ่อเกบ็นํ้า 
(รวมจาํนวน 43 โฉนด 
พื้นท่ี 438-2-97.5 ไร่) 

บริษทัเป็นเจา้ของ 273,606,965.15 บริษทัไดน้าํท่ีดินราคาทุนจาํนวน 271 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนั
สินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์และบริษทัไดจ้ดัทาํบนัทึกขอ้ตกลง
การไม่ก่อภาระผกูพนั (Negative Pledge) กบัธนาคารพาณิชย์
แห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัสินเช่ือเงินกูย้มืระยะยาว 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน บริษทัเป็นเจา้ของ 117,807.06 ไม่มี 
รวมทีด่นิและส่วนปรับปรุงทีด่นิ  273,724,772.21  
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 9,990,385.54 ไม่มี 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
หลงัหักค่าเส่ือมราคา 

(บาท) 

ภาระผูกพนั 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บริษทัเป็นเจา้ของ 46,263,155.93 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 19,673.40 ไม่มี 

รวม  329,997,987.08  

ช. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี- 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.3.1  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
1.3.2 บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษทัร่วมเกนิกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียง 

- ไม่ม ี–  

1.3.3 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 - ไม่ม ี–  

1.3.4  ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(1) จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที่  
30 ธันวาคม 2564 

จ านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 659,999,962 1.00 659,999,962.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 659,999,862 1.00 659,999,862.00 
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(2) รายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วนัที ่30 ธันวาคม 2564)   

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น           จ านวนหุ้น 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั1) 146,000,000 22.12 
2. กลุ่มการุณกรสกุล2) 109,751,157 16.63 
3. นายสมชาย  หงส์รัตนวิจิตร 40,000,000 6.06 
4. นางดาราณี  อตัตะนนัทน์ 33,357,131 5.05 
5 นายอรรณพ  ล้ิมประเสริฐ 20,924,300 3.17 
6 BANK OF SINGAPORE LIMITED 20,000,000 3.03 
7 นายชาญชยั  กุลถาวรากร 19,160,900 2.90 
8 นางสาวจรรยาภรณ์ วลัยะเสวี 13,557,600 2.05 
9 สวิจกัร์  โลจายะ 12,555,000 1.90 
10 นายสิโรจน์ แสงเทวาภรณ์ 11,000,000 1.67 
  426,306,088 64.59 

หมายเหตุ  :   1)รายละเอียดดูขอ้ 4  สัดส่วนการถือหุ้น บริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั 
      2)รายละเอียดดูขอ้ 5   สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มการุณกรสกุล 

(3)  สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วนัที ่30 ธันวาคม 2564)    

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น 

จ านวน 
ราย 

จ านวน 
หุ้นรวม 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั1)      1 146,000,000 22.12 
2. กลุ่มการุณกรสกุล2)      8 109,751,157 16.63 
3. นายสมชาย  หงส์รัตนวิจิตร       1     40,000,000   6.06 
4. ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 1,772 364,248,705 55.19 
  1,782 659,999,862 100.00 

 
โดยแบ่งเป็น ผูถื้อหุ้นไทย มีจ านวน 1,775 ราย (รวมจ านวนหุ้น 637,354,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.57 ) และ 
 ผูถื้อหุ้นต่างดา้ว มีจ านวน 7 ราย (รวมจ านวนหุ้น 22,645,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.43)  
 
หมายเหตุ  :   1) รายละเอียดดูขอ้ 4  สัดส่วนการถือหุ้น บริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั 
      2) รายละเอียดดูขอ้ 5  สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มการุณกรสกุล 

(4)  สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดโิอ จ ากดั (วนัที ่31 ธันวาคม 2564)  ประกอบด้วย  

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น 

จ านวน 
ราย 

จ านวน 
หุ้นรวม 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท ์จ ากดั3) 1 29,998   99.9933 
2. ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย (จ  านวน 2 ราย) 2         2    0.0067 
  3 30,000 100.0000 

หมายเหตุ : 3)รายละเอียดดูขอ้ 6   สัดส่วนการถือหุ้น บริษทั เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท ์
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(5)  สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มการุณกรสกลุ  (วนัที ่30 ธันวาคม 2564)   ประกอบด้วย 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น        จ านวนหุ้น 

สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. นายอภิชาติ การุณกรสกุล 91,668,398 13.89 

2. นายพิชญ ์ การุณกรสกุล 1,972,425 0.29 
3. นางรัตนา การุณกรสกุล 2,677,414 0.41 
4. นายภทัร์ การุณกรสกุล 665,913 0.10 
5. นางสาววชิรญาณ์ การุณกรสกุล 254,959 0.04 
6. นางภาณี การุณกรสกุล 6,366 - 
7. นายอุดม การุณกรสกุล 170,000 0.03 
8. นายชยัโรจน์* เวทยน์ฤมาณ 12,335,682 1.87 

   121,285,157 16.63 

หมายเหตุ: * นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ เป็นสามีของนางสาวอญัชลี การุณกรสกุล  

(6)  สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เอ ดบับลวิ เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จ ากดั (วนัที ่31 ธันวาคม 2564)  
ประกอบด้วย 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้นรวม 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. นางพิมพฤดา           พิทกัษธี์ระธรรม 1 9,998 99.98 
2. ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย (จ  านวน 2 ราย) 2        2   0.02 

  3 10,000 100.00 

1.3.4.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั* 
(1) จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2564 

จ านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 55,000,000 10.00 550,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 55,000,000 10.00 550,000,000.00 

(2)  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั* 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  54,999,997 99.99999 
2. ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย (จ  านวน 3 ราย)  3 0.00001 
   55,000,000 100.00000 

หมายเหตุ: * เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จากบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั 
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1.3.4.2 หุ้นของบริษัทย่อย – เอเซียพรีซิช่ันเทค  จ ากดั 

(1) จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2564 

จ านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 200,000 5.00 1,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 200,000 5.00 1,000,000.00 

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซียพรีซิช่ันเทค  จ ากดั 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั 199,997 99.9985 
2. ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย (จ  านวน 3 ราย)  3 0.0015 
   200,000 100.0000 

1.3.4.3  ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 

(1) จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2564 

จ านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 60,000,000 10.00 600,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 60,000,000 10.00 600,000,000.00 

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  59,999,997 99.99999 
2. ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย (จ  านวน 3 ราย)  3 0.00001 
   60,000,000 100.00000 

1.3.4.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั  
(1) จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2564 

จ านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 10,000 1,000.00 10,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 10,000 1,000.00 10,000,000.00 

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 9,997   99.97 
2. ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอ่ืน (จ  านวน 3 ราย)  3    0.03 
   10,000 100.00 
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1.3.4.5  ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท กจิการร่วมค้า เอทู ตรีวฒัน์ จ ากดั 
(1) จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2564 

จ านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้นบุริมสิทธิ 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 3,825,000 3,675,000 10.00 75,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 3,825,000 3,675,000   2.50 18,750,000.00 

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท กจิการร่วมค้า เอทู ตรีวฒัน์ จ ากดั 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้นบุริมสิทธิ 
(หุ้น) 

สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 3,825,000                 3,674,997 99.9997 
2. ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย (จ  านวน 3 ราย) - 3                0.00003 
  3,825,000 3,675,000            100.00000    

 
  สิทธิการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทู ตีรวฒัน์ จ ากดั 

 ชนิดหุ้น สิทธิการออกเสียง 

1. หุ้นสามญั 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
2. หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น ต่อ 10,000 เสียง 

1.3.4.6 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท ชลกจิสากล จ ากดั  
(1) จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2564 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 1,200,000 100.00 120,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 1,200,000 100.00 120,000,000.00 

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชลกจิสากล จ ากดั 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั  1,177,497 98.12475 
2. นางนพวรรณ  จนัทรศิริ  22,500                1.87500 
3. ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอ่ืน (จ  านวน 3 ราย)  3                 0.00025 
   1,200,000            100.00000 
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1.3.4.7 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จ ากดั   

(1) จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 100,000 10.00 1,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 100,000 10.00 1,000,000.00 

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จ ากดั   

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั  100,000 100.00 
     
   100,000 100.00 

 

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 
1.5 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

- ไม่มี – 

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย   อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดใหมี้การจ่ายเงินปันผล
ในอตัรานอ้ยกวา่ท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุน
หมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 

เงนิปันผลจ่าย 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2562 2563 2564 

มูลค่าหุ้นละ (บาท)  1 1 1 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  660 660 660 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)  83.55 176.08 (1.88) 
เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น        0.06       0.06            - 

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  2/2565  เม่ือวนัท่ี 15  มีนาคม 2565  มีมตจ่ิายเงินปันผล จากก าไรสะสมและการจดัสรรก าไร   โดยจะน าเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ในวนัท่ี 30  เมษายน 2565 เพื่ออนุมติัต่อไป 
 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 

จ านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 659,999,962 1.00 659,999,962.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 659,999,862 1.00 659,999,862.00 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยของบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษทัยอ่ย และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทัยอ่ยอาจ
ก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน
ของบริษทัยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัยอ่ย และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเห็นสมควร 

การจ่ายปันผลของ บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั  

เงนิปันผลจ่าย 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2562 2563 2564 

มูลค่าหุ้นละ (บาท)  10 10 10 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  50 50 60 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)  134.48 192.07 (9.47) 
เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น (บาท)  -              2 - 

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  1/2565  เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์  2565  มีมตงิดจ่ายเงินปันผล 
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2.  การบริหารจัดการความเส่ียง 

ความเส่ียงท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี อา้งอิงจากขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์อนาคตเท่าท่ีสามารถระบุได ้ซ่ึง
ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญับางประการ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ของบริษทัและในอนาคตอาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืนท่ี
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของรายได ้และผลการด าเนินงานของบริษทั นอกจากน้ีขอ้ความในลกัษณะการ
คาดการณ์ท่ีปรากฎในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ีเช่นการใชถ้อ้ยค าวา่ “เช่ือวา่” “คาดการณ์วา่” “ประมาณ” “คาดหมาย”  
“มีแผนจะ” หรือ “ตั้งใจ” เป็นตน้  หรือการคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการ ธุรกิจ การขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของบริษทั นโยบายของรัฐ และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต  
ทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริง  อาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได ้

การบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมให ้บริษทัสามารถบรรลุุวตัถุุประสงคแ์ละเป้าหมาย โดย
หากสามารถระบุความเส่ียงไดอ้ย่างแม่นย  าล่วงหน้า จะเป็นการช่วยลดผลกระทบ และเปิดโอกาสในการแสวงหาแนว
ทางการด าเนินธุุรกิจได้มากข้ึน นอกจากน้ีการบริหารความเส่ียงท่ีมี ประสิทธิภาพถือเป็นส่วน ประกอบส าคญัในการ
ตดัสินใจลงทุน ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นจะ น าไปสู่การสร้างนวตักรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์ร ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียตา่งๆ อีกทั้งยงัช่วยใหบ้ริษทัสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง กรอบการบริหารความเส่ียง 

บริษทัไดจ้ดัท ากรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management Framework) ใหท้นัสมยัและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มากยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบักลยทุธ์การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ให้ทุกแผนกไดรั้บทราบและ
น าไปปฏิบติั  ภายใตว้ตัถุประสงคแ์ละระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ชดัเจนยิง่ข้ึน เพื่อให้การบริหารความ
เส่ียงเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและน าเสนอผลการบริหารความเส่ียงในรูปแบบ Risk Dashboard แสดงความเส่ียงสูง / ปาน
กลาง / ต ่า พร้อมแนวทางแกไ้ขต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีในการสอบทานให้บริษทัมีกระบวนการบริหารความเส่ี  ยงท่ี
ครอบคลุมทุกดา้น สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อประเมินผล
การบริหารความเส่ียงของคณะจดัการความเส่ียงอยา่งอิสระ โดยให้ความส าคญักบัการน าไปปฏิบติัให้เห็นผลจริงและการ
ติดตามผลโดยก าหนด Risk Warning Signal หรือ Red Flag เพื่อติดตามวา่มีความเส่ียงเกินกวา่ระดบัท่ี ยอมรับไดห้รือไม่
ส่ือสารและควบคุมใหบ้ริษทัมีการก าหนดมาตรการในการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมและทนักาล 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบ ประเมิน และให้ค  าแนะน าถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของระบบการบริหารความเส่ียง ตามกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงผา่นการอนุมติัโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้งกระตุน้ใหบ้ริษทัมีการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นสากล สามารถบ่งช้ี ถึงความเส่ียงส าคญั มี ดชันีช้ีวดัท่ีเหมาะสม มี
การก าหนดสญัญาณเตือนภยั (Risk Warning Signal) และสามารถจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากน้ีมีการส่ือสารความคิดเห็นขอ้เสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบกลบัมายงัคณะท างานบริหารความเส่ียงและผูป้ฏิบัติงานเป็นประจ า  เพื่อพฒันาและปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                  

ส่วนท่ี 1 หนา้ 48 

 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 
บริษทัแบ่งประเภทของความเส่ียงเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

1. ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :SR) โดยพิจารณา แผนการด าเนินงาน และการน าแผนดงักล่าวไป 
ปฏิบติัอยา่งไม่เหมาะสม  การเปลียนแปลงจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน อนัส่งผลกระทบต่อการก าหนด
กลยทุธ์  การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคห์ลกั เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานขององคก์ร เป็น
ตน้ 

2. ความเส่ียงทางด้านการเงนิ (Financial Risk : FR) โดยพิจารณาเร่ืองการจดัการดา้นสภาพคล่อง  ดา้นเครดิต  
ดา้นเงินลงทุน  การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย   อตัราแลกเปล่ียน  ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติั
ตามภาระผกูพนัท่ีตกลงไว ้ เป็นตน้ 

3. ความเส่ียงทางด้านการปฏิบัตงิาน (Operational Risk : OR) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของแต่ละ
กระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้ งความเส่ียงทีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มูลความรู้ต่างๆ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดซ่ึงความเส่ียงดา้น
ปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุวตัถุประสงค์หลกัของ
องคก์รในภาพรวม 

4. ความเส่ียงทางด้านกฏหมาย และข้อก าหนดผูกพนัองค์กร( Compliance Risk: CR ) การปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดูแล  ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
ตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

วธีิการประเมนิความเส่ียง 
บริษทัประเมินความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร (Common Risk Metrics) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
            

 
 

โดยใหร้ะดบัความเส่ียง  (Degree of Risk) ในการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ผลกระทบของ
ความเส่ียง (Impact) และความสามารถในการจัดการความเส่ียง (Manageability) และเปรียบเทียบผลการประเมินกบั Risk 
Limit ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั Risk Appetite หาก Risk Owner พบวา่ระดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่(Residual Risk) เกินกวา่ Risk 
Limit จะตอ้งก าหนดมาตรการจดัการ/แกไ้ข และรายงานใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงทราบจนกวา่ความเส่ียงจะอยูใ่น
ระดบัท่ี ยอมรับได ้
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การสร้างวฒันธรรมองค์กรในการบริหารความเส่ียง (Risk Management Culture) 
บริษทัตระหนกัดีวา่วฒันธรรมองคก์รในการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อความส าเร็จของการบริหาร

ความเส่ียงนอกเหนือจากการมีเคร่ืองมือและมาตรฐานในการบริหารความเส่ียงท่ีดี  เพราะหากทุกคนในองค์กรเขา้ใจกรอบ
การบริหารความ 
เส่ียงไม่ตรงกนั หรือเขา้ใจระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัไม่ตรงกนั หรือมีกรอบความคิดท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั อาจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการตดัสินใจ ดงันั้นบริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทางในการ
สร้างวฒันธรรมองคก์รในการบริหารความเส่ียงไวด้งัน้ี 

- รับการส่ือสารจากผูบ้ริหารวา่การบริหารความเส่ียงเป็นเส่ิยงส าคญั (Tone at the Top) และผูบ้ริหารเป็นตน้แบบใน
การบริหารความเส่ียง (Role Model) 

- พฒันาระบบการบริหารความเส่ียงใหส้ามารถสร้างมูลค่าใหแ้ก่บริษทัไดโ้ดยก าหนดให้มีการติดตามความคืบหนา้
และปรับปรุงระบบการบริหารความเส่ียงใหดี้ยิง่ข้ึน 

- สร้างวธีิการน าไปใชใ้ห้เห็นผลในทางปฏิบติัโดยก าหนดให้มีคณะท างานบริหารความเส่ียงเป็นผูดู้แลงานบริหาร
ความเส่ียงให้มีการใชภ้าษาความเส่ียง (Common Language) ท่ีตรงกนั มีการก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
(Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเส่ียงในรูปแบบเดียวกนั ก าหนดบทบาท หนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
ผูรั้บผิดชอบความเส่ียงแต่ละเร่ือง (Accountability) 

- สร้างขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งหลกัผา่นการประชุม/สอบถาม/ขอความเห็นเป็นระยะๆ 

2.2  ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

2.2.1 ความเส่ียงกลุ่มธุรกจิบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) 

2.2.1.1 ความเส่ียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 
ในปี 2564 ทัว่โลกต่างเผชิญกบัสภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 รวมถึงในประเทศไทยก็มีการ

แพร่ระบาดท่ีรุนแรงข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบกบัหลากหลายธุรกิจท่ีตอ้งปิดกิจการลงหรือการด าเนินธุรกิจนั้นตอ้ง
หยดุชะงกัชัว่คราว 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ไดส่้งผลกระทบต่อบริษทัยอ่ยเช่นกนั เน่ืองจากลูกคา้
ชะลอการก่อสร้างออกไป เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดในพ้ืนท่ีของลูกคา้ ท าให้การส่งมอบงานตอ้งล่าชา้ออกไป 
แต่บริษทัยอ่ยไดมี้การบริหารความเส่ียงจากการส่งมอบงานล่าชา้ดว้ยการเจรจาเล่ือนการส่งมอบงานออกไป และ
จดัท าหนงัสือขอขยายระยะเวลาการส่งมอบใหก้บัทางผูว้า่จา้ง เพื่อป้องกนัไม่ใหบ้ริษทัยอ่ยถูกเรียกเก็บค่าปรับจาก
ทางผูว้า่จา้ง รวมถึงมีมาตรการจดัการเขา้-ออกในพ้ืนท่ี เพ่ือลดการแพร่ระบาดในพ้ืนท่ีก่อสร้าง มีการตรวจวดัอุณ
ภูมิก่อนเขา้พ้ืนท่ี ตรวจวดัเช้ือดว้ยเคร่ือง ATK แบ่งแยกกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง รวมถึงจดัสวสัดิการประกัยภยั 
COVID-19 และจดัหาวคัซีนใหก้บัพนกังานทุกคน ท าใหพ้ื้นท่ีก่อสร้างท่ีบริษทัยอ่ยเขา้ปฏิบติังานนั้นยงัไม่พบการ
แพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19  

2.2.1.2 ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง 
ก าไรขั้นตน้ของแต่ละโครงการจะข้ึนอยูก่บัการประมาณการตน้ทุนโครงการท่ีแม่นย  าและการควบคุม

ตน้ทุนใหอ้ยูภ่ายใตง้บประมาณท่ีก าหนดไว ้วสัดุก่อสร้างเป็นตน้ทุนหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการตน้ทุน ซ่ึงหาก
ราคาวสัดุก่อสร้างมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจและความตอ้งการของตลาด จะส่งผลกระทบต่อ
ก าไรของบริษทั แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดา้นน้ีเป็นอยา่งดี ท่ีผ่านมาบริษทัไดต้่อรอง



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                  

ส่วนท่ี 1 หนา้ 50 

 

ใหผู้ข้ายยนืราคาใหน้านมากยิง่ข้ึน มีการวางแผนความตอ้งการใชว้สัดุก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา และมีการติดตาม
ราคาตลาดอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใชส้ าหรับการต่อรองราคากบัผูข้ายเพ่ือใหไ้ดร้าคาท่ีดีท่ีสุด 

2.2.1.3 ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง 
หากผลการด าเนินการก่อสร้างล่าชา้ จะท าให้มีการส่งมอบโครงการให้กบัผูว้า่จา้งล่าชา้ไปดว้ย จะส่งผล

ใหบ้ริษทัยอ่ยถูกเรียกเก็บค่าปรับอนัเน่ืองมาจากการส่งมอบงานไม่ตรงตามวนัท่ีระบุไวใ้นสัญญา และ ส่งผลให้มี
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนตามมาดว้ย อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากกบัการส่งมอบโครงการ
ใหก้บัผูว้า่จา้งตรงตามก าหนดในสัญญา โดยบริษทัไดมี้การก าหนดแผนงานตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงวนัท่ีส้ินสุด
โครงการ มีการควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนงานอยา่งใกลชิ้ด มีการรายงานความคืบหนา้ให้กบัผูว้่าจา้ง
รับทราบตามรอบการประชุมท่ีผูว้่าจา้งก าหนดหรือมากกว่านั้นตามแต่สัญญาจะระบุไว ้หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่
คาดคิดและส่งผลกระทบต่อความล่าชา้ในการท างานอาจท าให้ไม่สามารถส่งมอบโครงการให้กบัผูว้า่จา้งไดต้าม
ก าหนด บริษทัยอ่ยจะรายงานใหผู้ว้า่จา้งทราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าวทนัทีและท าหนงัสือขอขยายระยะเวลาการส่ง
มอบให้กบัทางผูว้่าจา้ง เพ่ือร่วมกนัจดัท าบนัทึกแนบทา้ยสัญญาส าหรับการขยายระยะเวลการส่งมอบโครงการ
ออกไป ป้องกนัไม่ใหบ้ริษทัยอ่ยถูกเรียกเก็บค่าปรับจากทางผูว้า่จา้ง ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัยอ่ยยงัไม่เคยเกิดเหตุการณ์
ส่งมอบโครงการล่าชา้จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าปรับใหก้บัผูว้า่จา้งแต่อยา่งใด 

2.2.1.4 ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกรและบุคลากร  
บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจรับเหมาและมีการขยายตวัทางธุรกิจเร็วจึงตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และด าเนินการ ก่อสร้างตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงหมายถึงวิศวกรในระดบั
ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฏิบติัการ ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) และวิศวกรผูค้วบคุมงาน (Project 
Engineer หรือ Foreman) หากบริษทัยอ่ยสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ีไป ยอ่มส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับ
งาน ตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของบุคลากรซ่ึงเป็นปัจจัยส าคญัในการด าเนินธุรกิจ
จึงก าหนดมาตรการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทั มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของ
บุคลากรใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้โดยมีนโยบายการบริหารพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (Talent Management) เพ่ือรองรับการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง ย ัง่ยนื โดยสร้างผูน้ า ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ในอนาคต ผา่นกระบวนการพิจารณาดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมี
ศกัยภาพทั้งดา้นความสามารถในการบริหารจดัการและความสามารถในการปฎิบติังาน (Potential) และ ผลการ
ปฏิบติังาน (Performance) รวมทั้งนโยบายการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) ส าหรับเตรียม
แผนการรองรับการสืบทอดและทดแทนต าแหน่งงานท่ีส าคญัในองค์กร เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้มี
ผูรั้บผิดชอบ สืบทอดหนา้ท่ีในการดูแลธุรกิจและองคก์รอยา่งเป็นระบบ   

รวมถึงการก าหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีชดัเจน มีการดูแลบุคลากรอย่างทัว่ถึง ให้
ผลตอบแทนในการท างานและจดัสวสัดิการแก่พนกังานทุกคนสอดคลอ้งกบัภาวะการแข่งขนัและตลาดแรงงาน 
ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม เสมอภาคภายใตก้รอบระเบียบขอ้บงัคบัการท างานบริษทั กฎหมายแรงงาน 
และประเพณีท่ีดีงามในสงัคม ดูแลพนกังานใหมี้คุณภาพชีวติและสุขภาพอนามยัท่ีดี มีสภาพการท างานท่ีปลอดภยั 
สร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีและส่งเสริมการท างานเป็นทีม  

2.2.1.5 ความเส่ียงทางด้านคู่สัญญาไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนดในสัญญา 
บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยเฉพาะเร่ืองการช าระเงินตาม

ความส าเร็จของงาน ซ่ึง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการด าเนินงานของบริษทัได้ อย่างไรก็ตามบริษทัมี
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นโยบายในการป้องกนัความเส่ียง ดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ก่อนการรับงาน การหา
ขอ้มูลของลูกคา้อ่ืนเพ่ิมเติม หรือมีการเรียกเก็บ เงินล่วงหนา้ก่อนเร่ิมด าเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงาน
ท่ีท าเสร็จ พร้อมกบัเร่ิมท าการคดัเลือกกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นรัฐบาลถือหุน้ หรือเป็นรัฐวสิาหกิจท่ีน่าเช่ือถือ 

2.2.1.6 ความเส่ียงจากการแข่งขันทีสู่ง 
ปัจจุบนัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน รวมถึงมีผูรั้บเหมารายใหม่เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ส่งผล

ให้มีผูเ้ขา้แข่งขนัเพ่ือประมูลงานมากข้ึน ท าให้ผูรั้บเหมาบางรายลดราคาในการยื่นประมูลลงเพ่ือให้ชนะการ
ประมูล ซ่ึงราคาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัท่ีจะตอ้งลดลงดว้ย อยา่งไรก็ตาม
บริษทัย่อยได้ลดความเส่ียงดังกล่าวโดยการเลือกประมูลงานท่ีบริษทัย่อยมีความช านาญ และสามารถควบคุม
ตน้ทุนได ้รวมถึงไดมี้การพฒันาความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ท าให้บริษทั
ย่อยไดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจจากหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ท าให้บริษทัย่อยไดรั้บโอกาสให้เขา้ร่วม
ประมูลงานในโครงการใหม่อยูเ่สมอ  

2.2.1.7 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
บริษทัยอ่ยมีการน าเขา้วสัดุก่อสร้างจากต่างประเทศ เช่น แผงโซล่าเซลล ์และ อินเวอร์เตอร์ เป็นตน้ ซ่ึง

วสัดุก่อสร้างท่ีสั่งซ้ือนั้นมีมูลค่าค่อนขา้งสูง ประกอบกบัความไม่แน่นอนของตลาดเงิน ส่งผลให้ค่าเงินบาทและ
เงินตราต่างประเทศมีความผนัผวน ท าใหบ้ริษทัยอ่ยมีความเส่ียงในเร่ืองของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยไดต้ระหนักถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนน้ี จึงไดมี้มาตรการควบคุมความเส่ียง
โดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในจงัหวะท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงดงักล่าว  

2.2.1.8 ความเส่ียงจากภัยพบิัตธิรรมชาต ิ
ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติต่างๆสามารถเกิดข้ึนไดไ้ม่วา่จะเป็น อุทกภยั อคัคีภยั แผ่นดินไหว รวมถึงภยั

ธรรมชาติอ่ืนๆ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นโครงการ อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้แนวทางป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าวโดยการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีครอบคลุมถึงภยัพิบติัธรรมชาติตลอดระยะเวลาการก่อสร้างส าหรับ
โครงการก่อสร้างทุกโครงการ รวมถึงมีการฝึกซอ้มระบบความปลอดภยัเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การศึกษา
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีตั้งโครงการก่อสร้างตั้งแต่ตน้ เพ่ือป้องกนัโอกาสการเกิดภยัพิบติัธรรมชาติและสร้าง
ความเสียหายใหแ้ก่ทรัพยสิ์นโครงการ 

หากภยัธรรมชาติท าให้เกิดความเสียหายกบัขอ้มูล บริษทัย่อยไดมี้มาตราการรักษาขอ้มูล โดยการเก็บ
รักษาขอ้มูลไว ้2 ท่ี โดยท่ีแรก บริษทัจะมีการเก็บขอ้มูล โดยใชอุ้ปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลภายนอก (External Hard disk) 
ซ่ึงจะถูกเก็บรักษาในท่ีปลอดภยัและสุดทา้ยบริษทัจะเก็บขอ้มูลโดยใชร้ะบบ Cloud Storage ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูล
โดยใชพ้ื้นท่ีแบบออนไลน์ เพ่ือลดความเส่ียงการเกิดขอ้มูลสูญหายจากภยัพิบติัธรรมชาติได ้ โดยบริษทัยอ่ยไดมี้
การทดสอบระบบการส ารองขอ้มูล อย่างนอ้ยปีละ 3 คร้ัง เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าระบบมีการส ารองขอ้มูลอย่าง
ครบถว้น 

2.2.2 ความเส่ียงกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Auto) 

2.2.2.1 ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ปี 2564 ลูกคา้หลกัของบริษทัยงัคงอยูใ่นกลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง แยกตาม

สดัส่วน ดงัน้ี 
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ประเภท 
ร้อยละ ของรายได้ 
ธุรกจิผลติช้ินส่วนโลหะ 

ร้อยละ ของรายได้ 
งบการเงนิรวม 

1. อุตสาหกรรมยานยนต ์ 67.18 25.15 

2. อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ 15.21 5.69 

3. อุปกรณ์ทางการแพทย ์ 8.34 3.12 

4. กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 7.21 2.70 

5. ช้ินส่วนอ่ืนๆ 2.06 0.77 
               รวม 100.00 37.43 

โดยในปี 2564 บริษทัมีการพ่ึงพารายไดจ้ากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 25.15 
ของรายไดต้ามงบการเงินรวม นอกจากน้ีในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัมีรายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้รายใหญ่ 10 ราย
แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ในสดัส่วนท่ีสูง ประมาณร้อยละ 67 ของรายไดก้ลุ่มอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
โลหะซ่ึงเป็นความเส่ียงต่อการผันผวนของรายได้จากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่รวมถึงหากเกิดการถดถอยใน
อุตสาหกรรมยานยนตก็์จะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายท่ีจะกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดไ้ม่ให้พ่ึงพารายไดจ้ากลูกคา้รายใดราย
หน่ึงหรือลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป รวมถึงกระจายแหล่งท่ีมาของรายได้ไปยังอุตสาหกรรมอ่ืน
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต ์แต่เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 10 รายแรกส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมี
รายไดจ้ากการขายตั้งแต่ระดบัพนัลา้นบาทจนถึงระดบัหม่ืนลา้นบาทต่อปี ซ่ึงมูลค่าช้ินส่วนท่ีลูกคา้ดงักล่าวสั่งซ้ือ
จากบริษทันับเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าการสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมดของลูกคา้ดงักล่าว แต่
นบัเป็นสัดส่วนมูลค่าการสั่งซ้ือท่ีสูงส าหรับบริษทัทั้งน้ีในปี 2564 บริษทัไม่มีลูกคา้รายใดท่ีบริษทัจ าหน่ายสินคา้
ใหเ้กินกวา่ร้อยละ 20 ของรายไดร้วม 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีความสามารถในการปรับเปล่ียนการผลิตช้ินส่วนส าหรับผลิตภณัฑห์น่ึงไปยงัอีก
ผลิตภณัฑ์หน่ึง รวมถึงความสามารถในการหาตลาดใหม่และปรับเปล่ียนการผลิตช้ินส่วนส าหรับอุตสาหกรรม
หน่ึงไปยงัอีกอุตสาหกรรมหน่ึงไดเ้ป็นอยา่งดี จึงท าใหบ้ริษทัสามารถปรับตวัไดดี้ในกรณีท่ีภาวะอุตสาหกรรมหน่ึง
เกิดภาวะถดถอย 

2.2.2.2 ความเส่ียงด้านราคาและการจดัหาวตัถุดบิ 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตช้ินส่วนของบริษทั ไดแ้ก่ เหลก็ อลูมิเนียม และสแตนเลส ซ่ึงวตัถุดิบดงักล่าว

มีลกัษณะเป็น Commodity Goods โดยราคาของวตัถุดิบดงักล่าวถูกก าหนดข้ึนโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของวตัถุดิบนั้น 
ๆ ในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั 

ดงันั้นหากราคาของวตัถุดิบดงักล่าวปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนจะส่งผลใหผู้ผ้ลิตในอุตสาหกรรมเดียวกนัไดรั้บ
ผลกระทบจากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ท าให้ก าไรของบริษทัลดลงตามไปดว้ยเพราะตอ้งช่วยแบ่งเบา
ภาระร่วมกบัลูกคา้ 

แมว้่าการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบหลกัดงักล่าวจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทัก็ตามแต่
บริษทัจดัใหมี้การติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบในตลาดโลกอยา่งใกลชิ้ดโดยการจดัใหมี้ทีมงานเฉพาะ
คอยติดตามราคาวตัถุดิบ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการประเมินความ
ตอ้งการใช้วตัถุดิบของบริษทัในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้บริษทัสามารถบริหารการสั่งซ้ือและระยะเวลาการส่ง
วตัถุดิบใหส้อดคลอ้งกบัแผนการผลิต และท าใหบ้ริษทัไม่ตอ้งสตอ็กวตัถุดิบไวม้ากเกินความจ าเป็น  นอกจากน้ีใน
กรณีท่ีราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนมากอยา่งมีนยัส าคญั บริษทัก็จะเจรจากบัลูกคา้เพ่ือขอปรับราคาจ าหน่ายช้ินส่วน 
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โดยปกติจะมีการรับภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึนร่วมกนั โดยลูกคา้จะรับภาระเป็นส่วนใหญ่ แต่อยา่งไรก็ตามในการเจรจา
ดงักล่าวจะมีความล่าชา้ (lag time) เกิดข้ึนในขณะท่ีวตัถุดิบยงัคงอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของบริษทั บริษทัจึง
ยงัคงมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงราคาของวตัถุดิบอยู ่ ในทางตรงกนัขา้มหากวตัถุดิบมีราคาลดลง ลูกคา้ก็จะ
ขอเจรจากบับริษทัเพ่ือขอปรับลดราคาจ าหน่ายเช่นเดียวกนั  จึงอาจท าให้บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงจากระดบัปกติในช่วงระยะเวลาหน่ึง  

2.2.2.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
ในปี 2564 อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเท่ากบั 31.9996 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  อ่อนค่าลงจากปี 2563 ซ่ึง

มีอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเท่ากบั 31.2933 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ท าให้การขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ต่างประเทศ
เป็นสกุลเงินต่างประเทศมีความผนัผวนในทางท่ีดีข้ึน   และบริษทัไดพ้ิจารณาใชน้โยบายเน้นความสมดุลของ
รายการรับและรายการจ่ายเงินตราต่างประเทศ รวมถึงใชบ้ญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพ่ือลดความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนผนัผวนและไดมี้การติดตามการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งสม ่าเสมอ  

2.2.2.4 ความเส่ียงจากการไม่มสัีญญาระยะยาว 
ในการประกอบธุรกิจของบริษทัโดยส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัทัว่ไปในอุตสาหกรรมน้ีจะไม่มีการ

สญัญาระยะยาวในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ แต่จะเป็นการท าสัญญาระยะสั้นอายปุระมาณ 1 ปี หรืออาจจะไม่มีการ
ท าสญัญาในการใหบ้ริการก็ไดโ้ดยจะเป็นเพียงใบสัง่ซ้ือเท่านั้นข้ึนอยูก่บันโยบายในการท าสัญญาของลูกคา้แต่ละ
ราย 

เม่ือครบอายสุญัญาหรือถึงก าหนดเวลาท่ีลูกคา้จะเปล่ียนรุ่นของผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ก็จะจดัให้มีการคดัเลือก
ผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์รายใหม่  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียลูกคา้หากบริษทัไม่ไดรั้บ
คดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม โดยปกติผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็น มกัจะไม่เปล่ียนแปลงผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้แก่
ผูป้ระกอบการเน่ืองจากการสรรหาผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ี
ผูป้ระกอบการก าหนดโดยสามารถจดัส่งไดต้ามก าหนดเวลาและมีความสามารถในการเพ่ิมก าลงัการผลิตในช่วงท่ี
มีความตอ้งการเพ่ิมสูงกวา่ปกตินั้น จะตอ้งมีขั้นตอนและใชเ้วลานาน ซ่ึงกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกคา้และ
มีความเส่ียงดา้นคุณภาพ กล่าวคือ โดยปกติผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ มกัจะสรรหาและคดัเลือกผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้กบั
ผูป้ระกอบการจ านวนจ ากดัเพียง 1-3 รายต่อการผลิตช้ินส่วนใดๆโดยขั้นตอนและกระบวนการเพ่ือให้ไดรั้บการ
คดัเลือกเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนป้อนให้กบัผูป้ระกอบการนั้นมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี ทั้งน้ีระยะเวลา
ดงักล่าวอาจมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามรูปแบบและความซบัซอ้นของการผลิตช้ินส่วนในแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงันั้น 
หากบริษทัไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนใหก้บัผูป้ระกอบการรายใด ๆ แลว้ ความเส่ียงจากการยกเลิกสัญญา
ในการผลิตจะอยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากผูป้ระกอบการมกัจะไม่มีการเปล่ียนแปลงผูผ้ลิตช้ินส่วนรายใดจนกว่าจะ
หมดรุ่นของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ โดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 5 – 7 ปี หรือมากกว่านั้ นตามแต่รูปแบบและลักษณะของ
ผลิตภณัฑใ์นแต่ละอุตสาหกรรม 

ดงันั้นจากการท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนท่ีมีมาตรฐาน จึงส่งผลให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในการ
ด าเนินงานและช้ินงานของบริษทั และมีแนวโน้มท่ีจะให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนให้แก่ลูกคา้ต่อไป 
รวมทั้งเสนอช้ินงานใหม่ใหบ้ริษทัเสนอราคาอยา่งต่อเน่ือง 
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2.2.2.5 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทผู้ผลติรถยนต์ย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศอ่ืน 
 ปัจจยัท่ีอาจจะเป็นทางเลือกให้บริษทัผูผ้ลิตรถยนตย์า้ยฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยงัประเทศอ่ืน    

มีปัจจยัหลกั ดงัน้ี 
(1) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) 
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้เกิดการแข่งขนักันเองในภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน  

ประเทศไทยซ่ึงเป็นฐานการผลิตรถยนตอ์นัดบั 1 ของอาเซียน มีศกัยภาพในการผลิตรถยนตท่ี์มีความเฉพาะใน 3 
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ รถปิกอพั 1 คนั รถยนตป์ระหยดัพลงังาน หรืออีโคคาร์ และรถยนตข์นาดเลก็คุณภาพสูง  

ดงันั้นบริษทัในฐานะผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตจึ์งตอ้งรักษามาตรฐานการผลิตสินคา้ให้ไดคุ้ณภาพ และน า
เทคโนโลยีในการผลิตท่ีทันสมยัมาใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนพฒันาช้ินงาน และพฒันาเคร่ืองจักรให้
สามารถผลิตช้ินงานไดห้ลากหลาย นอกเหนือจากการผลิตช้ินงานในอุตสาหกรรมยานยนตเ์พียงอยา่งเดียว ซ่ึงจะ
ท าใหบ้ริษทัยงัคงสามารถเติบโตต่อไปไดแ้มว้า่คู่แข่งขนัจะมากข้ึนก็ตาม   

(2)  ความเสถียรภาพทางการเมือง ผลกระทบเก่ียวกบัปัจจยัทางการเมือง มีผลท าให้เศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศชะลอตวัลง รวมถึงในภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์แต่อยา่งไรก็ตามภาครัฐบาลไดพ้ยายามสร้างความ
เช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน และมุ่งเนน้นโยบายการส่งเสริมการลงทุน  

2.2.2.6 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคเน่ืองจากปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและอาจท าให้ต้องถูกชดใช้ 
ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัตคิวามรับผดิชอบต่อความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากสินค้าไม่ปลอดภัย 

ประเทศไทยไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ไม่
ปลอดภยั พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ.ความรับผิดชอบ”) ซ่ึง พ.ร.บ. ความรับผิดชอบดงักล่าวจะช่วยคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ี
ไดรั้บความเสียหายทั้งทางชีวติ ร่างกาย สุขภาพ อนามยั จิตใจ หรือทรัพยสิ์นจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั โดยผูบ้ริโภค
สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผูผ้ลิต ผูว้า่จา้งใหผ้ลิต ผูน้ าเขา้สินคา้ไม่ปลอดภยัดงักล่าวได ้

หากสินค้า ท่ี ลูกค้าของบริษัท เ ป็นผู ้ผ ลิต  เ ช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  อุปกรณ์ส านักงาน 
เคร่ืองปรับอากาศ กลอ้งถ่ายภาพ เป็นตน้ ไดรั้บการร้องเรียนจากผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคฟ้องร้องลูกคา้ของบริษทัวา่
สินคา้ท่ีลูกคา้ของบริษทัเป็นผูผ้ลิตเป็นสินคา้ไม่ปลอดภยั บริษทัก็อาจจะตอ้งร่วมจ่ายช าระค่าเสียหายท่ีถูกฟ้องร้อง
ดว้ยหากความไม่ปลอดภยัของสินคา้ดงักล่าวเกิดจากความผิดพลาดของช้ินส่วนท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิต 

เน่ืองจากช้ินส่วนท่ีบริษัทเป็นผูผ้ลิตนั้ น  เป็นช้ินส่วนท่ีลูกค้าเป็นผูอ้อกแบบ รวมทั้ งเป็นผูก้  าหนด
คุณลกัษณะของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงหากมีความผิดพลาดท่ีเกิดจากการออกแบบและการก าหนดชนิดของ
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต บริษทัไม่ตอ้งร่วมรับผิดชอบในความไม่ปลอดภยัของสินคา้ดังกล่าว แต่หากความไม่
ปลอดภยัของสินคา้ดงักล่าวเกิดจากการผลิตท่ีผิดพลาดของบริษทัเอง บริษทัก็ตอ้งเป็นผูร่้วมรับผิดชอบค่าเสียหาย
ท่ีเกิดจากการฟ้องร้อง    

อยา่งไรก็ตามช้ินส่วนท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตไม่ไดเ้ป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั
โดยตรง ดงันั้นหากสินคา้ของลูกคา้ถูกร้องเรียนและสาเหตุของการร้องเรียนเกิดจากการผลิตท่ีผิดพลาดของบริษทั 
ผลกระทบจากการร้องเรียนดงักล่าวก็จะเป็นเพียงความเสียหายท่ีไม่รุนแรงและไม่กระทบต่อความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภค ประกอบกบัช้ินส่วน ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นช้ินส่วนท่ีใชใ้นการประกอบเป็นอุปกรณ์ของผูผ้ลิตและ
จดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1stTier Supplier) ซ่ึงหากมีความผิดพลาดในการผลิตช้ินส่วนของบริษทัเกิดข้ึนก็จะถูกตรวจ
พบและแกไ้ขในสายการผลิตของผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 ก่อนท่ีสินคา้จะเสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูปและส่ง
มอบถึงมือผูบ้ริโภค 
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ดงันั้นแมว้า่บริษทัจะมีความเส่ียงจากการท่ีอาจจะถูกฟ้องร้องตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดงักล่าว แต่
จากเหตุผลขา้งตน้บริษทัจึงมีโอกาสต ่าท่ีจะตอ้งร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายจากการฟ้องร้องและหากตอ้งร่วม
รับผิดชอบค่าเสียหาย ค่าใชจ่้ายดงักล่าวก็จะไม่สูงมาก เน่ืองจากความผิดพลาดดงักล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบต่อความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภคโดยตรง ท่ีผา่นมาบริษทัยงัไม่เคยถูกฟ้องร้องจากผูบ้ริโภคแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่มีบริษทัประกนัภยัในประเทศไทยท่ีรับประกนัภยัในลกัษณะดงักล่าว 
และค่าใชจ่้ายในการท าประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัในตา่งประเทศก็ไม่คุม้กบัประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บ บริษทั
จึงไม่ไดท้ าประกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องดงักล่าว  

2.2.2.7 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 
บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจัดหาช้ินส่วนเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์

เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  ซ่ึงในกระบวนการผลิตของ
บริษทัมีการใชเ้คร่ืองจกัรเป็นหลกั จึงก่อใหเ้กิดของเสียจากกระบวนการผลิต ทั้งท่ีปล่อยออกทางอากาศและทางน ้ า 
โดยมีปริมาณของเสียต ่ามาก 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซ่ึงถูกควบคุมโดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“ก.น.อ.”) การท่ีบริษทัจะปล่อยของเสียต่างๆ ออกสู่ภายนอกบริษทัไดน้ั้นจะตอ้ง
ไดรั้บการตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานของ ก.น.อ.ก่อน ซ่ึงในปี 2564  การปล่อยของเสียของบริษทัอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานท่ี ก.น.อ.ควบคุม (โปรดดูรายละเอียดในส่วนท่ี 1 เร่ืองลกัษณะการประกอบธุรกิจ หวัขอ้ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม) 

2.2.2.8 ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

รวมถึงการก าหนดนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวมีการ
เปล่ียนแปลงไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัและการด าเนินงานของบริษทัได้ เช่น การ
ปรับเปล่ียนค่าแรงงานขั้นต ่า  การปรับเปล่ียนอตัราเงินเดือนค่าจา้งของผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ การ
ปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ การปรับเปล่ียนอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นตน้
โดยการเปล่ียนแปลงของนโยบายดงักล่าวจะกระทบต่อผูป้ระกอบการธุรกิจทุกราย 

อยา่งไรก็ตามปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้เป็นปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั  ผูบ้ริหารของบริษทั
ไดติ้ดตามและประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงหรือ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  โดยบริษทัไดริ้เร่ิมน าเคร่ืองจักรอตัโนมติัมาใชใ้นกระบวนการผลิต
บางส่วนในปี 2553 จนถึงปัจจุบนั และในอนาคตบริษทัมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาให้มีการใชเ้คร่ืองจกัรอตัโนมติัให้
เพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และแกไ้ขปัญหาค่าแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะท า
ใหบ้ริษทัเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนัไดดี้ยิง่ข้ึน เป็นตน้ 

2.2.2.9 ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 (COVID-19) 
ปี 2563 อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยมีแนวโน้มหดตัวตามอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ์

โดยเฉพาะช้ินส่วนเพ่ือประกอบยานยนต ์(OEM) ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้กิจกรรมการ
ผลิตในห่วงโซ่ยานยนต์สะดุดลงในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 ท่ามกลางก าลงัซ้ือทัว่โลกรวมถึงไทยท่ีหดตวัอยา่ง
รุนแรง   
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แต่ในปี 2564 บริษทัเร่ิมฟ้ืนตวั จากการปรับตวัตามสถานการณ์ และก าหนดมาตรการป้องกนัอยา่งความ
เส่ียงอยา่งเคร่งครัด โดยมีมาตรการจดัการเขา้-ออกในพ้ืนท่ี เพ่ือลดการแพร่ระบาดในพ้ืนท่ีบริษทั  มีการตรวจวดั
อุณภูมิก่อนเขา้พ้ืนท่ี ตรวจหาเช้ือดว้ยเคร่ือง ATK ในกลุ่มพนกังานท่ีมีความเส่ียงจากการเดินทางกลบัต่างจงัหวดั
ทั้งไป-กลบั  แบ่งแยกพ้ืนท่ีปฏิบติังานของกลุ่มพนกังานท่ีมีความเส่ียงสูง และมีการ Work From Home เพื่อลดการ
รวมกลุ่ม  จดัหาวคัซีนให้กบัพนักงานทุกคน  ฉีดพ่นฆ่าเช้ืออย่างสม ่าเสมอท าให้บริษทัไม่พบการติดเช้ือภายใน
บริษทั  

2.2.3 ความเส่ียงธุรกจิจ าหน่ายน า้ดบิ 

2.2.3.1 ความเส่ียงจากสภาพอากาศ 
 บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากสภาพอากาศ อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ท าฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยงัมีปรากฏการณ์เอลนิโญ่  ท่ีท าให้
ปริมาณฝนท่ีตกนอ้ยกวา่ปกติ  

มาตรการรองรับความเส่ียง คือ ปัจจุบนัปริมาตรเก็บกกัจะมีความจุคิดเป็น 2 เท่าของปริมาณน ้ าขายต่อปี 
ในช่วง 3 ปีแรก ซ่ึงจะเพียงพอในช่วง 3 ปี แมจ้ะเป็นปีแลง้ ในปีท่ี 4 จะมีปริมาณน ้ าขายท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 60
ของความจุบ่อ ซ่ึงจะพิจารณาหาหาแหล่งส ารองน ้ าดิบเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเกิดภยัแลง้ติดต่อกนัสองปี จากบ่อขา้งเคียง 

2.2.3.2 ความเส่ียงจากการได้รับสารเคมปีนเป้ือนมากับน า้ 
บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากการไดรั้บสารเคมีปนเป้ือนมากบัน ้ า    ซ่ึงมีผลท า

ให้น ้ าผิวดินด้อยคุณภาพ อันเน่ืองมาจากการท ากิจการในพ้ืนท่ีเหนือน ้ า เช่น การปล่อยน ้ าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสตัว ์และ การใชส้ารเคมีในการท าการเกษตร เป็นตน้   

  มาตรการรองรับความเส่ียง คือ จดัเตรียมเคร่ืองมือวดัคุณภาพน ้ าในล ารางเพ่ือเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ 
ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้าระวงัชุมชนและแหล่งกิจการตน้น ้ าท่ีอาจปล่อยน ้ าเสียลงล าราง โดยการเขา้ไป
ท าความเขา้ใจและมีการประสานกนัในกรณีท่ีอาจจะมีเหตุใหน้ ้ าเสียเขา้มาเจือปนในล าน ้ าได ้

2.2.3.3 ความเส่ียงจากคู่สัญญายกเลกิสัญญาการซ้ือขายน า้ 
บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาจะยกเลิกสัญญาซ้ือขายน ้ า หรือไม่

ปฏิบติัให้เป็นไปตามสัญญา โดยบริษทัยอ่ยมีมาตรการรองรับความเส่ียง คือก าหนดเง่ือนไขในสัญญาให้มีความ
รัดกมุ และก าหนดวธีิการท างานร่วมกนัเพ่ือลดขอ้โตแ้ยง้ และความไม่เขา้ใจในการปฏิบติังาน จดัประชุมร่วมกนั
เพ่ือสรุปปัญหาดา้นการท างาน เพ่ือจะหาวิธีแกไ้ขปัญหาร่วมกนั นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยจะขยายฐานลูกคา้ เพ่ือเป็น
การกระจายความเส่ียง 

2.2.3.4 ความเส่ียงจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพทางจุลชีวทีป่นเป้ือนในบ่อ 
เน่ืองจากน ้ าดิบเป็นน ้ าจากฝนท่ีไหลผา่นล ารางธรรมชาติจึงตอ้งมีการปนเป้ือนจากสารอินทรีย ์เช่น ซาก

พืชซากสตัวเ์ป็นปกติ ซ่ึงสารอินทรียเ์หล่าน้ีจะเป็นสารอาหารใหก้บัจุลินทรียจ์  าพวกแบคทีเรีย รวมถึงปลาในบ่อน ้ า 
และจะเกิดผลกระทบคือ สารอินทรียท่ี์ถูกยอ่ยสลายโดยแบคทีเรียจะส่งผลให้ค่า บีโอดี สูงและ ออกซิเจนละลาย 
ต ่า ส่วนปลาท่ีแพร่ขยายพนัธ์ในบ่อและไม่สามารถออกไปจากบ่อได ้จะท าให้ค่าแอมโมเนีย และไนเตรด สูง ซ่ึง
หากสูงมากจะท าใหคุ้ณภาพน ้ าไม่เป็นไปตามสญัญา 

มาตรการรองรับความเส่ียง คือ ท าการน าปลาออกเป็นประจ า หรือ จ ากดัการเติบโตขยายพนัธ์ปลาในบ่อ 
ท าการติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศให้เพียงพอเพ่ือช่วยเร่งกระบวนการยอ่ยสลายสารอินทรียต์่างๆให้รวดเร็ว วางแผน
และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือท าการหมุนเวยีนหรือระบายน ้ าท่ีมีคุณภาพต ่าในบ่อ 1 ท้ิง ในช่วงหยดุสูบประจ าปี 
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2.2.3.5 ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้าประจ า 
ความเส่ียงจากการพ่ึงพาลูกคา้ประจ า ทั้งน้ีลูกคา้ประจ าของบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเช่ือมัน่วา่

จะยงัคงไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้นโยบายในการลดความเส่ียงจาก
การพ่ึงพาลูกคา้รายใดรายหน่ึงในแต่ละกลุ่มลูกคา้ โดยการขยายฐานลูกคา้ใหม่   

2.2.4 ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 
ความเส่ียงจากการไดรั้บผลกระทบจากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัยอ่ยบริษทัตอ้ง

น าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัยอ่ยทั้ง 7  แห่ง มารวมในงบการเงินรวมของบริษทั  ในปี 2564 บริษทั
ยอ่ยทั้ง 7 แห่ง มีรายไดจ้ากการด าเนินงานปรับเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา ซ่ึงรายไดข้องบริษทัยอ่ยทั้ง 7 แห่ง รวมกนัคิด
เป็นร้อยละ 100  ของรายไดใ้นงบการเงินรวม  

และนอกจากน้ี บริษทัยงัได้ก าหนดมาตรการในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบริษทัย่อย 
นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย รวมทั้งการส่งกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของ
บริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยเพ่ือก าหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การบริหารจดัการตน้ทุน 
และการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2.5 ความเส่ียงด้านการเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวม บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 1.79  เท่า  โดย

ภาพรวมแลว้กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องลดลงจากปี 2563 (ปี 2563 เท่ากบั 1.95 เท่า)  เน่ืองจากในปี 2564 บริษทัและ
บริษทัย่อยมีการลงทุนเพ่ิมท าให้มีสภาพคล่องลดลง  อย่างไรก็ตามอตัราส่วน สภาพคล่อง 1.79 ยงัคงเป็น
อตัราส่วนท่ีเหมาะสม 

2.2.6 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 
- ไม่มี - 

2.2.7 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ(กรณีผู้ออกหลกัทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) 
- ไม่มี - 
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3.  การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยัง่ยืน 

  กวา่ 28 ปี ท่ีบริษทัไดด้าํเนินกิจการมุ่งสู่กาํไรอนัแทจ้ริง หรือคุณค่าแทจ้ริง ดว้ยการประกาศปณิธานหลกัท่ีใชใ้น
การดาํเนินงาน คือ  "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผน่ดิน"  เป็นเป้าหมายสูงสุดอีกประการหน่ึงขององคก์ร โดยปณิธานของบริษทั
ดงักล่าว  มิไดเ้ป็นเพียงความคิด ความปรารถนา หรือการเรียกร้องให้เกิดข้ึนเท่านั้น ในขณะเดียวกนั ไดพ้ยายามปลูกฝัง 
"คุณธรรมความดี" ให้กบับุคลากรดว้ยการร่วมกนักาํหนดคุณสมบติัพึงประสงค ์5 ประการของ "คนดี"   อนัประกอบดว้ย 
วนิยั สามคัคี เสียสละ คุณธรรม และกตญั�ู และลงมือปฏิบติัร่วมกนัระหวา่งผูป้ระกอบการ ทีมผูบ้ริหาร และพนกังาน ดว้ย
การจดักิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณท่ีมีให้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 
โดยการจดักิจกรรมต่างๆ น้ี นอกจากจะเป็นการส่งเสริมในดา้นบุคลากรให้เป็นคนดีตามปณิธานของบริษทัท่ีตั้งไวแ้ลว้ ยงั
เป็นการส่งเสริมในดา้นการช่วยเหลือสงัคมไปพร้อมกนัโดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั  บริษทัไดก้าํหนดพนัธกิจ
ไว ้ดงัน้ี 

ปณิธานในการดาํเนินธุรกจิ 

 1. เช่ือมัน่ในคุณค่าของความดงีาม ซ่ึงเป็นคุณภาพของคน 

 บริษทั เช่ือมัน่ว่าพนกังานทุกคน เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่ง มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษทั
มุ่งเนน้การพฒันาคนแบบองคร์วม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามปณิธานสูงสุดของบริษทั คือ "มุ่งสร้างคนด ีแทนคณุแผ่นดนิ"  
 บริษทัมุ่งท่ีจะเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีมีคุณค่าและศกัยภาพในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมัง่คัง่และเป็น
สุขอยา่งแทจ้ริง  มากกวา่เป็นแค่เพียงองคก์รทางเศรษฐกิจเพ่ือการยงัชีพและแสวงหาผลกาํไรเท่านั้น 
 บริษทัจึงมุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยเช่ือว่า "ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานท่ีทาํงานอย่างมี
ความสุขและมีความภกัดีต่อองคก์รอยา่งจริงใจ" ส่ิงเหล่าน้ี มาจากการดูแลใหบุ้คลากรมีกาํลงัใจมีความต่ืนตวัในการยกระดบั
ทกัษะวิชาชีพ เพ่ือความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และการ
พฒันาคุณภาพชีวติการทาํงานของทุกคนอยา่งต่อเน่ือง   
 หากสถานประกอบการนับแสนทั่วประเทศหันมาร่วมกันปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรให้ตั้ งอยู่ในความดี และ
ประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง การส่งเสริมดังกล่าวไม่ตอ้งลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนด้วยความจริงใจ และ
ปรารถนาดีต่อกนั ซ่ึงทั้งหมดน้ี ก็จะส่งผลดีต่อสงัคม และองคก์รอยา่งประมาณค่าไม่ได ้

 2. พฒันาอย่างยัง่ยืนเพ่ือก้าวสู่ระดบัโลก 

 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง ร่วมกบัการพฒันาสังคม เพ่ือกา้วต่อไปอย่างย ัง่ยืน โดยการเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ และพฒันาบุคลากร และร่วมกับการมีส่วนช่วยในการพฒันาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริมองค์กรภายในให้เขม้แข็ง และมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
ความรู้ เทคโนโลยใีหก้บัสงัคมและชุมชน  

 3. การปฏิบัตโิดยยดึมัน่ในหลกัจริยธรรม 

 บริษัทจะปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และคํานึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้ยึดมัน่ในความดีงามเพ่ือสงัคมและ
ประเทศชาติ 
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4. มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 การดาํเนินธุรกิจของบริษทั จะเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจดัระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบได ้โดยการบริหารจดัการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจดัการความเส่ียง ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความปลอดภยั โดยบริษทั จะดําเนินการทุกขั้นตอนด้วยความ
โปร่งใส และพร้อมท่ีจะใหมี้การตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการบริหารจดัการด้านความยัง่ยืน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ตามแนวทาง ESG คือ ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) สังคม 
(Social) และหลกัธรรมาภิบาล (Governance) เพ่ือสร้างการเติบโตบนหลกัความยัง่ยืน และยงัตระหนกัดีวา่การดาํเนินธุรกิจ
โดยพิจารณาถึงผลกระทบอยา่งรอบดา้น พร้อมทั้งมีแนวทางการจดัการเพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจ
ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม จะส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บความเช่ือมัน่และความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัฯมุ่งดาํเนินธุรกิจพร้อมกบัสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนและสังคมเพ่ือพฒันา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวติ การศึกษา และสภาพแวดลอ้ม ใหก้บัชุมชนและสงัคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์การบริหารจดัการดา้น
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ เพ่ือมุ่งสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีแทจ้ริง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดประเด็นความสาํคญัดา้นความยัง่ยนืใหส้อดคลอ้งไปกบักลุ่มบริษทัในเครือ ซ่ึงไดก้าํหนด
กรอบการขบัเคล่ือนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเอาไวส้าํหรับเป้าหมาย ดว้ยกลยทุธ์ 3 ประการ ไดแ้ก่ การสร้างโอกาสอยา่งต่อเน่ือง 
(Acting Progressively) การใชท้รัพยากรอยา่งรับผิดชอบ (Consuming Responsibly)และการเขา้ถึงความตอ้งการของผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสีย (Focusing on People) จากกลยุทธ์ทั้งสามประการผนวกเขา้กับเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals :SDGs) ขององค์การสหประชาติ นํามาสู่หลกัการพฒันาองคก์รสู่ความยัง่ยืนนาํมาสู่การกาํหนด
เป้าหมายหลกัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 10 ประเด็นของบริษทัฯ 

 
กลยุทธ์ความยัง่ยืนของบริษัท และ การพฒันาอย่างยัง่ยืน 10 ประเดน็ของบริษัท 

สร้างโอกาสอย่างต่อเน่ือง 

(Acting Progressively) 

ใช้ทรัพยากรอย่างรับผดิชอบ 

(Consuming Responsibly) 

การเข้าถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Focusing on People) 

ความยืดหยุ่นและปรับตัวทางธุรกจิ(Resilient 

Properties) 

ส่งเสริมให้สร้างความสามารถในการยืดหยุน่
และปรับตวัให้ไดก้บัทุกการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ 

ทรัพยากรและห่วงโซ่อุปทาน 

(Materials & Supply Chain) 

บรรลุการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืและการ
เลือกใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ชุมชนสัมพนัธ์ 

(Community Connectedness) 

ให้ความสาํคญักบัการสร้างคุณค่าทางสังคมเพ่ือ 
ชุมชนท่ีย ัง่ยนื 

การบริหารจัดการความเส่ียง 

(Risk-based Management) 

มีการประเมินท่ีครอบคลุมกบัการบริหาร
จดัการความเส่ียงในดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอ
นามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน 
 

พลงังานและคาร์บอน 

(Energy & Carbon) 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานและ
ส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียนอยา่ง
ย ัง่ยนื 

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ด ี

(Health & Well-being) 

สร้างความเช่ือมัน่ในการทาํงานเพ่ือสุขภาพดีมี
ความสมดุลในการทาํงาน และสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

การลงทุนอย่างมีความรับผดิชอบ

(Responsible Management) 

บูรณาการประเด็นการพฒันาท่ีสาํคญัในดา้น
สงัคมส่ิงแวดลอ้ม และบรรษทัภิบาล ในการ
ประเมินผล 

ของเสีย (Waste) 

ลดการเกิดของเสียอยา่งย ัง่ยนืดว้ยการ
ป้องกนัการเกิดของเสียและหลกั 3Rs ไดแ้ก่ 
ลดการใช(้Reduction) นาํกลบัมาใชใ้หม่ 
(Recycling) และการใชซ้ํ้า (Reuse) 

ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกนั(Diversity & 

Inclusion) 

เสริมสร้างศกัยภาพแห่งการอยูร่่วมกนัในสงัคม
โดยไม่แบ่งแยกอาย ุเพศ ความพิการ เช้ือชาติ 
สญัชาติ ศาสนา หรือฐานะทางเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ 
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สร้างโอกาสอย่างต่อเน่ือง 

(Acting Progressively) 

ใช้ทรัพยากรอย่างรับผดิชอบ 

(Consuming Responsibly) 

การเข้าถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Focusing on People) 

 ทรัพยากรนํา้ (Water) 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรนํ้ า
และหมุนเวียนนํ้ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่
อยา่งปลอดภยั 

 

 

ประเด็นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของบริษทั ตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ความยัง่ยืน ประเดน็การพฒันาอย่างยั่งยืน ประเดน็การพฒันาด้าน ESG 

สร้างโอกาสอยา่งต่อเน่ือง 
(Acting Progressively) 
 

 

ความยดืหยุน่และปรับตวัทางธุรกิจ 

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 
จริยธรรมทางธุรกิจ 
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

การบริหารจดัการความเส่ียง 
การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ
ทาํงาน 

การลงทุนอยา่งมีความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบต่อลูกคา้และผลิตภณัฑ ์
และบริการ 
การปฏิบติัตามกฎหมายดา้น สงัคม 
ส่ิงแวดลอ้มและบรรษทัภิบาล 

ใชท้รัพยากรอยา่งรับผิดชอบ 
(Consuming Responsibly) 

 
 

ทรัพยากรและห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

พลงังานและคาร์บอน 
ก๊าซเรือนกระจก 
การจดัการพลงังาน 

ของเสีย การจดัการของเสีย 

ทรัพยากรนํ้ า 

การจดัการนํ้ า 

การเขา้ถึงความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
(Focusing on People) 

 

การสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน กิจกรรมเพ่ือสงัคมและการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน 
 

สุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี 
 

การดูแลพนกังาน 

ความหลากหลายและการอยูร่่วมกนั สิทธิมนุษยชน 
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3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

3.2.1 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

การดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนจาํเป็นท่ีจะต่องมีการจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ และคาํนึงถึงดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม สงัคมและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ราคาวตัถุดิบท่ี
ผนัผวน การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความต่องการสินคา้และบริการของลูกคา้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมุ่งมัน่ในการบริหาร
จดัการห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ตน้นํ้ า ไดแ้ก่ การจดัการคู่คา้และคู่คา้ทางธุรกิจ ไปจนถึงกิจกรรมปลายนํ้ า 
ไดแ้ก่ การบริการ การส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริษทัฯ ท่ีมุ่ง
สร้างความโปร่งใส และเป็นธรรมในการบริหารจดัการ 
3.2.2 การวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธรุกจิ 

กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเช่ือมัน่วา่ความสัมพนัธ์อนัดีบน
พ้ืนฐานของความไวว้างใจ ตลอดจนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีต่อองคก์รเป็นทรัพยสิ์นอนัมีค่าท่ี
จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองคก์รท่ีพฒันาและเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื อีกทั้งการบริหารจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะ
ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเส่ียงอนัจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และโอกาสในการหยดุชะงกัทางธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้
มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนกลุ่มบริษทัฯ มีการส่ือสารกับผูมี้ส่วนได้เสียเป็นประจาํอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความเขา้ใจถึง
ประเด็นต่างๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจและรับขอ้คิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียมาบูรณาการเขา้กบักระบวนการตดัสินใจและวาง
แผนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

ในปี 2564 บริษทัฯ ในกลุ่ม พิจารณาทบทวนการดาํเนินงานการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย พร้อมการระบุและ
จดัลาํดบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญัขององคก์รไดค้รบถว้นและครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจมากข้ึน รวมทั้งหาแนวทางใน
การตอบสนองต่อความคาดหวงัและประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียให้ความสาํคญัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพ่ือนาํ
ขอ้มูลไปวางแผนจดัทาํแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อไป โดยกลุ่มบริษทัฯ แบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็น 7 
กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มผูถื้อหุน้ 
2) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) กลุ่มพนกังาน 
4) กลุ่มคู่คา้และผูรั้บเหมา 
5) กลุ่มหุน้ส่วนทางธุรกิจ 
6) กลุ่มลูกคา้ 
7) กลุ่มชุมชนและสงัคม 
ทั้งน้ี รูปแบบการส่ือสารและการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มโดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเดน็ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้

ความสนใจ 

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มผูถื้อหุ้น 
(ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และราย
ยอ่ย) 

• การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี   
• การเปิดช่องทางในการส่ือสารท่ีหลากหลาย 

ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรศพัท ์จดหมาย และอ่ืนๆ 

• กิจกรรมเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ ปีละ 1 คร้ัง  
• การจดักิจกรรมสร้างและรักษา

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูถื้อหุ้น 

• ผลประกอบการท่ีดี ราคาหุ้น และเงินปัน
ผลท่ีไดรั้บอยูใ่นเกณฑสู์ง 

• มีการขยายการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั
ฯ อยา่งต่อเน่ือง 

• ความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ และการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

• การบริหารจดัการความเส่ียงการร่วม

• การบริหารจดัการความเส่ียง 
• จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 
• การบริหารจดัการนวตักรรม 
• ความมัน่คงดา้นเสถียรภาพและความ

พร้อมของการดาํเนินการผลิต และ
ให้บริการ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเดน็ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้

ความสนใจ 

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

• การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิต่างๆใน
การเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีอยา่งเตม็ท่ี
และเท่าเทียมกนั เช่น การซักถามและออก
เสียงลงคะแนน เป็นตน้ 

• การนาํเสนอขอ้มูลเพื่อการลงทุน (กิจกรรม 
Investor Relations ต่างๆ)  

• การจดักิจกรรมวนับริษทัจดทะเบียนพบนกั
ลงทุน (Opportunity Day) 

• รายงานประจาํปี 

ลงทุนและพฒันา 
• นวตักรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ 
• การเปิดเผยขอ้มูลผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯทั้งดา้นการเงิน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
สังคม และมีบรรษทัภิบาล หรือ ESG 

• การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิต่างๆ ใน
การเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีอยา่งเตม็ท่ี
และเท่าเทียมกนั 

• การเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งเท่าเทียม 

 
 
 

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

• การรายงานผลการดาํเนินธุรกิจและผลการ
ปฏิบติังานต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามความถ่ีท่ีหน่วยงานกาํหนด  

•  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการ
ของหน่วยงานภาครัฐอยา่งต่อเน่่ือง  

•  การเขา้ร่วมเป็นคณะทาํงานในประเด็นท่ี
หน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือ  

• ติดตามนโยบาย กฎระเบียบขอ้บงัคบัและ
ขอ้กาํหนดต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบั/
หน่วยงานอนุมติัอนุญาต  

•  การรายงานผลการดาํเนินงานตามท่ี
กฎหมายกาํหนดอยา่งครบถว้น  

•  การสนบัสนุนกิจกรรมและตอบสนองต่อ
นโยบายของภาครัฐ  

•  ช่องทางการส่ือสารระหวา่งบริษทัฯกบักลุ่ม
หน่วยงานราชการ เช่นเวบ็ไซต ์จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์โทรศพัท ์จดหมาย และอ่ืนๆ  

•  การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในสภาอุตสาหกรรม 
เพื่อนาํเสนอความคิดเห็นต่างๆ ต่อ
หน่วยงานภาครัฐ 

• การปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบักฎหมาย 
และนโยบายของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ท่ีรวมถึงการเปิดเผย การส่งขอ้มูลและ
รายงานท่ีถูกตอ้ง 

• การดูแลรับผดิชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

• การอยูร่่วมกนักบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
• ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยัท่ีดี 
• การให้ความร่วมมือ สนบัสนุนโครงการ

ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 
• ให้ความร่วมมือและสนบัสนุนกิจกรรม

ของภาครัฐ 
• การปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมาย

อยา่งเคร่งครัด 
• การชาํระภาษี ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต

ต่างๆ 

• การบริหารจดัการความเส่ียง 
• จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 
• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
• การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีรวมถึงการ

ควบคุมและการปล่อยมลพิษทางอากาศ
การบริหารจดัการนํ้ าและนํ้ าเสีย และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

• การอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนืและความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 

• การปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมาย
รวมทั้งการชาํระค่าภาษีธรรมเนียมอยา่ง
เคร่งครัด 

กลุ่มพนกังาน(ผูบ้ริหาร/
พนกังาน) 

• การสาํรวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ
องคก์ร (Employee Engagement Survey) 
ประจาํปี  

•  การเก็บขอ้มูลในดา้นต่างๆ และการ
ร้องเรียนผา่นระบบรับเร่ืองร้องเรียนของ
บริษทัฯ ทางช่องทางต่างๆ  

•  การส่ือสารภายใน (Internal 
Communication) ผา่นช่องทางต่างๆ  

•  การสาํรวจมุมมองและสัมภาษณ์ผูแ้ทนกลุ่ม
พนกังาน  

•  คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบ
กิจการ  

•  การประชุมระหวา่งผูบ้ริหารพบพนกังาน  
•  การประชุมพนกังานประจาํเดือน 

• การสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของ
พนกังานให้สอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์
ของบริษทัฯ 

• การดูแลคุณภาพชีวติของพนกังานรวมถึง
สุขภาวะและความปลอดภยัใน
สภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

• ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดีโอกาสและ
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

• ระบบการประเมินผลงานท่ีเป็นธรรม 
• ความมัน่คงของรายได ้
• การปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั 
• การพฒันาความเป็นผูน้าํ 
• การรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพขององคก์ร 

(Talent Retention) 

• การพฒันาบุคลากรท่ีรวมถึงการฝึกอบรม 
การเสริมสร้างความหลากหลายและความ
เท่าเทียมในองคก์รและการดูแลบุคลากร
ให้มีคุณภาพชีวติท่ีดีและสุขภาพท่ีดีทั้ง
ดา้นร่างกายและจิตใจ 

• สิทธิมนุษยชน 
• อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ

ทาํงาน 
• การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ความทา้ทายและโอกาส 
• จริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชนั 
• นวตักรรมและการพฒันากระบวนการ 

กลุ่มคู่คา้และผูรั้บเหมา 
(ผูรั้บเหมา /ผูส่้งมอบ) 

• กิจกรรมสัมมนาคู่คา้ (Supplier Day) 
ประจาํปี 

• การสาํรวจมุมมองและสัมภาษณ์ผูแ้ทนกลุ่ม
คู่คา้และผูรั้บเหมา 

• การตรวจประเมินคู่คา้ประจาํปีโดยมีการแจง้

• การแข่งขนัท่ีเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบติั 
• ความสัมพนัธ์และความร่วมมือเติบโตไป

ดว้ยกนั 
• ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได ้

• การบริหารจดัการความเส่ียง 
• จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 
• การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
• ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 
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ส่วนท่ี 1 หนา้ 63 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเดน็ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้

ความสนใจ 

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

ผลและให้ขอ้แนะนาํกบัคู่คา้ 
• ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนและช่องทาง

ส่ือสารระหวา่งบริษทัฯ และคู่คา้และ
ผูรั้บเหมา เช่น เวบ็ไซตจ์ดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท ์จดหมาย และอ่ืนๆ 

• กิจกรรมสร้างสัมพนัธ์กบัคู่คา้ท่ีสาํคญัเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วม เช่นกิจกรรมเพื่อสังคม
ต่างๆ เป็นตน้ 

• การพฒันาคู่คา้ (ผูรั้บเหมา/ผูส่้งมอบ) ให้มี
แนวปฏิบติัท่ีดีและเติบโตอยา่งย ัง่ยนืไป
ดว้ยกนั 

• มีนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง อยา่งเป็นธรรม 
ชดัเจน โปร่งใส และตรวจสอบได ้

• ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวแ้ละไม่เอา
เปรียบคู่คา้ 

• ขอ้กาํหนดการจดัซ้ือไม่ซับซ้อน 
กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ • ช่องทางในการส่ือสารผา่นส่ือต่างๆไดแ้ก่ 

การประชุม การเจรจาธุรกิจการคา้ เวบ็ไซต ์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท ์และอ่ืนๆ  

•  การสาํรวจมุมมองและสัมภาษณ์ผูแ้ทนกลุ่ม
หุ้นส่วน  

•  บนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of 
Understanding) ทางธุรกิจร่วมกนั 

  
•  เชิญกลุ่มหุ้นส่วนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ

บริษทัฯ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหุ้นส่วนกลุ่ม
นั้นๆ  

•  ร่วมจดักิจกรรมต่างๆ กบักลุ่มหุ้นส่วนของ
บริษทัฯ 

• คุุณค่าจากความร่วมือกนัของหุ้นส่วนใน
ห่วงโซ่คุุณค่า (Value Chain) การสร้้าง
ความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือท่่ี ดีเพื่อพฒันาศกัยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั
ในระยะยาว 

• สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและ
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

• การดาํเนินธุรกิจร่วมกนัโดยพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม 

• ร่วมสร้างนวตักรรมและรูปแบบธุรกิจท่ี
สร้างคุณค่า เพื่อโอกาสทางธุรกิจใหม่
ตลอดจนการพฒันาบุคลากรสาํหรับธุรกิจ
ร่วมกนั 

• เปิดโอกาสทางธุรกิจ 
• การบริหารจดัการนวตักรรม 
• การสร้างคุณค่าร่วมกนัทางธุรกิจ 

กลุ่มลูกคา้(ลูกคา้สัญญาระยะ
ยาว / ลูกคา้ สัญญาระยะสั้น) 

• การสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ประจาํปี 
• กิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์ แบ่งตามช่วงเวลา

ต่างๆ ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 
เช่น กอลฟ์ ประจาํปี และจดัสัมมนา เป็นตน้ 

• การประชุมรายเดือน หรือไตรมาส เพื่อ
ติดตาม และรายงานเก่ียวกบั แผนงานความ
ตอ้งการใช ้(Demand Plan) แผนการเตรียม
ความพร้อม และแผนการซ่อมบาํรุงและการ
ติดตาม การแกปั้ญหาต่างๆ 

• ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนและส่ือสาร
ระหวา่งบริษทัฯ กบักลุ่มลูกคา้ เช่น เวบ็ไซต ์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท ์จดหมาย 
และอ่ืนๆ 

• ผูบ้ริหารเขา้พบลูกคา้ในบางโอกาสเช่น การ
รับประทานร่วมกนั เป็นตน้ 

• การสาํรวจมุมมองและสัมภาษณ์ผูแ้ทนกลุ่ม
ลูกคา้ 

• การส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมี
คุณภาพเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาดว้ย
ราคาท่ีเป็นธรรมตามขอ้กาํหนดของ
หน่วยงานกาํกบัดูแล 

• การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ โดยมี
ทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถแกปั้ญหา
ไดท้นัท่วงที 

• การปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม
กนั ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ช่องทางการติดต่อกบัลูกคา้ท่ีสะดวก 
รวดเร็ว เขา้ถึงง่าย 

• การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

• การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆร่วมกนั 

• การบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
• ความมัน่คงดา้นเสถียรภาพและความ

พร้อมของการดาํเนินการผลิต 

กลุ่มชุมชนและสังคม(ชุมชน
รอบพื้นท่ีโครงการใหม่ /
ชุมชนรอบพื้นท่ีโรงงาน และ
โครงการ/ หน่วยงานบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน/ NGOs / 
สมาคมส่วนทอ้งถ่ิน /
ส่ือมวลชน (ทั้งส่วนกลาง
และส่วนทอ้งถ่ิน) 

• การสาํรวจความพึงพอใจของชุมชนปีละ 1 
คร้ัง  

•  จดักิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ต่างๆ /การลง
พื้นท่ีพบปะผูแ้ทนชุมชนและบุคคลท่ีอาจ
ไดรั้บผลกระทบทางตรงและทางออ้มอยา่ง
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ รวมถึงการส่งเสริมและ
สนบัสนุนปัจจยัทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวั
เงิน  

•  การเปิดให้ชุมชนเขา้เยีย่มชมโรงงาน หรือ
โครงการ (Open House)  

•  การจดัประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ

• การบริหารจดัการลดผลกระทบดา้นสังคม
และส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

• การดาํเนินธุรกิจดว้ยความปลอดภยัใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม 

• การสร้างความเขา้ใจการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ต่อชุมชนงานของบริษทัฯ ต่อ
ชุมชน 

• การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายไดแ้ละลด
รายจ่ายให้กบัชุมชน 

• การสนบัสนุนกิจกรรมร่วมกบัชุมชนอยา่ง

• การบริหารจดัการความเส่ียง 
• จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 
• การบริหารจดัการนํ้ าและนํ้ าเสีย 
• การอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื และความ

รับผดิชอบต่อสงัคม 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเดน็ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้

ความสนใจ 

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

ประชาชนในกระบวนการจดัทาํรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA), 
ประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice 
:CoP)  

•  มีช่องทางการส่ือสารสาํหรับการ
ประชาสัมพนัธ์และรับเร่ืองร้องเรียนจาก
ชุมชน เช่น เวบ็ไซต ์จดหมายอิเลก็ทรอก
นิกส์ โทรศพัท ์จดหมาย รวมถึงส่ือทอ้งถ่ิน 
อ่ืนๆ  

•  การสาํรวจมุมมองและสัมภาษณ์กลุ่มผูแ้ทน
ชุมชนและสังคม รวมถึงการจดัประชุม
ประจาํเดือนกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประจาํ
ทอ้งถ่ิน (หน่วยงานบริหาร, หน่วยงาน
เอกชน, ชุมชนทอ้งถ่ิน) เพื่อรับฟัง
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 

สมํ่าเสมอ 
• การมอบโอกาสให้คนในชุมชนเขา้ร่วม

ทาํงานกบับริษทัฯ 
• ใชค้วามรู้ ทกัษะ ความชาํนาญของบริษทั

ฯ มาพฒันาชุมชนรอบโรงงาน หรือ
โครงการ 

• การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
• การพฒันาธุรกิจไปพร้อมกบัชุมชนสังคม 

เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มให้เติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนื ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

3.3  การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติส่ิิงแวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานส่ิงแวดล้อม และผลการดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มีเป้าหมายในการเป็นกลไกสาํคญัท่ีช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือ
สร้างคุณค่าร่วมทั้ งทางธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือตอบสนองพนัธกิจขององค์กรในการดาํเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัมีการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ดงัน้ี 

การบริหารจดัการนํา้ 

 ทรัพยากรนํ้ าเป็นทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั และบริษทัฯ ไดมี้มาตรการการใชท้รัพยากรนํ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ  
จึงไดด้าํเนินการให้สอดคลอ้งตามกฎหมายเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรนํ้ า นอกจากน้ี การพ่ึงพาทรัพยากรนํ้ ายงัอาจก่อความ
เส่ียงต่อการประกอบกิจการได ้เช่น กรณีท่ีการประกอบการหยุดชะงกัลง เน่ืองจากการขาดแคลนทรัพยากรนํ้ า หรือการท่ี
ตน้ทุนในการประกอบการสูงข้ึนเน่ืองจากความขาดแคลนของทรัพยากรนํ้ าหรือการท่ีค่าใชน้ํ้ ามีราคาสูงข้ึน 
 ในการกาํหนดมาตรฐานการใช้ทรัพยากรนํ้ า โดยการอา้งอิงมาตรฐานภายใตก้ฎหมายไทยเก่ียวกบัการจัดการ
ทรัพยากรนํ้ า ไดแ้ก่  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
2. พระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. 2561 
3. ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2555 

 โดยบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดนโยบายดา้นการจดัการทรัพยากรนํ้ า  และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้
ทรัพยากรนํ้ าในสถานประกอบการทุกท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่เพียงพ้ืนท่ีท่ีมีการใชน้ํ้ าสูงสุดเท่านั้น อยา่งไรก็ตามการ
ประกอบการส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากรนํ้ าไม่มากนกั ทั้งน้ี ความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ประเมิน 
ไดแ้ก่   - ความมีอยูข่องทรัพยากรนํ้ าสะอาด   - ความขาดแคลนของนํ้ าในพ้ืนท่ี 

- คุณภาพของนํ้ าประปา    - ผลกระทบจากดา้นการเงิน 
บริษทัฯ มีเป้าหมายในการดาํเนินการเพ่ือใชท้รัพยากรนํ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพละบริหารจดัการความเส่ียงเก่ียวกบั

การบริหารจดัการนํ้ าอยา่งเป็นรูปธรรมหลายประการ เช่น 
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1. ลดการใชท้รัพยากรนํ้ าในกระบวนการผลิต โดยการติดมิเตอร์นํ้ าแยกแต่ละกระบวนการ 
2. การนาํระบบกรองนํ้ าท่ีเหลือจากระบบกรอง รีเวอร์ส ออสโมสิส (Reverse Osmosis System หรือ RO) มาใชใ้น

นํ้ าเพ่ือการบริโภค  โดยในกระบวนการกรองนํ้ าระบบรีเวอร์ส ออสโมสิส จะเกิดนํ้ าท้ิง (Brine) ประมาณ 40 % ของนํ้ า RO 
ท่ีผลิตได ้ซ่ึงถือวา่เป็นนํ้ าท่ีสะอาด แต่ใชเ้พ่ือการบริโภคไม่ได ้บริษทัไดพ้ฒันานาํนํ้ าท้ิงส่วนน้ี กลบัไปใชใ้นพดัลมไอนํ้ า / 
ระบบนํ้ าในหอ้งนํ้ า แทนการใชน้ํ้ าประปา   

3. การใชก็้อกนํ้ าอตัโนมติั เพ่ือลดปริมาณการใชน้ํ้ า การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรนํ้ าใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด 
 

 

 

 
 
 
ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรนํ้ า และไดด้าํเนินการตาม

นโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรนํ้ า โดยดาํเนินการตรวจวดั 
วเิคราะห์ การใช ้ การใชซ้ํ้ า ตลอดจนวเิคราะห์ถึงความเส่ียงอนัเกิดจากการพ่ึงพาทรัพยากรนํ้ าอยา่งต่อเน่ือง 

ตารางท่ี 1 : การลดการใชท้รัพยากรนํ้ า 
 

 

 

 
ถึงแมว้า่ในปี 2564 ท่ีผา่นปริมาณการใชน้ํ้ าจะสูงกวา่ ปี 2563 เป็นเพราะมีจาํนวนการผลิตท่ีสูงข้ึน จากสถานการณ์

โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จะมีแนวโนม้ลดลง การดาํเนินธุรกิจสามารถปรับตวัได ้จึงทาํให้การผลิตเพ่ิมข้ึน 
ปริมาณการใชท้รัพยากรนํ้ าเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัสดัส่วนการใชท้รัพยากรนํ้ าในกระบวนการผลิต 

บริษทัฯ ยงัพบวา่ การพ่ึงพาทรัพยากรนํ้ านั้น ส่งให้เกิดการประกอบการของบริษทัหยดุชะงกั  และอาจส่งผลต่อ
ตน้ทุนในการประกอบการของบริษทัได้ เพ่ือจัดการความเส่ียงอนัเกิดจากการพ่ึงพาทรัพยากรนํ้ าดังกล่าว บริษทัจึงได้
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

ปี พ.ศ. ปริมาณนํา้ที่ใช้ 

(ลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณที่ลดลง 

(ร้อยละ) 

2562 44,123 14.62 
2563 33,879 23.22 
2564 37,895 -11.85 
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 1) จดัตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการนํ้ า 
 2) กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ดา้นการบริหารจดัการนํ้ า  เพ่ือลดการใชน้ํ้ าจากภายนอกต่อหน่วยการ
ผลิต  เตรียมแผนบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ  และติดตามแผนงานอย่างใกล้ชิด  รวมไปถึงการรับฟังข่าวสาร 
ประชาสมัพนัธ์ การรายงานการประเมินสถานการณ์นํ้ าภายในนิคมฯ อมตะซิต้ี ชลบุรี เม่ือวนัท่ี  17 ธนัวาคม  2564 เพ่ือเป็น
ขอ้มูลในการจดัการความเส่ียงดา้นทรัพยากรนํ้ า 

 
 
 
 
 

3) กาํหนดมาตรการเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ า  เช่น จดัทาํแผนการใชน้ํ้ าในโรงงานแต่ละสาขา  จดัทาํแผนการ
ลดการใชน้ํ้ าของโรงงานแต่ละสาขาดว้ยมาตรการ 3Rs   (Reduce, Reuse, Recycle) ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา  บริษทัฯ ได้
ดาํเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรนํ้ าและดาํเนินการตรวจวดั วิเคราะห์  และปล่อยนํ้ าเสียสู่ระบบบาํบดั
ส่วนกลางของการนิคม ฯ โดยนํ้ าเสียท่ีจากโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม นํ้ าท้ิงจากโรงงานและท่อระบายนํ้ าฝนผ่านท่อ
ต่าง ๆ ทาํใหก้ารนิคมฯสามารถส่งนํ้ าแต่ละประเภทไปยงัระบบบาํบดัท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง ตอ้งให้
ความสาํคญักบัการบริหารจดัการนํ้ าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีการผสมผสานวิธีการบาํบดัขั้นสูง อมตะสามารถมัน่ใจ
ได้ว่าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ของนํ้ าเสียถูกนํามารีไซเคิลและใช้ซํ้ าได้ 70 เปอร์เซ็นต์ของนํ้ าท่ีผ่านการบาํบัดแลว้จะเขา้สู่
กระบวนการออสโมซิสผนักลบั (Reverse Osmosis) หรือ UF Membrane ท่ีโรงงานบาํบดันํ้ าเสียของการนิคม ฯ ส่วนท่ีเหลือ
อีก 30 เปอร์เซ็นต์ของนํ้ าเสียท่ีผ่านการบาํบดัแลว้จะถูกนาํมาใชใ้นนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวส่วนกลางและ
สนามกอลฟ์และสาํหรับกระบวนการระบายความร้อนท่ีโรงไฟฟ้าของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ซ่ึงไม่เคยก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพยากรนํ้ าสาธารณะ 

การบริหารจดัการขยะและของเสีย 

 ในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง และในทุกกิจกรรมลน้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย ขยะมีพิษ 
และขยะไม่มีพิษ ตลอดจนการดาํเนินการต่างๆ ท่ีมีส่วนในการผลิตขยะของบริษทัฯ ยอ่มส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ในขณะเดียวกนับริษทัฯมีความเส่ียงต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในเร่ืองการจดัการขยะและของเสีย ทั้งน้ีบริษทัฯ จึงได้
อา้งอิงมาตรฐานภายใตก้ฎหมายไทยเก่ียวกบัการจดัการขยะและของเสีย ไดแ้ก่ 

1. พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองระบบเอกสารกาํกบัการขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ.2547 
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้

แลว้จากโรงงาน โดยทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547 
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกาํจดัส่ิงปฏิกลูวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 
6. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 79/2554  เ ร่ือง  วิธีปฎิบัติเก่ียวกับการจัดการกาก

อุตสาหกรรม มูลฝอยและส่ิงปฎิกลูท่ีเกิดข้ึนนิคมอุตสาหกรรม 
7. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองการกาํหนดอตัราค่าปรับสาํหรับการนาํขยะอุตสาหกรรมออกไปบาํบดั

หรือกาํจดัท่ีมีลกัษณะไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 
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8. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่
ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2551 

9. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตนาํส่ิง
ปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงานแบบอตัโนมติัผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 

10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง  ยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาตนาํส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ท่ีไม่เป็นของ
เสียอนัตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ.  2561 

ซ่ึงบริษทัฯ มีกระบวนการผลิตหลกั คือ กระบวนการกลึงโลหะดว้ยเคร่ืองจกัรอตัโนมติั ในกระบวนการกลึงโลหะ
นั้นจะมีการนํ้ ายาหล่อเยน็ (Coolant) จาํนวนมาก ประมาณ 50-100 ลิตร/เคร่ือง เคร่ืองจกัรทั้งหมดมีประมาณ 400 เคร่ือง หาก
นํ้ ายาหล่อเยน็ (Coolant) หมดอายกุารใชก็้จะกลายเป็นของเสียท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ีในกระบวนการกลึงโลหะน้ียงัมีเศษโลหะ
หรือเศษข้ีกลึง (Scrap) เป็นของเสียออกมาหลงัจากกระบวนการกลึงโลหะเสร็จแลว้  หลงัจากนั้นจะเขา้สู่การบวนการลา้งทาํ
ความสะอาดช้ินงาน  เช็ดทาํความสะอาดผิวช้ินงานดว้ยเศษผา้และกระดาษซบันํ้ ามนัซ่ึงก่อให้เกิดของเสียจาํนวนมาก จนมา
ส้ินสุดท่ีกระบวนการตรวจสอบและบรรจุภณัฑซ่ึ์งกระบวนการน้ีก่อใหเ้กิดของเสียประเภท เศษพลาสติก  ฟิลม์ยืด  กระดาษ
รองงาน กระดาษลงับรรจุ เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงขยะเหล่าน้ีหากไม่มีการจัดการท่ีดีในการกาํจัด อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มได้ เช่น ทาํให้ดินเส่ือมโทรม  การปนเป้ือนในแหล่งนํ้ า  กล่ินจากการท้ิงกลางแจ้ง ทางบริษทัฯ ได้เห็นถึง
ผลกระทบจากขยะและของเสียอยา่งมีนยัสาํคญั จึงตอ้งมีการจดัการขยะและของเสียในบริษทั ฯ เร่ิมจากการคดัแยกโดยใช้
หลกั 3R ไดแ้ก่ การใชซ้ํ้ า (Reuse) เช่น การเวียนใชก้ล่องงานท่ีส่งสินคา้ซํ้ า  การลดการใช ้(Reduce) เช่น การลดการใช้
พลาสติกฟิล์มยืด ลดการใชก้ระดาษรองงาน  การยืดอายุนํ้ ายาหล่อเย็น (Coolant) เป็นตน้ และ การนํากลบัมาใช้ใหม่ 
(Recycle) เช่น การคดัแยกขยะประเภทภาชนะเคร่ืองด่ืม ขวดพลาสติก ขวดแกว้ กระป๋องอลูมิเนียม  เพ่ือส่งกาํจดัในรูปแบบ
การรีไซเคิล  หลงัจากนั้นขยะท่ีคดัแยกโดยหลกั 3R แลว้ จะมาคดัแยกแบ่งตามประเภท ได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป (ขยะ
มูลฝอย)  ขยะรีไซเคิล  และ ขยะอนัตราย (ปนเป้ือนนํ้ ามนัสารเคมี)  โดยก่อนท่ีจะนาํไปกาํจดัจะตอ้งดาํเนินการตามกฎหมาย
ในการคดัเลือกผูรั้บกาํจดัท่ีข้ึนทะเบียนกบัทางกรมโรงงาน ดาํเนินการของอนุญาตนาํส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอก
บริเวณโรงงานจากกรมโรงงานก่อน จึงจะดาํเนินการขนยา้ยออกจากโรงงานเพ่ือนาํไปกาํจดันอกสถานประกอบการ 
 บริษทั ฯ มีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายการจดัการขยะและของเสีย มีความพยายามลดปริมาณ
ขยะและการท้ิงส่ิงตกคา้งท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการประกอบกิจการ  
 บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการดาํเนินการเพ่ือลดการก่อกาํเนิดขยะและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. บริษทัไดจ้ดัโครงการสร้างจิตสาํนึก ความตระหนกั ใหค้วามรู้พนกังานในการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทางดว้ยการ
อบรม ส่ือสาร การคดัแยกขยะ และนาํขยะไปใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ือง 

2. บริษทัดาํเนินการใหมี้การลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน และลดผลกระทบจากการกาํเนิดขยะจากการประกอบการ 
ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดด้าํเนินการตามนโยบาย แนวทางปฏิบติั และเป้าหมายท่ีเก่ียวกบัการลดปริมาณขยะและของเสีย 
โดยมีผลการบริหารจดัการขยะดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 : ปริมาณการส่งของเสียกาํจดั 
ปี พ.ศ. ขยะมีพษิ 

(ตัน) 

ขยะมูลฝอย 

(ตัน) 

นํา้หล่อเยน็ (Coolant) 

(ตัน) 

2562 56.37 37.62 392.84 
2563 45.58 35.09 376.68 
2564 50.72 35.98 427.12 
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ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการนโยบาย แนวปฏิบติั ตามแผนงาน / ตามขอ้กาํหนดกฎหมาย  
รวมทั้งไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขพ้ืนท่ีจดัเก็บของเสีย ดงัน้ี 

1. ส่งเอกสารท่ีเก่ียวกบัการกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ใหก้บัการนิคมฯ 
2. การรายงานผลปริมาณของเสียท่ีนาํออกนอกโรงงานในแต่ละคร้ังใหก้รมโรงงานทราบ 
3. จดัอบรม เร่ือง การจดัการของเสียในโรงงาน 
 

 

เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะและของเสียอยา่งต่อเน่ือง บนพ้ืนฐานของการจดัการขยะอยา่งย ัง่ยืนและเป็นระบบตาม
หลกัเศรษฐกิจหมุนเวยีนและหลกั 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา  บริษทัฯ  ไม่ไดมี้การฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้กาํหนด และไม่เคยก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งมีค่าปรับ 

การบริหารจดัการพลงังาน 

พลงังานเป็นองคป์ระกอบสาํคญัประการหน่ึงในการประกอบธุรกิจและเป็นตน้ทุนท่ีสาํคญัในการประกอบการ ใน
ขณะเดียวกนัการใชพ้ลงังานย่อมส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ทั้ งน้ีบริษทัจึงมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกับ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน และใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า รวมถึงการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีมีประสิทธิภาพในการกาํหนดมาตรฐานการใช้พลงังานโดยการอา้งอิงมาตรฐานภายใตก้ฎหมายไทยเก่ียวกับการจัด
การพลงังาน ไดแ้ก่  

1. พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 
2. พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 
3. กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวธีิการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  
พ.ศ. 2552 
การประกอบธุรกิจ บริษทัฯไดมี้การซ้ือพลงังานไฟฟ้า จากบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จาํกดั ซ่ึงเป็นแหล่งผลิต

ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเสถียร ในการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นการใช้ในกระบวนการผลิต 
(Production) มากท่ีสุด ถึง 62%  รองลงมาจะเป็นการใชใ้นระบบอดัอากาศ (Compressed air) 25%  ส่วนท่ีเหลือจะเป็นการ
ใชอ่ื้นๆ เช่น แสงสวา่ง (Light) ,  เคร่ืองปรับอากาศ (Air Condition) และอ่ืนๆ (Other) 13% 
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เดือน/ปี ปี 2562 (kWh) ปี 2563 (kWh) ปี 2564 (kWh)

ม.ค. 617,782.24               537,636.29               613,660.62               

ก.พ. 603,142.60               552,707.92               598,778.40               

มี.ค. 664,279.11               550,159.65               687,416.62               

เม.ย. 521,146.60               425,306.94               496,876.64               

พ.ค. 678,784.02               288,397.32               711,721.44               

มิ.ย. 621,212.10               293,959.38               692,695.20               

ก.ค. 609,952.30               363,742.25               671,572.25               

ส.ค. 651,512.49               499,978.59               638,001.50               

ก.ย. 582,017.02               549,247.14               637,065.91               

ต.ค. 596,538.17               563,852.50               670,347.59               

พ.ย. 599,449.21               550,341.76               662,264.87               

ธ.ค. 454,511.84               499,513.09               502,754.45               

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของปี 2564  มีปริมาณท่ีใชพ้ลงังานสูงข้ึนกวา่ปี 2562 และ ปี 2563 เน่ืองจากมียอดการ

ผลิตท่ีมากข้ึนกวา่ช่วงปี 2563 ท่ีมีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิต จึงทาํ
ใหก้ารใชไ้ฟฟ้าลดลง 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการอนุรักษพ์ลงังานและทรัพยากร เพ่ือให้ทุกคนในองคก์รไดร่้วมกนัตระหนักถึงการ
อนุรักษพ์ลงังาน รวมถึงใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั และร่วมกนัคิดให้เกิดการลดการใชพ้ลงังาน หรือการเพ่ิมผลผลิต เพ่ือ
ช่วยลดตน้ทุนการผลิตดา้นพลงังาน โดยในปี 2564 บริษทัไดด้าํเนินโครงการดา้นอนุรักษพ์ลงังานต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา 
แบ่งเป็น 2 ดา้นดงัน้ี  

1. ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน และใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า    
• บริษทัไดร้ณรงค์การลดใชไ้ฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น  บริษทัไดก้าํหนดเวลาในปิดแอร์ 10 นาที ทั้ ง

ก่อนพกัเท่ียงเวลา 11.50 น. และก่อนเลิกงาน เวลา 16.50 น.  ปรับตั้ งอุณภูมิเคร่ืองปรับอากาศให้
เหมาะสม 25-26 องศาเซลเซียส และการปิดไฟ-พดัลมทุกคร้ังเม่ือไม่ใชง้าน   

• บริษทัไดท้าํการปรับตั้งความดนัของเคร่ืองอดัอากาศให้เหมาะสมกบัการใชง้าน เพ่ือทาํให้ประหยดัการ
ใชไ้ฟฟ้ามากข้ึน และลดการก่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซต ์ 

2. ดา้นการลดใชพ้ลงังานในกระบวนการปฏิบติังานทัว่ไป     
• การเปล่ียนหลอดไฟเป็นชนิด LED ขนาด 18 w แทนหลอดฟูลออเรสเซ็นต ์36 w จาํนวน 32 หลอด 

เปล่ียนหลอด LED 50W  ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต ์105 W จาํนวน 15 หลอด  และติดตั้งโคมไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์60 W ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต ์36 W แนวร่ัวกาํแพง จาํนวน 18 หลอด เพ่ือ
ช่วยเพ่ิมความสวา่ง  ยดือายกุารใชง้านของหลอดไฟ  ประหยดัพลงังาน และยงัช่วยในเร่ืองลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซตใ์นบรรยากาศติดตั้งอุปกรณ์ หลอดไฟ โดยมีผลประหยดั 61,912.25 บาท/ปี 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                  

ส่วนท่ี 1 หนา้ 70 

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั�วโมง/ปี บาท/ปี

การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง                   6.35           20,878.80                  75,372.47

การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง                   1.33             3,728.59                  13,460.22

ผลประหยัด                   5.02           17,150.21                  61,912.25

เงินลงทุนทั�งหมด  81,495 บาท

ระยะเวลาคืนทุน 1.32 ปี

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั�วโมง/ปี บาท/ปี

การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง      82.60         368,247.53       1,329,373.58

การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง      82.60         336,329.52       1,214,149.57

ผลประหยัด            -             31,918.01          115,224.02

เงินลงทุนทั�งหมด  10,404 บาท

ระยะเวลาคืนทุน 0.09 ปี

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั�วโมง/ปี บาท/ปี

การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 20.14                92,704               334,661

การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 12.36                56,878               205,328

ผลประหยัด 7.78 35,826 129,333

เงินลงทุนทั�งหมด  195,300 บาท

ระยะเวลาคืนทุน 2.73 ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บริษทั ไดมี้มาตรการในการลดลมร่ัวของระบบอดัอากาศ ปี 2564 จากการใชง้าน การลดลมร่ัวไหลของ
ระบบอดัอากาศจะช่วยลดเวลาในการตดัต่อช่วง load และ unload ของเคร่ืองอดัอากาศซ่ึงจะช่วยทาํให้
หน่วยไฟฟ้าลดลงได้ มีผลประหยดัจากการลดการใช้ไฟฟ้าของระบบอัดอากาศได้ถึง 31,918.01 
กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 115,224.02 บาท/ปี 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

• บริษทั ไดมี้มาตรการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (SEER) แทนชุดเดิม จากการสาํรวจพบ
เคร่ืองปรับอากาศมีการใชพ้ลงังานท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าและอายกุารใชง้านมายาวนาน ทาํใหค้่าใชจ่้ายดา้น
พลงังานและค่าบาํรุงรักษาเพ่ิมข้ึน เพ่ือปรุบปรุงการใชพ้ลงังานให้มีประสิทธิถาพ และลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่
จาํเป็น จาํนวน 7 ชุด  ผลประหยดัไดถึ้ง 35,826 กิโลวตัต ์- ชัว่โมง/ปี คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 129,333 
บาท/ปี 
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ทางบริษทั ฯ ไดมี้สานต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการเป็นส่วนหน่ึงของการลดการใชพ้ลงังาน

ผ่านโครงการและมาตรการต่างๆ ตลอดทั้ งปี ซ่ึงแต่ละโครงการยงัมีการติดตามผล และรายงานผลการดาํเนินการให้
คณะกรรมการและผูบ้ริหารทราบอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงการส่งเอกสารรายงานผลการดาํเนินการดงักล่าวให้หน่วยงาน
ราชการรับทราบอยูเ่สมอ ในการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานขา้งตน้ท่ีใชใ้นการอา้งอิง และ
ในรอบ 3 ปี ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่ไดมี้การฝ่าฝืน หรือละเลย พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานจนเป็นเหตุให้ตอ้งเสีย
ค่าปรับ 
 บริษทัส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัด
การพลงังาน สภาพแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศภายในองคก์ร เพ่ือลดผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเฉพาะปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  ทั้งน้ี
บริษทัยงัไม่มีขอ้มูลเก่ียวกับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า เหตุผลเน่ืองจากอยู่ระหว่าง
ประเมินผลกระทบและจดัหาผูท้วนสอบระบบ เพ่ือดาํเนินการต่อไป 

การบริหารจดัการมลพษิ 

 ในปัจจุบนัมลพิษทางอากาศท่ีถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกาํเนิดโดยตรงอยา่งเช่น โรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง  
การคมนาคม  เหมืองแร่  ทาํให้เกิด ฝุ่ นละออง โมเลกุลชีวภาพ หรือวตัถุอนัตรายท่ีอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก ซ่ึงเป็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีกระทบต่อการดาํเนินชีวิต สุขภาพของประชาชนโดยตรง มลพิษในกลุ่มก๊าซเรือนกระจกจะทาํชั้น
โอโซน ทาํให้เกิดสภาวะโลกร้อนท่ีเกิดปัญหาในปัจจุบนั บริษทัจึงไดด้าํเนินการบริหารจดัการมลพิษต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิต โดยใชห้ลกัเกณ์ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 เช่น การช้ีบ่งลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม, การตรวจ
ประเมินภายในตามระบบจัดการด้านส่ิงแวดลอ้ม, การตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เป็นตน้ เพ่ือให้นําไปสู่คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ทั้ งภายในและภายนอกสถานประกอบการ ชุมชนบริเวณโดยรอบ เพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
สามารถดาํรงอยูคู่่กบัส่ิงแวดลอ้มและสังคมไดอ้ย่างย ัง่ยืน ในการดาํเนินการตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานการจดัการมลพิษ 
โดยการอา้งอิงมาตรฐานภายใตก้ฎหมายไทยเก่ียวกบัการจดัการมลพิษ ไดแ้ก่  

1. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 46/2541 เร่ือง การกาํหนดอตัราการปล่องมลสารทางอากาศ
จากปล่องระบายอากาศในนิคมอุตสาหกรรม 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 
2549 

3. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่ี 79/2549 เร่ือง การกาํหนดอตัราการปล่อยมลสารทางอากาศ
จากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าความเขม้กล่ินของอากาศเสียท่ี
ปล่อยท้ิงจากแหล่งกาํเนิดมลพิษ 
 บริษทัฯ ได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่ามลพิษทางอากาศท่ีปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบ ดังนั้น บริษทัฯ จึงจัดให้มีการเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศโดยรวมทั้ งภายในบริษทัฯ และ
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ภายนอกบริษทั  อีกทั้งยงัมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณภาพอากาศตามค่าช้ีวดัท่ีไดต้รวจสอบนั้นเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ี
เก่ียวขอ้ง  บริษทัไดมี้มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งเคร่งครัด โดย
ตระหนกัถึงสาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งควบคุม ป้องกนั  เฝ้าระวงัจากมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึน 

มลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต  ไดแ้ก่ 
แหล่งกาํเนิด 

(source) 

การจัดการมลพษิ 

(pollution management) 

รูปประกอบ 

(picture) 

1. กระบวนการผลิต (การกลึง ปาด เจาะ) 
- เคร่ืองจกัรท่ีมีการใช้สารเคมีหล่อเย็น 
เช่น เคร่ือง CL200, CL150 และ เคร่ือง 
Brother 

แต่ละเคร่ืองจกัรจะมีเคร่ืองดูดจบัไอละอองนํ้ ามนั 
(Oil Mist Collector) คือ ระบบการดูดไอละออง
นํ้ามนั ท่ีเกิดจาก process ของเคร่ืองจกัร กรองหรือ
ดกัผา่น Filter ก่อนปล่อยออกสะอาดออกสู่
ส่ิงแวดลอ้ม 

เคร่ืองดูดจบัไอละอองนํ้ามนั 
(Oil Mist Collector) 

2. กระบวนการตดัอลูมิเนียมแท่ง 
- เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการตดัอลูมิเนียมแท่ง 

จะมีฝุ่ นอลูมิเนียมขนาดเล็ก โดยแต่ละเคร่ืองจกัร
จะมีเคร่ืองดูดฝุ่ นอลูมิเนียม (Dust Collector) คือ 
ระบบเคร่ืองกรองฝุ่ นและมลพิษอากาศก่อนปล่อย
ออกสะอาดออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

เคร่ืองดูดฝุ่ นอลูมิเนียม (Dust Collector)  
3. กระบวนการชุบโลหะ อากาศเสียจากกระบวนการชุบจะถูกดูดเขา้ไป

กาํจดัในเคร่ืองบาํบดัอากาศ (Wet Scrubber) คือ 
อากาศเสียท่ีมีไอกรดจะเขา้สู่ดา้นลงของเคร่ือง
บาํบดัอากาศ (Wet Scrubber) กาํจดัโดยใชน้ํ้าผสม
สารเคมีด่างสเปรยจ์บัอากาศเสียและปล่อยออก
สะอาดออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

เคร่ืองบาํบดัอากาศ (Wet Scrubber) 

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

บริษทัฯ ได้ทุ่มเทอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือลดการก่อมลพิษภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยการควบคุม เฝ้าระวงั 
ป้องกนั  โดยกาํหนดใหมี้การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งกาํเนิด และค่าท่ีไดจ้ากการตรวจวดัตามแผนงานอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดทุกจุด ดงัน้ี 

1.มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต (การกลึง ปาด เจาะ)  ตรวจวดับริเวณมีเคร่ืองจกัรทาํงานอยู ่หรือ
บริเวณท่ีมีการใชส้ารเคมี  โดยไดมี้สุ่มตรวจวดัคุณภาพอากาศใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เช่น หน่วยงาน  1AO, 2AO,  3EO, 4BO  
เป็นตน้  จะมีการตรวจวดัพารามิเตอร์ Oil Mist เป็นตน้ 
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2. มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากกระบวนการชุบโลหะ ทางบริษทัฯ ไดมี้การตรวจวดัคุณภาพอากาศทางออกของ
อากาศจากปล่องระบายอากาศ ของเคร่ืองบาํบดัอากาศ (Wet Scrubber) โดยค่าท่ีตรวจวดัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ขอ้มูลดงัน้ี 

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

นอกจากน้ีบริษทัยงัมีมาตรการในการป้องกนัมลพิษทางอากาศ ไดแ้ก่ 
1. ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดอย่างเคร่งครัด 

ครอบคลุมการจดัการของเสีย การควบคุมคุณภาพอากาศ และการบริหารจดัการนํ้ า 
2. ติดตามและทบทวนการดาํเนินงานของบริษทั ฯ เพ่ือควบคุมและลดการปล่อยมลพิษทุกประเภทท่ีมาจากการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนพิจารณาการเลิกใชส้ารเคมีอนัตราย 
3. จดัทาํรายงานสารเคมี ดา้นความปลอดภยั และความเป็นพิษของผลิตภณัฑ์ (Product Safety and Toxicity 

Disclosure) และ ส่ือสารขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS) ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบ 
4. พฒันาและประยกุตใ์ชน้วตักรรม เพ่ือลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

 ทั้งน้ีในรอบการดาํเนินงาน 3 ปี ท่ีผ่านมาบริษทั ไดส่้งรายงานการตรวจคุณภาพมลพิษอากาศให้กบักรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และการนิคมฯ ตามกฎหมายอยา่งต่อเน่ือง และไม่ไดมี้ขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งทางตรง และ
ทางออ้ม รวมไปถึงไม่มีการถูกดาํเนินคดีฟ้องร้องในดา้นมลพิษแต่อยา่งใด 

การบริหารจดัการวตัถุอนัตราย 

 สารเคมีท่ีเป็นวตัถุอนัตรายถูกนํามาใช้เป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ซ่ึงวตัถุอนัตรายนั้น
สามารถก่อให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังานและผูใ้ชง้าน  และก่อความเส่ียงต่างๆ  ทั้งดา้นความปลอดภยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยบริษทัฯมีการนาํเขา้ และการมีไวใ้นครอบครองสารเคมี ดงัน้ี 

- วตัถุอนัตราย       จาํนวน  32  สาร  
- สารเคมีอ่ืนๆ       จาํนวน  97  สาร 

 ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการให้สอดคลอ้งตามกฎหมายเก่ียวกบัการใชส้ารเคมีท่ีเป็นวตัถุอนัตราย และสารเคมี
อ่ืนๆ  ตามมาตรฐานภายใตก้ฎหมายไทยเก่ียวกบัวตัถุอนัตราย ไดแ้ก่ 
 1. พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 
 2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรม เร่ือง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550 

Sampling 

Location 
Parameter 

Y2020 Y2021 

Results 

(mg/m3) 

Standard 

(mg/m3) 

Standard 

Compare 

Results 

(mg/m3) 

Standard 

(mg/m3) 

Standard 

Compare 

1AO Oil Mist 0.336 5 Pass 0.134 5 Pass 
2AO Oil Mist 0.365 5 Pass 0.074 5 Pass 
3EO Oil Mist <0.001 5 Pass <0.001 5 Pass 
4BO Oil Mist <0.001 5 Pass <0.001 5 Pass 

Sampling 

Location 
Parameter 

Y2020 Y2021 

Results 

(mg/m3) 

Standard 

(mg/m3) 

Standard 

Compare 

Results 

(mg/m3) 

Standard 

(mg/m3) 

Standard 

Compare 

Wet Scrubber TSP 4 400 Pass 1 400 Pass 
Sulfuric Acid <0.1 25 Pass <0.1 25 Pass 
Nickel Acetate (as Ni) 0.014 0.5 Pass 0.007 0.5 Pass 
Sulfur Dioxide <0.1 500 Pass <0.1 500 Pass 
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3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบการจาํแนกและการส่ือสารความเป็นอนัตรายของ 
    วตัถุอนัตราย พ.ศ.2555 
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ.2556 
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การใหแ้จง้ขอ้เท็จจริงของผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไว ้  
    ในครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอานาจหนา้ท่ีรับผดิชอบ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2563 
โดยบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติังาน ในการบริหารจดัการวตัถุอนัตราย  โดยคาํนึงถึงความ

เส่ียงต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน ผูใ้ชง้าน ตลอดจนควบคุมสารเคมีตอ้งหา้มในผลิตภณัฑ ์ ลดความเส่ียงต่อส่ิงแวดลอ้ม   และ
เพ่ิมความปลอดภยัในการใชง้านและการจดัเก็บ  โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. การนําสารเคมเีข้ามาใช้ภายในบริษัท         
1.1 ตอ้งขอเอกสาร SDS (ขอ้มูลความปลอดภยั) กบัผูข้ายก่อนท่ีจะนาํสารเคมีเขา้มาใชใ้นบริษทั โดยตรวจสอบวา่

สารเคมีท่ีนาํเขา้มาเป็นสารเคมีใหม่หรือไม่   กรณีท่ีเป็นสารเคมีใหม่ ใหแ้จง้การใชส้ารเคมีตามแบบฟอร์มแจง้การใช ้   
- การยกเลิก    - ส่งกาํจดัสารเคมี (FO-SHE-054) 

1.2 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัตรวจสอบ เอกสาร SDS โดยเทียบกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํการลงรายช่ือสารเคมีใน
ทะเบียนสารเคมีและการควบคุมการแจกจ่าย SDS ท่ีใชใ้นบริษทั (FO-SHE-011) และจดัทาํเอกสาร SDS ฉบบัติดหนา้งาน
และส่ือสารใหก้บัพนกังานไดรั้บทราบ 

1.3 ในกรณีท่ีเลิกใชส้ารเคมี/สารเคมีหมดอายุ  แจง้ตามแบบฟอร์มแจง้การใช-้การยกเลิก-ส่งกาํจดัสารเคมี (FO-

SHE-054) มายงัเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัเพ่ือลงขอ้มูลในทะเบียนสารเคมีและการควบคุมการแจกจ่าย SDS   

2. การตรวจรับ การเคล่ือนย้ายและการจดัเกบ็สารเคม ี      

2.1 พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจรับ, การเคล่ือนยา้ยและการจดัเก็บสารเคมี สารอนัตราย และวตัถุ 
อนัตราย จะตอ้งไดรั้บการอบรมวธีิการจดัเก็บท่ีถูกตอ้งเหมาะสมของสารเคมี    

2.2 เม่ือทาํการรับสารเคมี ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของชนิดสารเคมีกบัเอกสารนาํส่งจากผูผ้ลิต  
ตรวจดูสภาพภาชนะบรรจุ และตอ้งมีฉลากกาํกบัเสมอ 

2.3 ในการเคล่ือนยา้ยสารเคมีตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัและแน่ใจวา่ภาชนะบรรจุมีความมัน่คง 
เพียงพอ เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุการตกหล่นอนัจะทาํใหส้ารเคมีหกร่ัวไหลได ้  

2.4 การจดัเก็บสารเคมีใหท้าํการจดัเก็บและแยกประเภทอยา่งเหมาะสมโดยพิจารณาแนวทางปฏิบติัจาก 
คาํแนะนาํในขอ้มูลความปลอดภยัของวสัดุของสารเคมีนั้นๆ 

2.5 ผูรั้บผิดชอบสถานท่ีเก็บสารเคมี ทาํการตรวจเช็คความมัน่คงปลอดภยัและความเรียบร้อยของ 
สถานท่ีจดัเก็บอยูเ่สมอ และบนัทึกการตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุสารเคมี เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม  

3. การถ่ายเท การใช้ และการจดัการขยะสารเคม ีสารอนัตราย และวตัถุอนัตราย    

3.1 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการถ่ายเท, การใช้และการจดัการขยะสารเคมี จะตอ้งได้รับการอบรม ตอ้งทราบถึง
อนัตรายท่ีเกิดจากสารเคมีท่ีใชอ้ยูน่ั้น, ทราบวิธีการป้องกนัตนเอง,  การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล,  การปฐมพยาบาล
และวธีิการควบคุมการแพร่กระจายของสารเคมีหากมีการร่ัวไหลเกิดข้ึน  

3.2 หวัหนา้แผนก จะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลใหก้บัพนกังานผูป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้ง 
กบัสารเคมีต่างๆ สวมใส่อยา่งเพียงพอและเหมาะสม   

3.3 ผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลท่ีจดัไวใ้หร้วมทั้งตอ้ง 
เขา้ใจวธีิการและใชอุ้ปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม  

3.4  เม่ือทาํการถ่ายเทสารเคมีเสร็จแลว้ ตอ้งปิดฝาภาชนะบรรจุของสารเคมีใหส้นิท  
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 3.5 ขยะของเสียปนเป้ือนสารเคมีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการใช,้ การถ่ายเทสารเคมี รวมถึงภาชนะบรรจุ,  
ขวดบรรจุสารเคมีท่ีหมดแลว้, สารเคมีท่ีใชแ้ลว้หรือเส่ือมสภาพ จดัอยูใ่นประเภทขยะอนัตราย จะตอ้งดาํเนินการกาํจดัต่อไป 

4. การตรวจสอบปริมาณใช้และการจดัเกบ็สารเคม ี 

สารเคมีอนัตราย และวตัถุอนัตราย เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั/เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งตรวจสอบวิธีการจดัการ
กบัสารเคมีอนัตราย วตัถุอนัตราย รวมถึงวธีิการจดัเก็บ การใชง้านการกาํจดั ตลอดจนวธีิป้องกนัและแกไ้ขภาวะฉุกเฉินท่ีอาจ
เกิดข้ึนกับสารเคมี อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือตรวจสอบการจัดการกับสารเคมีแต่ละชนิดภายในบริษัทฯ รวมทั้ ง
ดาํเนินการปรับปรุงใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสมกบัคุณสมบติัของสารเคมีแต่ละประเภท   
วตัถุอนัตราย ท่ีบริษทั มีไวค้รอบครอง มีทั้งหมด 32  สาร โดยการใชง้านหรือการก่อใหเ้กิดผลกระทบ ในการประกอบธุรกิจ 
ไดแ้ก่  

• กระบวนการชุบโลหะ ท่ีมีการใชส้ารเคมีท่ีเป็นวตัถุอนัตราย  เช่น   Top Alclean 161, Sodium Hydroxide 
98%, Sulfuric Acid 98%, TOP DESMUT N-20  เป็นตน้  

• กระบวนผลิต ท่ีมีการใชส้ารเคมีท่ีเป็นวตัถุอนัตราย  เช่น Hysol X , Hocut 3380 B , Toolcool 589 เป็นตน้  
• กระบวนการลา้งทาํความสะอาดช้ินงาน  มีการใชส้ารเคมีท่ีเป็นวตัถุอนัตราย   เช่น Cleaner HK 250 KGS 

เป็นตน้ 
• กระบวนการบาํบดันํ้ าเสีย มีการใชส้ารเคมีท่ีเป็นวตัถุอนัตราย   เช่น Sodium Hydroxide 50% , Sulfuric Acid 

98% เป็นตน้ 
• กระบวนการซ่อมบาํรุง  มีการใชส้ารเคมีท่ีเป็นวตัถุอนัตราย   เช่น AAA TKH#4 , Thinner 31 , TOA 

Epoguard Enamal , TOA Woodstain ชนิดเงา , Jotun Essence Tough Shield  เป็นตน้ 

ของเสียท่ีเกิดข้ึน จากวตัถุอนัตราย ไดแ้ก่  

1. สารเคมีท่ีใชแ้ลว้  จะมีการจดัการภายในบริษทัฯ  
นํ้ าเสียจากกระบวนการชุบ ท่ีมีการใชส้ารเคมีท่ีเป็นวตัถุอนัตราย  เช่น   Top Alclean 161, Sodium Hydroxide 

98%, Sulfuric acid 98%, TOP DESMUT N-20  เป็นตน้ จะเขา้สู่การบาํบดันํ้ าเสีย แบบใชส้ารเคมี   ของบริษทัฯ 
โดยจะมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย ก่อนปล่อยสู่ระบบบาํบัดกลางของ
ทางการนิคม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 

2. สารเคมีท่ีเส่ือมสภาพ / หมดอาย ุ/ ไม่ใชง้าน  จะตอ้งมีการเสียค่ากาํจดั ซ่ึงเกิดจากสาเหตุ ดงัน้ี 
2.1 ประเภทนํ้ าหล่อเยน็ (Coolant) ท่ีเส่ือมสภาพ/หมดอายุการใชง้านแลว้ สารเคมีท่ีเป็นวตัถุอนัตราย เช่น 

Hysol X , Hocut 3380 B , Toolcool 589 จะตอ้งดาํเนินการส่งกาํจดั โดยจะมีการจดัเก็บรวบรวมใส่ในถงั IBCs ไว้
ภายในบริษทัฯก่อน และ ส่งกาํจดักบับริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานเท่านั้น มีการส่งกาํจดัสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนผลิต เช่น สารเคมีท่ีครบรอบการเปล่ียนถ่ายสารเคมีออกจากเคร่ืองจกัร (ประมาณ 6 เดือน) , 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                  

ส่วนท่ี 1 หนา้ 76 

สารเคมีท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงตวัอยา่งช้ินงานในกระบวนการผลิต , สารเคมีท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงทดลองใชง้าน 
เป็นตน้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.2 สารเคมีท่ีเส่ือมสภาพ / หมดอาย ุ/ ไม่ใชง้าน   
สารเคมีท่ีเส่ือมสภาพ / หมดอาย ุ/ ไม่ใชง้าน  มีหลายสาเหตุ เช่น สารเคมีท่ีมีอายกุารใชง้านนอ้ย  ,สารเคมี

ท่ีสัง่ซ้ือมาเกินความจาํเป็นต่อการใชง้าน เพ่ือลดปัญหาเหล่าน้ี บริษทัไดมี้การคาํนวณการใชส้ารเคมีให้เพียงพอต่อ
การใชง้าน โดยเนน้การจดัเก็บภายในบริษทัฯ ใหมี้ปริมาณนอ้ยท่ีสุด  เพ่ือลดการเส่ือมสภาพ / หมดอาย ุ/ ลดความ
เส่ียง อนัตรายๆต่างๆ ท่ีเกิดจากสารเคมี  

ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ ไดใ้ชว้ิธีในการบริหารจดัการวตัถุอนัตรายโดยนาํหลกั First In First Out (FIFO) หรือ 
‘การเขา้ก่อนออกก่อน’ มาใชภ้ายในบริษทัฯ  (การนาํสารเคมีท่ีเขา้คลงัก่อนมารีบใชง้านและหมุนเวยีนก่อน เพ่ือลด
ความเส่ือมสภาพและรักษามูลค่าของสินทรัพยโ์ดยรวม 

3.ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีท่ีเกิดข้ึน มีการจดัการ ดงัน้ี 
ประเภทภาชนะ (Container type) รูปภาพประกอบ  (Picture) 

3.1  ภาชนะท่ีใชซ้ํ้ า  เป็นถงัสารเคมีพลาสติกหมุนเวยีนใชซ้ํ้ าจาก  
Supplier ไดแ้ก่ Sodium Hydroxide 98% และ Ferric Chloride 46%   

 

3.2  ภาชนะท่ีขายได ้เป็นถงัสารเคมี 200 ลิตร จะส่งขายใหก้บับริษทัท่ีมี
การข้ึนทะเบียนกบัทางกรมโรงงาน มีเอกสารใบ Manifest ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย  
 

 

3.3  ภาชนะท่ีตอ้งส่งกาํจดั เป็นภาชนะต่างๆ ท่ีปนเป้ือนสารเคมีไม่
สามารถใชซ้ํ้ าหรือขายได ้โดยมีการส่งกาํจดัสปัดาห์ละ 1 คร้ัง ใหก้บั
บริษทัท่ีมีการข้ึนทะเบียนกบัทางกรมโรงงาน มีเอกสารใบ Manifest 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย  
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ผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการนโยบาย แนวปฏิบติั ตามแผนงาน / ตามขอ้กาํหนด
กฎหมาย รวมทั้งไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขพ้ืนท่ีจดัเก็บสารเคมี ดงัน้ี 

1. ส่งเอกสารท่ีเก่ียวกบัสารเคมี เช่น วอ./อก.7, สอ.1 , สอ.3 เป็นตน้ 
2. มีการตรวจวดัคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีการทาํงาน และปล่องระบายอากาศ โดยผลตรวจวดัผ่านเกณฑม์าตรฐาน

ทุกพารามิเตอร์ 
3. จดัอบรม เร่ือง ความปลอดภยัในการทาํงานกบัสารเคมี/วตัถุอนัตราย  
 

 

 

 

 

 

4. จดักิจรรม Safety Promotion  และ กิจกรรม Morning Talk ให้พนกังานไดค้วามรู้และไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดย
รูปแบบกิจกรรม จะเป็นการส่ือสารสาระความรู้ผ่านบอร์ดประชาสัมพนัธ์, E-mail, Line ของบริษทัฯ จากนั้นให้พนกังาน
ตอบคาํถาม เร่ือง ความปลอดภยัในการทาํงานกบัสารเคมีอนัตราย  โดยจะมีของรางวลัมอบใหก้บัผูโ้ชคดี   

 
 

 

 

 

5. ซอ้มแผนฉุกเฉิน เช่น  
- แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกร่ัวไหล  จะมีการจดัอบรมใหที้มฉุกเฉินของบริษทัฯ และทาํการฝึกซอ้ม 

 

 

 

 

 

 

- แผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม ้(ซอ้มอพยพหนีไฟ) 
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6. การปรับปรุงพ้ืนท่ีจดัเก็บสารเคมี  
6.1 พ้ืนท่ีห้อง กรด-ด่าง  ปรับปรุงให้มีประตู-ผนงัทนไฟ , พ้ืนอีพอ็กซ่ีป้องกนัการกดักร่อน, มีระบบระบาย

อากาศ, มีถงัดบัเพลิงท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี  
 

 

 

 

 

 

6.2 พ้ืนท่ีห้องเก็บนํ้ ามนั มีการดาํเนินการสอดคลอ้งตามกฎหมาย เช่น มีผนงัทนไฟ , มีพ้ืนอีพอ็กซ่ี(ป้องกนั
ไฟฟ้าสถิตย)์ , มีประตูปิดมิดชิด , มีระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้ และอุปกรณ์ดบัเพลิง เป็นตน้ท่ีครอบคลุม
ภายในหอ้งเก็บนํ้ ามนั 
 
 

 

 

 

 

เพ่ือเป็นแผนงานและแนวทางในการดาํเนินงานต่อเน่ือง บริษทัไดมี้แผนงานในการประเมินความเส่ียงสารเคมี
อนัตรายในผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อสุขภาพผูป้ฏิบติังาน และผูใ้ชง้านบริษทัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 
 1. ระบุถึงสารเคมีอนัตราย / วตัถุอนัตราย 
 2. ประเมินความเส่ียงโดยรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย และอนัตรายท่ีอาจเกิดจากสารนั้น 
 3. กาํหนดลกัษณะของอนัตรายของสารนั้น 
 4. กาํหนดแผนการควบคุมความเส่ียง 
 5. ใชม้าตรการควบคุมความเส่ียง 
 6. ปรับปรุงมาตรการอยา่งสมํ่าเสมอ 
 7. เก็บขอ้มูลการควบคุมความเส่ียงเพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและพฒันาการควบคุมความเส่ียง 
ทั้งน้ีในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุอนัตราย และลดการใชส้ารคมีอนัตราย/วตัถุอนัตราย  
พ.ศ. 2535 ไม่มีคดีฟ้องร้อง หรือ เสียค่าปรับใด 

3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมติสัิงคม 

นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานสังคม  และผลการดาํเนินงานด้านสังคม 

บริษทัฯ ยดึมัน่มาตลอดวา่ การท่ีจะเป็นองคก์รท่ีย ัง่ยนืตอ้ง ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม รวมถึงความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยคาํ นึงถึง ผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
พร้อมทั้งปฏิบติัต่อ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั เสมอภาค เป็นธรรม คาํ นึงถึง และเคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
ผา่นการประกาศ นโยบาย การประเมินความเส่ียง การกาํหนดมาตรการเพ่ือควบคุม และลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ 
การรายงานผลและการ ปรับปรุงเพ่ือการพฒันา ตลอดจนการดาํ เนินกิจกรรมและโครงการ ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรม
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และปลูกจิตสํา นึกให้มีความ ซ่ือสัตยสุ์จริต พากเพียร อดทนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างความสมดุลและ
ยกระดบัสงัคมโดยรวม 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการบริหารจัดการดา้นสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยประกาศใช้นโยบายดา้นสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights Policy) สอดคลอ้งตามหลกัการของสหประชาชาติวา่ดว้ยการดาํเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงป้องกนั และหลีกเล่ียงการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษทัฯ ตลอดห่วงโซ่ คุณค่า ดาํเนินการตามกระบวนการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Due Diligence Processes) ซ่ึงประกอบดว้ยการระบุประเด็นความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน การระบุกลุ่มผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ การป้องกนัหรือจดัทาํแผนแกไ้ข รวมถึงกาํหนดมาตรการเพ่ือบรรเทาเยียวยาความเสียหายและติดตามผลเพ่ือให้
มัน่ใจวา่การดาํเนินธุรกิจ ตั้งอยูบ่นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด โดยบริษทัดาํเนินการตามนโยบายต่างๆดงัน้ี 

การรับรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการร่วมเจรจา 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของพนักงาน อนัเป็นกลไกสําคญัท่ีช่วยขบัเคล่ือนธุรกิจให้เจริญเติบโต เพ่ือ
เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร ดงันั้นบริษทัจึงกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีสนบัสนุนการรวมกลุ่มและเปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมแสดง มุมมองความเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมทั้งขอ้ร้องเรียนต่างๆผ่านตวัแทนของพนกังานท่ี
ไดรั้บการเลือกตั้งมา คือคณะกรรมการสวสัดิการ ซ่ึงในส่วนของบริษทัเรียกวา่ ”คณะกรรมการส่งเสริมความอยูดี่มีสุข” ซ่ึง
สอดคลอ้งกับหลักการตามพระราชบัญญติัคุ ้มครองแรงงาน ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคณะกรรมการสวสัดิการในสถาน
ประกอบการท่ีได้กาํหนดไวแ้ก่บริษทัในฐานะองค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเอกสารในทางระหว่าง
ประเทศ ไดแ้ก่ อนุสัญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 87 ในขอ้ท่ีวา่ดว้ยการให้เสรีภาพนการรวมกลุ่มแก่
ลูกจา้งอยา่งอิสระ  

บริษัทมีเป้าหมายในการดาํเนินการเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการรับรองสิทธิในการรวมกลุ่ม และการยอมรับข้อ
เรียกร้องของพนกังาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระท่ียอมรับไดท้ั้งสองฝ่าย ดงัปรากฏกิจกรรมท่ีสะทอ้นถึง
เป้าประสงคด์งักล่าวหลายประการ เช่น 

1. เป้าหมายแรก บริษทัได้ให้ตวัแทนพนักงานมีส่วนร่วมในการนาํเสนอแผนงานประจาํปีและงบประมาณของ
คณะกรรมการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขและติดตามการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานปรับเปล่ียนแผนงานได้
ตามความเหมาะสม 

2. เป้าหมายท่ีสอง บริษทัไดก้าํหนดการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย
แรงงาน (พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน) และกฎหมายอ่ืนๆ เช่นเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน กฎหมาย
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นตน้ 

3. เป้าหมายท่ีสาม การปรับปรุงสวสัดิการของพนักงานให้สอดคลอ้งกับการจ่ายสวสัดิการของบริษทัในระดับ
เดียวกนั ในกลุ่มนิคมอมตะซิต้ีชลบุรี 

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดรั้บขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสภาพการจา้งจากพนกังานรวมทั้งส้ิน 4 รายการ คือ 
 1. เพ่ือสวสัดิการค่าอาหารพนกังาน 
 2. เพ่ิมเบ้ียขยนัสาํหรับพนกังาน  

   3. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและการประกอบอาหารของร้านคา้ใหถู้กหลกัโภชนาการ  
 4. การช่วยเหลือพนกังานแกปั้ญหาหน้ีสิน บริษทัมิไดน่ิ้งนอนใจและไดน้าํแนวปฏิบติัท่ีดีซ่ึงไดจ้ากกิจกรรมท่ีได้

ทําร่วมกันตามแผนงานท่ีได้กําหนดไวเ้ป็นข้อมูลเป้าหมายเพ่ือใช้ในการจัดการข้อเสนอแนะเหล่านั้ น ผลปรากฏว่า
ขอ้เสนอแนะจาํนวน 2 รายการสามารถบริหารจดัการให้ยติุดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่าวไดอ้ย่างเป็นท่ีพอใจแก่พนักงาน ส่วน
ขอ้เสนอแนะ จาํนวน 2 รายการยงัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ อนัมีสาเหตุ ดงัน้ี 
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1. โครงการแกปั้ญหาหน้ีสินของพนกังานตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการเพราะปัญหาหน้ีสินของพนกังานแต่ละ
คนท่ีเขา้ร่วมโครงการไม่เหมือนกนั จาํนวนหน้ีสินท่ีมีมากนอ้ยแตกต่างกนั 

2. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมร้านอาหารและการปรับปรุงการประกอบอาหารให้ถูกหลกัโภชนาการอยู่
ระหวา่งดาํเนินการ ณ ปัจจุบนัมีความคืบหนา้ตามแผนประมาณ 40%  

ผลการดาํเนินงาน 

 ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดค้าํเนินการตามนโนบาย แนวปฏิบติั และ เป้าหมายท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุนการรับรอง
สิทธิในการรวมกลุ่มและการเสนอแนะของฝ่ายพนกังาน 

1. การนาํเสนอแผนงานและงบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข ไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหาร
ตามท่ีตวัแทนพนกังานเสนอ 

2. มีการปรับปรุงขอ้กฎหมาย เก่ียวกบัการลาคลอด,การลากิจ,การเกษียณอายกุารทาํงานตอ้งจ่ายค่าชดเชยในเดือนท่ี
ครบกาํหนดเกษียณอาย ุ

3. ปรับสวสัดิการค่าอาหารจาก 400 บาท ต่อเดือน เป็น 500 บาทต่อเดือน 
4. ปรับปรุงเบ้ียขยนัจาก 200  300  400  500  บาท ต่อเดือน เป็น 300  400  500  600 บาทต่อเดือน 

การขจดัแรงงานบังคบัและการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ 

บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีไม่สนบัสนุนการใชแ้รงงานบงัคบั โดยการจา้งงานของบริษทัตอ้งเป็นไปตามบท
กฎหมายและเป็นธรรม ทั้งน้ี บริษทัคาํนึงถึงความสาํคญัในการกาํหนดวนัเวลาทาํงาน เวลาพกั วนัหยดุ และวนัลา ตลอดจน
การจ่ยค่าตอบแทนการทาํงานทั้งในกรณีปกติ และกรณีท่ีมีการทาํงานในวนัหยดุให้เป็นไปตามครรลองของพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีไดก้าํหนดไวแ้ก่บริษทัในฐานะองคก์รเอกชน ตลอดจนไม่สนบัสนุนการต่าง ๆ ท่ีขดัต่อเน้ือหา
และเจตนารมณ์ของอนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 29 และฉบบัท่ี 105 โดยเด็ดขาด 

 บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินการเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการรับรองสิทธิในการใชแ้รงงานท่ีเป็นธรรมและไม่เป็น
การใชแ้รงงานบงัคบั ดงัปรากฏกิจกรรมท่ีสะทอ้นถึงเป้าประสงคด์งักล่าวหลายประการ เช่น  

1.  เป้าหมายแรก บริษทัไดจ้ดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้ความรู้เก่ียวกบัสิทธิแรงงานพ้ืนฐานเก่ียวกบัการจา้งงานท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมาย พนักงานของบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของสิทธิแรงงานฟ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัการจา้งงานท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและแนวปฏิบติัสากล โดยเน้นเร่ืองการกาํหนดชัว่โมงการทาํงน วนัทาํงาน เวลาพกั วนัหยดุ วนัลา การจ่าย
ค่าตอบแทนการทาํงาน และเปิดโอกาสให้พนกังานสอบถามแสดงความคิดเห็นก่อนการปฏิบติังานจริง และตลอดเวลาท่ี
ทาํงานโดยมีระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทัปิดประกาศไวใ้หพ้นกังานอ่านไดต้ลอดเวลา  

2.  เป้าหมายท่ีสอง บริษทัไดมี้การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือแนวปฏิบติัเก่ียวกบักาํหนดวนัเวลาทาํงาน 
และการจ่ายค่าตอบแทนการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทุกประการ เพ่ือประโบชน์
สูงสุดต่อการใชแ้รงงาน ประกอบกบับริษทัมีนโยบายในการใชง้านลูกจา้งให้ทาํงานล่วงเวลาเท่าท่ีจาํเป็น โดยการทาํงาน
ล่วงเวลาของลูกจา้งนั้นเป็นไปโดยการตดัสินใจอยา่งอิสระของตวัลูกจา้งเอง และลูกจา้งไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการทาํงาน
ล่วงเวลานั้นตามท่ีกฎหมายกาํหนดทุกประการ 
  ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดด้าํเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบติั และ เป้าหมายท่ีเก่ียวกบัการใชแ้รงงานท่ีเป็นธรรม
อยา่งต่องเน่ืองโดยไม่มีขอ้งร้องเรียนหรือปัญหาท่ีกลายเป็นขอ้พิพาทใด ๆ ทั้งส้ิน มีการปรับปรุงะเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ทาํงานของบริษทัให้เป็นปัจจุบนัตามท่ี พรบ.คุม้ครองแรงงาน กาํหนดทุกประการ มีการเปิดโอกาสให้พนกังานท่ีสงสัยไม่
เขา้ใจในขอ้กฎหมายสามารถสอบถามไดโ้ดยตรงหรือผา่นทางหวัหนา้หรือตวัแทนพนกังานไดต้ลอดเวลา 
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การยกเลกิการ ใช้แรงงานเดก็และการใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบทีเ่ลวร้าย 
 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีสนบัสนุนการไม่ใชแ้รงงานท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัการตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานพ.ศ. 2541 ท่ีไดก้าํหนดไวแ้ก่บริษทัในฐานะองคร์เอกชน ตลอคจนสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาของเอกสารในทางระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการยกเลิกการใชแ้รงงานเตก็และการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 
ไดแ้ก่ อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 138 ในขอ้ท่ีวา่ดว้ยอายขุั้นตํ่าในการทาํงาน และอนุสัญญาของ
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 182 ในขอ้ท่ีวา่ดว้ยการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ตลอดจนอนุสัญญาของ
สหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการรับรองสิทธิของเด็กให้ไดรั้บการพฒันาทั้งในทางเศรษฐกิจ
และสงัคม 
 บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินการเพ่ือแสดงให้เห็นถึงมาตรการเขม้งวดในการใชแ้รงานเด็กให้เป็นไปตามขอ้
กฎหมายและหลกัการสากล ดงัปรากฏกิจกรรมท่ีสะทอ้นถึงเป้าประสงคด์งักล่าว 

1. เป้าหมายแรก บริษทัไดป้ระกาศใหพ้นกังาน หวัหนา้งานและผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ทราบถึงการไม่รับพนกังานท่ี

อายยุงัไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์ เขา้เป็นพนกังานของบริษทั 

2. เป้าหมายท่ีสอง บริษทัไดป้รับปรุง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติัท่ีตอ้งกระทาํต่อพนกังานหรือนกัศึกษา

ฝึกงานท่ีมีอายุไม่ถึง 18 ปี ให้ไดรั้บการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย มีการพกัผ่อนท่ีเพียงพอ ไม่มีการใชง้าน

ล่วงเวลา ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกจ้างกลุ่มน้ีได้รับการพฒันาทักษะฝีมือและการเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ต่อ

พฒันาการและการเจริญเติบโตอยา่งเตม็ท่ี  

 ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัไดด้าํเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบติั และ เป้าหมายท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุนการจา้ง
แรงงานเด็กท่ีถูกตอ้งทั้งตามหลกักฎหมายและหลกัสากลอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่มีปัญหาขอ้ร้องเรียนหรือปัญหาอ่ืนใด เพราะ
บริษทัไม่ไดว้า่จา้งแรงงานเด็กเขา้ทาํงานนัน่เอง 

การขจดัการเลือกปฏิบัตใินการจ้างงานและอาชีพ 

 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีสนบัสนุนการขจดัการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและอาชีพ ซ่ึงเป็นไปตามความ
ในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงาน พ.ศ. 2541 และพระราชปัญญติัความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 ท่ีไดก้าํหนดไวแ้ก่
บริษทัในฐานะองค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเอกสารในทางระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ อนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบบัท่ี 100 ในขอ้ท่ีว่าดว้ยค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม และอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศฉบบัท่ี 111. ในขอ้ท่ีวา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและอาชีพ 
 บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินการเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการรับรองสิทธิในความเท่าเทียมและการขจดัการเลือก
ปฏิบติั ดงัปรากฏกิจกรรมท่ีสะทอ้นถึงเป้าประสงคด์งักล่าวหลายประการ เช่น 

1. เป้าหมายแรก บริษทัไดจ้ดัให้มีการปฐมนิเทศให้ความรู้พนักงานใหม่ เพ่ือให้พนกังานของบริษทัตระหนักถึง

ความสาํคญัของความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบติั เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และสามารถนาํองคค์วามรู้ท่ี

ไดน้ั้นไปใชใ้นการปฏิบติังานจริงกบัเพ่ือนร่วมงาน  

2. เป้าหมายท่ีสอง บริษทัไดป้รับปรุงแกไ้ขกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจา้งงาน และเง่ือนไข

การทาํงานใหเ้ป็นไปในลกัษณะของการเคารพหลกัความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบติั  

 ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัไดด้าํเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบติั และ เป้าหมายท่ีเก่ียวกบัความเท่าเทียมและการ
เลือกปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในมิติของการจา้งงาน การใชชี้วติอยูใ่นท่ีทาํงานของพนกังานทุกอยา่งเป็นไปตามท่ีขอ้กฎหมาย
กาํหนดทุกประการ โดยไม่มีการร้องเรียนหรือมีขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีเป็นปัญหาในส่วนน้ี 
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การจดัให้มสีภาพแวดล้อมการทาํงานทีม่คีวามปลอดภัยและอาชีวอนามยัทีด่ ี
 บริษทัฯ มุ่งพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดความเส่ียง
จากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนกังานและผูรั้บเหมาอย่างเหมาะสม  บริษทัมีนโยบาย
และแนวปฏิบัติท่ีสนับสนุนการมีความปลอดภัย และสุขภาวะอนามยัในการทาํงานท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกับหลกัการตาม
พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2554 ท่ีไดก้าํหนดไวแ้ก่บริษทัในฐานะ
องค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคลอ้งกับเน้ือหาของเอกสารในทางระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ อนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการทาํงาน ฉบบัท่ี 155 ในขอ้ท่ีว่าการจดัสถานท่ี อุปกรณ์ และ
บริบทแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั และมี อาชีวอนามยัท่ีดีต่อผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการ 
 บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินการเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการมีมาตราการรองรับและส่งเสริมให้เกิดความปลอดภยั 
และอาชีวอนามยัท่ีดีในการทาํงาน ดงัปรากฏกิจกรรมท่ีสะทอ้นถึงเป้าประสงคด์งักล่าวหลายประการ เช่น 

1. เป้าหมายแรก บริษทัได้จัดให้มีการอบรมความรู้เร่ืองความปลอดภยั และอาชีวอนามัยในการทาํงานในการ

ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ก่อนเขา้ทาํงานเพ่ือใหพ้นกังานของบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของความปลอดภยั และ

อาชีวอนามยัท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือความปลอดภยั และอาชีวอนามยัท่ีดีในการทาํงาน ตามแต่หน้าท่ีและ

ตาํแหน่งงานของตน 

2.  เป้าหมายท่ีสอง บริษทัไดจ้ดัให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม Safety Promotion ,กิจกรรม Morning Talk , 

กิจกรรม CCCF,กิจกรรมปีใหม่สญัจรปลอดภยั ร่วมใจลดอุบติัเหตุ,กิจกรรมสงกรานต ์ร่วมใจลดอุบติัเหตุ,กิจกรรม 

Asia Zero Accident เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมของพนกังานท่ีจะเรียนรู้มาครการเพ่ือความปลอดภยั และอาชี

วอนามยัท่ีดีในการทาํงานเพ่ิมเติมจากความรู้พ้ืนฐานท่ีพนกังานพึงมีอยูแ่ลว้ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีของตน อนัจะทาํให้

พนกังานท่ีมีตาํแหน่งต่างกนั เขา้ใจในพนัระท่ีผูอ่ื้นพึงมีสาํหรับความปลอดภยั และอาชีวอนามยัท่ีดีในการทาํงาน 

อนัทาํใหพ้นกังานผูน้ั้นใหค้วามร่วมมือในมาตรการเพ่ือความปลอดภยัฯ ของผูอ่ื้น และเม่ือความเขา้ใจในกฎเกณฑ์

เก่ียวกบัความปลอดภยัฯ เกิดข้ึนโดยทัว่ทั้ งกิจการแลว้ร่วมกนัแลว้ ก็จะทาํให้การทาํงานของทุกฝ่ายเป็นไปดว้ย

ความปลอดภยั และมีอาชีวอนามยัท่ีดีในการทาํงาน 

 ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดต้รวจพบและไดรั้บแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัอุบติัเหตุ ความไม่ปลอดภยั และสภาวะอนามยัท่ี
ไม่ดีเก่ียวกบัการทาํงานท่ีเกิดข้ึนหรือเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมของบริษทัฯ จากทั้งพนกังาน กิจการคู่คา้ และบุคคลอ่ืนท่ีไดม้า
ติดต่อหรือเก่ียวขอ้งดว้ยประการอ่ืนใดกบักิจกรรมของบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 15 รายการมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนทั้งหมด 15 คร้ัง โดย
แบ่งเป็น อุบติัเหตุจาการทาํงาน 6 คร้ัง  อุบติัเหตุจากยานพาหนะ 9 คร้ัง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางดา้นล่างน้ี 

สถิติการเกดิอุบัติเหตุ ทรัพย์สินเสียหาย 
พนักงานได้รับบาดเจ็บ 

รวม 
การแก้ไข 

เลก็น้อย หยุดงาน สําเร็จ ไม่สําเร็จ 

รวม 9 4 2 15 15 - 

 บริษทัมิไดน่ิ้งนอนใจและไดห้าทางแกไ้ขเยียวยาเพ่ือบรรเทาอนัตรายและความทุกขร้์อนท่ีไดเ้กิดข้ึนให้คลายส้ิน
ไป กบัทั้งไดห้ามาตรการและแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัไม่ใหปั้ญหาเช่นวา่นั้นเกิดข้ึนอีก ทาํให้ปัญหาจาํนวน 15  เร่ือง
สามารถบริหารจดัการไดด้ว้ยดี และเป็นท่ีพอใจแก่ทุกฝ่าย  
 ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัไดด้าํเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบติั และ เป้าหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนจะเขา้สู่การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัและ 
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อาชีวอนามยัในการทาํงาน (คปอ.) เพ่ือหาทางแกปั้ญหาหรือนาํเสนอผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือขออนุมติั การดาํเนินการเพ่ิมเติม 
หรือหาทางป้องกนัการเกิดปัญหาในอนาคต โดยไม่มีขอ้ร้องเรียนจากพนกังานหรือขอ้พิพาทใด ๆ 
จาํนวนพนกังานท่ีเขา้ร่วม 

ปี Safety 

Promotion 

Morning Talk กจิกรรม 

CCCF 

ปีใหม่สัญจร

ปลอดภยั ร่วมใจ

ลดอุบัติเหตุ 

สงกรานต์สัญจร 

ร่วมใจลด

อุบัติเหตุ 

Asia Zero 

Accident 

2564 473 618 533 632 604 618 
2563 445 613 654 584 622 613 

การจดัให้มสีวสัดกิารและหลกัประกนัสังคม 

 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีสนับสนุนการจดัสวสัดิการทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สิทธิประโยชน์ในเงิน
ทดแทน ตลอดจนการจดัให้มีการข้ึนทะเบียนลูกจา้งเป็นผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสังคมซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชบญัญติัประกนัสังคมพ.ศ. 2533 พระราชบญัญติัเงินทดแทน 
พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญติัคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตลอดจนสอดคล้องกับเน้ือหาของเอกสารในทางระหว่าง
ประเทศ ไดแ้ก่ อนุสญัญาขององคก์ารแรงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยความมัน่คงของสงัคม (มาตฐานขั้นตํ่า) ฉบบัท่ี 102 และ
อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยนโยบายทางลงัคม  (วตัถุประสงคพ้ื์นฐานและมาตรฐาน)ฉบบัท่ี 117 
 บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินการเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการสนบัสนุนใหมี้การจดัสวสัติการแรงงาน การเขา้ถึงสิทธิ
ในประโยชน์ทดแทนเก่ียวกบัเงินทดแทน และการประกนัสังคม ดงัปรากฏกิจกรรมท่ีสะทอ้นถึงเป้าประสงคด์งักล่าวหลาย
ประการ เช่น 

1.  เป้าหมายแรก บริษทัไดจ้ดัลูกจา้งทุกคนไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสังคม และนับเอา

จาํนวนลูกจา้งทั้งหมดเพ่ือคาํนวณเงินสมทบท่ีตอ้งจ่ายเขา้กองทุนเงินทดแทน  อีกทั้งยงัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพให้พนักงานของบริษทัได ้ ตระหนักถึงความสําคญัของการออมเงินไวใ้ชใ้นยามจาํเป็นเม่ือเกษียณอายุหรือ

วา่งงาน  โดยเปิดโอกาสใหลู้กจา้งทุกระดบัไดมี้ส่วนร่วมเขา้เป็นสมาชิกกองทุนอยา่งเท่าเทียมและเสรีตามแต่ความ

ประสงคข์องลูกจา้ง 

2. เป้าหมายท่ีสอง เพ่ือให้ลูกจา้งรู้จกัการวางแผนการงานเพ่ืออนาคต  บริษทัฯ จึงไดมี้โอกาส ช่วยเหลือพนักงาน

แกปั้ญหาหน้ีสิน พนกังานท่ีไม่มีหน้ีสินก็จะไดค้วามรู้เร่ืองการออมและการวางแผนการเงิน 

3. เป้าหมายท่ีสาม สําหรับพนักงานท่ีอายุตวัตั้งแต่ 40 ปี ข้ึนไป บริษทัได้ร่วมกบัมูลนิธินวตักรรมทางสังคมนํา

พนกังานเขา้ร่วมโครงการเตรียมตวัใหพ้ร้อมก่อนเกษียณกบัโครงการ “เกษียณสูต้่อ” 

 ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดด้าํเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบติั และ เป้าหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัสวสัติการท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพให้กบัลูกจา้งอยา่งต่อเน่ือง ดยมีโครงการท่ีบริษทักาํลงัดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัต่อเน่ืองจากปี 2564 ท่ีผ่านมา 
ดงัน้ี 

ปี โครงการ กจิกรรม จาํนวนคน 

2564 เกษียณสูต้่อ ประเมินสถานะการเงิน,สุขภาพ,อาชีพ,
โดยมีพ่ีเล้ียงจะคอยใหค้าํปรึกษา 

8 

ปลดหน้ี สาํรวจหน้ีสิน,รู้จกัการเจรจาต่อรอง 20 
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การให้ลูกจ้างและผู้มส่ีวนได้เสียมส่ีวนร่วมในความโปรงใสขององค์กร 

 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของลูกจา้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือความโปร่งโสของ
องคก์ร ซ่ึงสอดดลอ้งกบัหลกัการตาม พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พระราชบญัญติัความปลอดภยั  
อาชีวนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2554  ท่ีใด้กาํหนดไวแ้ก่บริษทัในฐานะองค์กรเอกชน ตลอดจน
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเอกสารในทางระหว่างประเทศ ได้แก่ เป้าหมายเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของสหประชาชาติ 
(SDGs) เป้าหมายท่ี 16.4 16.5 16.6 และ 16.10 
 บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินการพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการมีมาตรการรองรับและส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของ
พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือความโปร่งใสขององคก์ร ดงัปรากฏกิจกรรมท่ีสะทอ้นถึงเป้าประสงคด์งักล่าวหลายประการ 
เช่น 

1. เป้าหมายแรก บริษทัไดมี้การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองทุจริตคอรับชัน่และความรู้เร่ืองธรรม

มาภิบาล และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เป้าหมายท่ีสอง บริษทัไดจ้ดัใหมี้กิจกรมการแจง้ขอ้มูลข่าวสารเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมของพนกังานท่ีจะมี

ส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใสขององค์กร โดยผลลพัธ์ของโครงการน้ีไดมี้การเสนอของทางท่ีเหมาะสมท่ีพนักงาน

สามารถแจง้ขอ้มูลหรือพฤติกรรมท่ีไม่ชอบไปยงัผูมี้อาํนาจใหรั้บทราบและพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

 ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัไม่ได้รับแจง้ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมทุจริตและพฤติกรรมน่าสงสัย  และบริษทัได้
ดาํเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบติั และ เป้าหมาย เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือความโปรงใส
ในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่มีขอ้ร้องเรียนหรือขอ้พิพาทระหวา่งบริษทักบัพนักงานในส่วนน้ี โดยนอกจากช่องทางการ
แจง้แบะแสแลว้พนกังานยงัมีโอกาสไดพ้บกบัผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือเสนอแนะหรือสอบถามไดใ้นการประชุมช้ีแจงโบนัส
ประจาํปี 

การสนับสนุนความเท่าเทยีมระหว่างเพศและเพศสภาพ 

 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือเพศสภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีพระราชบญัญติัความเท่าเท่ียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ไดก้าํหนดไวแ้ก่บริษทัในฐานะ
องคก์รเอกชน ตลอดจนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและตราสารระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนอีกหลาย
ฉบบั เป็นตน้ว่า ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเรือนและสิทธิการเมือง กติกา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และอนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุก
รูปแบบ และมาตฐานสากลของหอการคน้านาชาติวา่ดว้ยหลกัการโฆษณาและการตลาด และ GRl Standards406 วา่ดว้ยการ
ไม่เลือกปฏิบติั 
 บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินการเพ่ือทาํให้เกิดความเท่าเทียมระหวา่งเพศและเพศสภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน
อยา่งเป็นรูปธรรม บริษทัไดจ้ดัทาํกฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบัใหส้ะทอ้นการส่งเสริมและสนบัสนุนความเท่าเทียมระหวา่งเพศและ
เพศสภาพ 

การคุ้มครองสิทธิทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

    บริษัท ได้จัดทําระบบคุณภาพ ISO9001 โดยได้มีการยกเวน้ในส่วนขอ้กําหนดท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ดงันั้นผลิตภณัฑ์ทั้ งหมดจะถูกออกแบบโดยลูกคา้ ช้ินส่วนหรือผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัจะถูก
อนุมติักระบวนการผลิต และผลการทดสอบผลิตภณัฑ์โดยลูกคา้เป็นหลกั ในการดาํเนินผลิตช้ินส่วนองค์กรจะทาํการ
ควบคุมจุดควบคุมพิเศษ หรือ Safety Point ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดขอ้ลูกคา้เท่านั้น ซ่ึงหากช้ินส่วนเหล่านั้น ไดถู้กนาํไป
ประกอบเป็นยานยนต ์หรือนาํไปใชง้านแลว้เกิดความบกพร่องของฟังชัน่การใชง้านจนเกิดใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัของผูใ้ช้
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นั้น องคก์รไม่สามารถรับประกนัในความบกพร่องของฟังชัน่การใชง้านของช้ินส่วนท่ีเราทาํผลิตได ้เพราะองคก์รไม่ไดเ้ป็น
ผูอ้อกแบบช้ินส่วนหรือผลิตภณัฑ์ดังกล่าว ดังนั้นขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรจะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนตัว
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ IATF 16949 ขอ้กาํหนดท่ี 8.3.3.3 การควบคุมคุณลกัษณะพิเศษ “SC Point” และ 
Safety Point ในกระบวนการ (Special Characteristics and Safety Point)  ในกระบวนการผลิต มีการบ่งช้ีการควบคุมจุดท่ี
เป็นคุณลกัษณะพิเศษ (SC Point) และ Safety Point โดยการกาํหนดเป็นสญัลกัษณ์ จุด “SC” หรือตามลูกคา้กาํหนด  ลงไป
ในเอกสาร Process Control Plan,  PFMEA, Flow Process, Working standard และ Working Instruction ของทุกๆ ขั้นตอน
การผลิตท่ีกาํหนดให้มีการควบคุมจุดควบคุมคุณลกัษณะพิเศษ  เพ่ือทาํการบนัทึกเฝ้าติดตามเป็นเอกสารและให้สอดคลอ้ง
กบัขอ้กาํหนดในระบบบริหาร 

บริษทัฯ ได้พิจารณาขอยกเวน้การใช้ข้อกําหนด เฉพาะในส่วนของการออกแบบและการพฒันาผลิตภัณฑ ์
เน่ืองจากลูกคา้เป็นผูก้าํหนดแบบ (Drawing) ให้กบับริษทัฯ จึงไม่มีผลต่อความสามารถและความรับผิดชอบขององคก์รใน
การจดัหาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้และกฎหมายขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้กาํหนดท่ีพิจารณายกเวน้: ระบบคุณภาพ  ISO9001:2015  มีดงัน้ี ขอ้กาํหนดท่ี 8.3 เร่ืองการออกแบบและการ
พฒันา (Design and Development) สาํหรับระบบคุณภาพ  IATF16949:2016    

8.3.2.2  :  ทกัษะในการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
8.3.3.1  :  ปัจจยันาํเขา้สาํหรับการออกแบบผลิตภณัฑ ์
8.3.5.1  :  ผลลพัธ์ของการออกแบบและพฒันา 

การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีมุ่งคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกคา้และคู่คา้ ทุกรายทั้งน้ี แมว้่า
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั แต่บริษทัก็ไดเ้ร่ิมนาํร่องปรับปรุงกระบวนการ
และแนวปฏิบัติภายในของบริษัทให้เป็นไปตามมาตฐานภายใตก้ฎหมายฉบับดังกล่าวแล้ว และเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและตราสารระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในความเป็นส่วนตวั ตลอดจน
มาตฐานสากลของสหภาพยโุรป OECD และ GRI Standards 418 ท่ีวา่ดว้ยสิทธิในความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ อีกดว้ย 

บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินการเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ อยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน เช่น 
1. บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บและประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัมาตฐานสากลและตามท่ีกฎหมายไทยจะนาํมาใชบ้งัคบั โดยในรอบปีท่ีผา่นมา  

2. บริษทัไดต้ั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลขอ้มูลของพนกังาน ลูกคา้ และคู่คา้ ประกอบดว้ย หน่วยงาน HR, IT, 

MARKETING และ PURCHASING ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล

ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดและมาตรฐานสากล โดยตั้งเป้าหมายไวว้า่ กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบั

ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล จะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีกฎหมาย

กาํหนดและมาตรฐานสากลอยา่งนอ้ยร้อยละ 60  ภายในปี 2565 

 ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดมี้นโยบาบายส่งพนกังานจาํนวน 4 ราย จากแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเขา้รับการอบรมการ
เตรียมพร้อมใชก้ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นกลุ่มแรก โดยหลงัจากท่ีพนักงานกลุ่มแรกน้ีเขา้รับการ
อบรมเรียบร้อยแลว้ พนกังานจะตอ้งกลบัมาดาํเนินการขบัเคล่ือนการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหบ้รรลุตามเป้าหมายต่อไป 
 ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัไดด้าํเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบติั และเป้าหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล ดงัน้ี การส่งพนกังานเขา้ร่วมการฝึกอบรมเก่ียวกบัการดาํเนินการเพ่ือจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล 
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รอบปี 
ไตรมาส (คน) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

2564 - 2 2 - 

 ท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยไดรั้บการร้องเรียนเก่ียวกบัการร่ัวไหลของขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งในส่วนของพนกังาน ลุกคา้
และคู่คา้จนเกิดเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 

การคุ้มครองสิทธิของเดก็ 
 บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิของเด็กในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
นอกเหนือไปจากการไม่ใชแ้รงงานเต็ก เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายไทยและแนวปฏิบติัในทางระหวา่งประเทศ
ระบุไว ้อาทิปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน กติการะหวา่งประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และ
อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ดว้ยบริษทัตระหนักตีว่าเด็กเป็นกลุ่มบุคคลท่ีควรไดรั้บการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ และไม่ควรถูก
เลือกปฏิบติัเพราะเหตุแห่งความเป็นเด็ก นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการคา้เด็กและการแสวงหาประโยชน์จากเด็กใน
ทุกรูปแบบ รวมไปถึงการคาํเนินการส่ือสารโฆษณาอยา่งมีความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของเด็ก 
 บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินการเพ่ือคุม้ครองสิทธิของเด็ก นอกเหนือจากการไม่ใชแ้รงงานเด็ก หลายประการ 
เช่น 

1. เป้าหมายแรก บริษทัวางแผนจะขดัใหมี้ระบบดูแลบุตรท่ีเป็นเด็กเลก็ของพนกังาน ณ สถานท่ีทาํงาน ในช่วงเวลา

การทาํงานของพนกังาน เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระการเล้ียงดูบุตรของครอบครัวพนกังาน และเพ่ือให้เด็กสามารถ

เติบโตข้ึนอยา่งมีคุณภาพ  

2. เป้าหมายท่ีสอง บริษทัใหทุ้นการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษา 1-6  แก่บุตรของพนกังานเป็นจาํนวนทุนๆละ   

1,000 – 2,000  บาท จาํนวน 47 ทุน เพ่ือแบ่งเบาภาระทางการเงินของพนักงาน และเพ่ือสร้างโอกาสทาง

การศึกษาใหแ้ก่บุตรของพนกังาน 

 ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดใ้หทุ้นการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษา 1-6  แก่บุตรของพนกังานจาํนวน 47 ทุน 
ในอนาคตบริษทัอาจพิจารณาขยายการให้ทุนไปยงัเด็กในชุมชนท่ีบริษัทประกอบกิจการอยู่ หรือขยายการให้ทุนให้
ครอบคลุมระดบัอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

การคุ้มครองสิทธิของคนพกิาร 

 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีสนบัสนุนการคุม้ครองสิทธิของคนพิการ ดว้ยบริษทัตระหนกัดีวา่บุคคลทุกคน 
ไม่วา่จะมีความพิการหรือไม่ ต่างมีความเสมอภาคกนัภายใตก้ฎหมาย และเพ่ือใหค้นพิการสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดโ้ดยอิสระ
บริษทัจึงมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีมุ่งให้คนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากสินคา้และบริการของบริษทับน
พ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกบัผูอ่ื้น อนัเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายภายในกาํหนด และมาตรฐานในทางระหวา่งประเทศต่าง ๆ
เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้ายสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิของคนพิการตลอดจนมาตรฐานสากลของ OECD  และ 
หอการคา้นานาชาติ อีกดว้ย 

 บริษทัไดจ้ดัส่ิงอาํนวยความสะดวกหลายประการดงัน้ี 
 1.พนกังานท่ีพิการเราจะใหค้วามเสมอภาคเหมือนพนกังานปกติทัว่ไป ไม่แบ่งแยกการทาํงาน เพ่ือให้พนกังานได้
รู้สึกวา่ไม่แตกต่าง 
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2.พ้ืนท่ีต่างระดบับริษทัไดท้าํท่ีลาดทางเดินสาํหรับอาคารโรงอาหารเพ่ือความสะดวกในการข้ึนลงสําหรับหรับ
พนกังานท่ีพิการนัง่ Wheelchair  

3.บริษทัไดจ้ดัหอ้งนํ้ า ไวใ้หส้าํหรับพนกังานท่ีพิการ ทุกอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.ไดจ้ดัโตะ๊สาํหรับรับประทานอาหาร ไวช้ั้นแรก ของโรงอาหารเพ่ือความสะดวก เน่ืองจากโรงอาหารมี 2 ชั้น 

   

 

 

 

 

 

 

 5.การเลิกงาน พนกังานท่ีพิการนัง่ Wheelchair จะให้เลิกก่อนเวลา 10 นาทีเพ่ือทาํการ สแกนหนา้ออกงานก่อน
พนกังานปกติ 

6.มีการทบทวนพดูคุยปัญหา การใชชี้วติในบริษทั ความคาดหวงั ความกา้วหนา้ในอาชีพ เป็นระยะๆ 
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4.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  

4.1 วคิราะห์ผลการดาํเนินงาน 

  ภาพรวมผลการดาํเนินงาน งบการเงินเฉพาะบริษทั ปี 2564  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินธุรกิจเป็น
บริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและการถือหุ้นบริษทัอ่ืน (Holding Company) ตามแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการ  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้างกิจการ 
โดยการโอนกิจการผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง ให้แก่บริษทั  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั 
(“เอพีเอที”) (ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั จาก บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562)   ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ย ท่ีบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเอพีเอที  โดยการปรับโครงสร้างกิจการดงักล่าว  เพ่ือให้เกิดความ
ชดัเจนในการบริหารจดัการและควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจ พร้อมรับกบัการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ 
คือ 

1. กลุ่มธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ประกอบดว้ย  
- บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  
- บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 
- บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั  
- บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั 

2. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะ (AUTO) ประกอบดว้ย 
- บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั  
- บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั  

3. กลุ่มธุรกิจจาํหน่ายนํ้าดิบ (WATER) 
- บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
รายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจ โฮลด้ิง  รายไดเ้งินปันผล ปี 2564  และ 2563  เท่ากบั  0 , 100 ลา้นบาท  ลดลงเน่ืองจากปี 

2563 บริษทัย่อยไดจ่้ายเงินปันผล   รายไดด้อกเบ้ียรับ  ปี 2564  และ 2563  เท่ากบั  15.76 และ 14.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั   
รายไดอ่ื้น  ปี 2564  และ 2563  เท่ากบั  2.37 , 106.63 ลา้นบาท ลดลงเน่ืองจากปี 2563 มีการโอนกิจการทาํใหมี้กาํไรจากการ
จาํหน่ายทรัพยสิ์น  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ปี 2564  และ 2563  เท่ากบั  0 และ 8.92 ลา้นบาท ลดลง เท่ากบั 8.92 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100  และตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บริการ ปี 2564 และ  2563 เท่ากบั  0 และ 7.44 ลา้นบาท 
ลดลง เท่ากบั 7.44 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจาก การปรับโครงสร้างกิจการ  เป็นธุรกิจดา้นการลงทุนและการถือหุน้
บริษทัอ่ืน (Holding Company)  จึงไม่มีรายไดร้ายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 

งบการเงนิรวม 
รายไดห้ลกั และตน้ทุนหลกั ตามงบการเงินรวม แบ่งเป็น  2  ส่วนใหญ่  คือ   
1. รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  ปี 2564 และ 2563 เท่ากบั  1,194.21 และ 952.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เพ่ิมข้ึน เท่ากบั  241.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25.41  ตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการ ปี  2564 และ 2563 
เท่ากบั  785.41  และ  779.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั  ลดลง  เท่ากบั 5.57 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  

2. รายไดค้่าก่อสร้าง  ปี 2564 และ 2563 เท่ากบั  978.45  และ 1,180.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง เท่ากบั 202.09 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.12  ตน้ทุนก่อสร้าง ปี 2564 และ 2563 เท่ากบั 958.09 และ 1,064.33 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  ลดลง เท่ากบั 106.24 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.98  
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จากผลการดาํเนินงาน มีกาํไรขั้นตน้ สําหรับปี  2564 และ 2563 เท่ากบั  429.16 และ 288.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
เพ่ิมข้ึน เท่ากบั 140.53 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 48.69 มีกาํไรจากการดาํเนินงานสําหรับปี 2564 และ 2563 เท่ากบั 210.61  
และ 14.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึน เท่ากบั 196.54 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1,396.87 และมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ ปี 2564 และ 2563 เท่ากบัร้อยละ 11.26  และ 0.81 ตามลาํดบั 
 

วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานงบการเงนิรวม 
             รายได้หลกั  ปี  2564 

 (หน่วย :ล้านบาท) 

 

 งบการเงินรวม รายไดห้ลกั ปี 2564 มีผลการดาํเนินงานรวมเพ่ิมข้ึนจากปี 2563  เน่ืองจาก 
1. รายไดธุ้รกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC) จากการชะลอตวั เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา 2019  และในปี 2021 ยงัคงมีการระบาดอยา่งต่อเน่ืองและรุนแรงมากข้ึน  ประกอบกบัในธุรกิจ
ก่อสร้างจะประสบปัญหาเร่ืองการเคล่ือนยา้ย อุปกรณ์ เน่ืองมีการ ลอ็กดาวน์ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น เวยีดนาม 
ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การปรับเป้าการรับรู้รายไดเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และสะทอ้นความเป็นจริง 
 
2. รายไดก้ลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะ ในปี 2564 มีการฟ้ืนตวัของสภาวะเศรษฐกิจและในธุรกิจผลิตช้ินส่วน ถึงแมว้า่สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 จะยงัคงอยู ่แต่กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่ยานยนตไ์ดเ้ร่ิมเดินหนา้อยา่งเตม็ท่ี 
จนทาํใหค้าํสั่งซ้ือเขา้มาจนเกือบเขา้สู่สภาวะปกติ  
 
3. รายไดก้ลุ่มธุรกิจจาํหน่ายนํ้าดิบ เพ่ิมข้ึน รายไดเ้พ่ิมข้ึนจากส้ินสุดรอบเวลาวนัเดียวกนัของรอบปีก่อน เน่ืองจากความตอ้งการ
ใชน้ํ้ ามีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน  และในรอบปี 2564 ปริมาณนํ้ าฝนตามฤดูมีปริมาณมากพอในการรองรับคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ บริษทั
สามารถขายนํ้าใหค้รบถว้นตามสัญญาทาํใหต้น้ทุนในธุรกิจจาํหน่ายนํ้าดิบเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจาก ค่าแรง และค่าเส่ือมราคา 
 
 
 

ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมี
ความเท่ียงตรงสูง

813.13 

วิศวกรรมและก่อสร้าง 
1,324.75 

การบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้า

34.78 
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท  รายได้ ต้นทุนขาย และอตัรากาํไรขั้นต้น  

 ปี 2564 รายไดห้ลกัของบริษทั มาจากการลงทุนและการถือหุน้บริษทัอ่ืน (Holding Company) มีดงัน้ี 

โครงสร้างรายได้ 

รายได้ 
งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท    ร้อยละ ล้านบาท    ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย (ช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง) 918.52 98.92 8.92 3.88 - - 
รายไดจ้ากเงินปันผล - - 100.00 43.51 - - 
รายไดอ่ื้น 10.04 1.08 120.93 52.61 18.13 100.00 
รายไดร้วม 928.56 100.00 229.85 100.00 18.13 100.00 

ต้นทุนขาย  ปี 2564 ไม่มีรายไดจ้ากการขาย  (ช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง) 

งบการเงนิรวม รายได้ ต้นทุนขาย และอตัรากาํไรขั้นต้น  
  รายได้ จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริษทั มีดงัน้ี 

กลุ่มธุรกจิ 

งบการเงนิรวม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุ่มธุรกจิบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง 1,870.79 58.47 1,472.02 68.85 1,324.75 60.06 

2. กลุ่มธุรกจิช้ินส่วนโลหะเทีย่งตรงสูง       
    1.1 อุตสาหกรรมยานยนต ์ 586.47 20.87 440.08 20.58 546.29 24.77 
    1.2 อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศและ
เคร่ืองทาํความเยน็ 

130.76 4.65 135.34 6.33 123.69 5.61 

    1.3 อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 79.72 2.84 38.36 1.79 67.84 3.08 
    1.4 อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย ์ 55.47 1.97 15.57 0.73 58.54 2.65 
    1.5 ช้ินส่วนอ่ืน ๆ 1.22 0.04 4.35 0.20 16.77 0.76 
    รวมกลุ่มธุรกจิช้ินส่วนโลหะเทีย่งตรงสูง 853.64 30.37 633.70 29.64 813.13 36.86 

3. กลุ่มธุรกจิผลติและจําหน่ายนํา้ดบิ 63.72 2.27 27.08 1.26 34.78 1.57 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 2,788.15 99.20 2,132.80 99.75 2,172.66 98.49 
    รายไดอ่ื้น 22.52 0.80 5.29 0.25 33.21 1.51 
รายได้รวม 2,810.67 100.00 2,138.09 100.00 2,205.87 100.00 

ภาพรวม งบการเงินในปี 2564 ท่ีผา่นมา เม่ือเทียบกบัปี 2563 รายไดร้วม เพ่ิมข้ึน 67.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 3.17  เน่ืองจากการเร่ิมฟ้ืนตวัตามสภาวะเศรษฐกิจ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019  

1. กลุ่มบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) 

งบการเงินรวม  บริษทัยอ่ยมีรายได ้ ปี 2564 และ 2563 เท่ากบั 1,324.75 และ 1,472.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง 
เท่ากบั 147.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 เป็นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการวิศวกรรมโยธา และ
วิศวกรรมไฟฟ้ากาํลงั ในการออกแบบและให้คาํปรึกษาดา้นงานก่อสร้างโครงการ รวมถึงให้บริการดูแลและบาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด ไดแ้ก่ โรงผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์โรงฟลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะชนิด
ต่างๆ และโรงผลิตไฟฟ้าจากลม ทุกขนาดกาํลงัการผลิตและติดตั้ง   
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บริษทัย่อยไดรั้บงาน โครงการงานก่อสร้างพลงังานไฟฟ้าจากขยะชุมชน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์โครงการจา้งงานระบบไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัย่อยมีวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญ  และมีศกัยภาพท่ีจะสามารถรับงาน
เก่ียวกบัการก่อสร้างพลงังานทดแทน และพลงังานทางเลือก  ซ่ึงปัจจุบนัรัฐบาลให้การสนบัสนุนภาคเอกชน และชุมชนใน
การใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก เพ่ือลดภาวะปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นจุดเร่ิมตน้ใหป้ระเทศ
ไทยเร่ิมกา้วสู่เส้นทางของการเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า (low Carbon Society) จึงสนบัสนุนโครงการต่างๆ ทาํให้บริษทัยอ่ยมี
รายไดเ้ติบโตอย่างต่อเน่ือง และส่งผลให้ภาพรวมกลุ่มบริษทัมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน ทั้งน้ีตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นค่าจา้ง
ก่อสร้าง เงินเดือน ค่าแรงงานวศิวกรผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 

2. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง 
2.1) อุตสาหกรรมยานยนต ์ งบการเงินรวม   อุตสาหกรรมยานยนตเ์พ่ิมข้ึนจากปี 2563 จาํนวนเงิน 106.21 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 24.13 
2.2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ งบการเงินรวม ลดลง จากปี 2563 

จาํนวนเงิน 11.65 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.61 เน่ืองจากในปี 2564 ยอดคาํสั่งซ้ือของบริษทัลดลง  
2.3) อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล งบการเงินรวม เพ่ิมข้ึน จากปี 2563 จาํนวนเงิน 29.48 ลา้นบาท คิดเป็น        

ร้อยละ 76.85   
2.4) อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย  ์งบการเงินรวม เพ่ิมข้ึน จากปี 2563 จาํนวนเงิน 42.97 ลา้นบาท คิดเป็น        

ร้อยละ 275.98   
2.5) อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ งบการเงินรวม เพ่ิมข้ึน จากปี 2563 จาํนวนเงิน 12.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

285.52  ช้ินส่วนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  ของบริษทั  ประกอบดว้ย ช้ินส่วนเคร่ืองบิน อะไหล่เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

3. กลุ่มธุรกิจจาํหน่ายนํ้าดิบ 

งบการเงินรวม บริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบัจาํหน่ายนํ้าดิบ มีรายไดจ้ากการขายนํ้า ในปี 2564 และ 2563 เท่ากบั  
34.78  และ 27.08 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  เพ่ิมข้ึน  เท่ากบั 7.70  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  28.43  เป็นไปตามสัญญาท่ีจดัทาํกบัลูกคา้ 

ต้นทุนขาย และอตัรากาํไรขั้นต้น ของงบการเงินรวม 
สาํหรับกลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) ปี 2564 และ 2563   มีอตัราตน้ทุนขายเทียบกบัรายได้

ของกลุ่มธุรกิจท่ีบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง  มีอตัราร้อยละ 88.52 และ 88.20  ตามลาํดบั ตน้ทุนขาย ประกอบดว้ย 
ค่าแรงงานวิศวกรผูค้วบคุมงาน ค่าจา้งก่อสร้าง ค่าแรงงานก่อสร้าง ค่าใชจ่้ายในการจา้งท่ีปรึกษา  เป็นตน้  อตัราตน้ทุนขาย
ใกลเ้คียงกบัปีก่อน  

 
สําหรับกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง ปี 2564 และ 2563 มีอตัราตน้ทุนขายของกลุ่มผลิตช้ินส่วนโลหะ

เท่ียงตรงสูงเทียบกบัรายไดข้องกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง มีอตัราร้อยละ 68.49  และ 82.21 ตามลาํดบั  
 
สําหรับกลุ่มธุรกิจจาํหน่ายนํ้ าดิบ  ปี 2564 และ 2563   มีอตัราตน้ทุนขายเทียบกบัรายไดธุ้รกิจจาํหน่ายนํ้ าดิบ  มี

อตัราร้อยละ 39.84  และ 92.04  ตามลาํดบั  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
                                                                                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งบการเงนิเฉพาะบริษทั งบการเงนิรวม 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5.33  - - 5.33   5.20 6.05 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 83.70   26.69 19.32  173.37 221.48 182.08 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 9.01 - - 1.25 13.08 - 

                       รวม 98.04 26.69 19.32 179.94  239.76 188.13 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน โบนัส ค่าตอบแทนกรรมการ  
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ และค่าเส่ือมราคา 

งบการเงินเฉพาะบริษทั  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ในปี 2564 เท่ากบั 19.32 ลา้น ทั้งน้ีเป็นผลมาเงินเดือน
และสวสัดิการพนกังาน โบนสั ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 

งบการเงินรวม ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารปี 2564 เท่ากบั 188.13 ลา้นบาท ปี 2563  เท่ากบั 239.76  ลา้นบาท   

ต้นทุนทางการเงนิ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั ตน้ทุนทางการเงิน  และปี 2564 ไม่มี และ ปี 2563 มีเพียงเลก็นอ้ย  

งบการเงินรวม ตน้ทุนทางการเงิน ปี 2564 และ 2563 เท่ากบั 14.11 ลา้นบาท  และ 18.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง
เท่ากบั 3.97 ลา้นบาท  

1. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั มีสินทรัพยร์วม ปี  2564  และ 2563  เท่ากบั 1,536.82 และ 1,575.10 ลา้นบาทตามลาํดบั  ปี 2564 
สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน ร้อยละ 24.81 และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนร้อยละ 75.19 ของสินทรัพยร์วม  
ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 0.36 และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ร้อยละ  74.83 
 งบการเงินรวม มีสินทรัพยร์วมปี  2564  และ 2563  เท่ากบั 3,560.48 และ 3,166.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั ปี 2564 
สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน ร้อยละ  73.69  และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ร้อยละ 26.31 ของสินทรัพยร์วม  
ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ  19.58 
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
ลูกหน้ีการคา้ 147.15     66.47%   -           -           -           -           809.74     56.16%   914.43     58.53%   915.12     49.52%   

ลูกหน้ีการคา้-กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 69.64       31.46%   -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           (1.65)        (0.09%)    

สุทธิ 216.79     97.93%   -           -           -           -           809.74     56.16%   914.43     58.53%   913.47     49.43%   

มลูคา่งานท่ีทาํเสร็จแลว้แตย่งัไมไ่ดเ้รียกเกบ็ -           -           -           -           -           -           494.13     34.27%   341.16     21.84%   576.58     31.20%   

ลูกหน้ีอ่ืน กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 0.01         0.00%     0.36         49.32%   0.02         5.56%     -           -           -           -           -           -           

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 0.80         0.36%     0.10         13.70%   0.08         22.22%   5.24         0.36%     4.49         0.29%     56.20       3.04%     

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจา่ย 3.40         1.54%     0.02         2.74%     0.24         66.67%   22.99       1.59%     14.26       0.91%     11.74       0.64%     

ภาษีนิติบุคคลจา่ยลว่งหน้า -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           1.08         0.06%     

รายไดค้า้งรับ -           -           -           -           -           -           5.89         0.41%     57.65       3.69%     -           -           

ลูกหน้ีกรมสรรพากร -           -           0.24         32.88%   0.02         5.56%     32.77       2.27%     16.70       1.07%     24.60       1.33%     

เงินจา่ยลว่งหน้าผูรั้บเหมา -           -           -           -           -           -           55.19       3.83%     153.31     9.81%     164.75     8.92%     

อ่ืนๆ 0.38         0.17%     0.01         1.37%     -           -           15.95       1.11%     60.36       3.86%     99.49       5.38%     

รวม 221.38     100%      0.73         100%      0.36         100%      1,441.90 100%      1,562.36 100%      1,847.91 100%      

2564
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2564
งบการเงินรวม

ประกอบด้วย 25632562 2563 2562

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 170.85     78.81%   -           - -           -
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกนิกาํหนดชาํระ 1-3 เดือน 41.05       18.94%   -           - -           -
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกนิกาํหนดชาํระตั้งแต ่3 เดือนข้ึนไป 4.89         2.26%     -           - -           -

รวม 216.79     100.00% -           - -           -
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญา -           -           -           - -           -
รวม 216.79     100.00% -           - -           -
หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -           -           -           - -           -
มลูคา่งานท่ีทาํเสร็จแลว้แตย่งัไมไ่ดเ้รียกเกบ็ -           -           -           - -           -

สุทธิ 216.79     100.00% -           - -           -

2564
งบการเงินเฉพาะบริษทั

2562 2563

 โดยภาพรวมในงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนมีรายละเอียดดงัน้ี 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  ปี 2564  และ 2563  เท่ากบั 0.36 และ 0.73 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิด
เป็นร้อยละ 0.02  และร้อยละ 0.05  ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั ปี 2564 ลดลง จากปี 2563 เท่ากบั 0.37 ลา้นบาท  

งบการเงินรวม  ปี 2564 และ 2563 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  เท่ากบั 1,847.91 และ  1,562.36 ลา้นบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 51.90  และร้อยละ 49.33  ตามลาํดบั ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบัเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จาํนวน 285.55  ลา้นบาท   
 งบการเงินเฉพาะบริษทั ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี ลดลงจากปีก่อน  เน่ืองจาก ปี 2563  เป็นตน้ไป  บริษทั เอเซีย พรี
ซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินธุรกิจเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและการถือหุ้นบริษทัอ่ืน (Holding 
Company) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

งบการเงินรวม ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  ท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นยอดลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินงาน ท่ี
ปรึกษาและก่อสร้าง   

ลูกหน้ีการคา้   แบ่งตามอายหุน้ีได ้ ดงัน้ี   
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 นโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกคา้ตามงบการเงินรวม อยูร่ะหวา่ง 30 - 60 วนั โดยส่วนใหญ่เท่ากบั 30 วนั หาก
พิจารณาจากอายลูุกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2564 ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินกาํหนดชาํระ 1-3 เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากรอบระยะเวลา
การเรียกเก็บเงินของบริษทัแตกต่างจากรอบระยะเวลาการจ่ายชาํระค่าสินคา้ของลูกคา้  จึงส่งผลทาํให้ระยะเวลาในการเก็บ
หน้ีเฉล่ียของบริษทัเกินกวา่ระยะเวลาเครดิตเทอมท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้  

ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย ตามงบการเงินรวม ปี 2564 และ 2563  เท่ากบั 154 วนั และ เท่ากบั  148 วนั 
ตามลาํดบั  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงิน ฐานะการเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี และการวเิคราะห์อายหุน้ี 

สินค้าคงเหลือ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั สินคา้คงเหลือ ปี 2564 ไม่มีสินคา้คงเหลือ  
งบการเงินรวม สินคา้คงเหลือ  ณ ส้ินปี 2564 และ 2563 เท่ากบั 177.59  ลา้นบาท และ 74.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
สินคา้สาํเร็จรูป 4.82      103.43%  -        -           -        -           
งานระหวา่งทาํ -        -           -        -           -        -           
วตัถุดิบ -        -           -        -           -        -           
สินคา้ระหวา่งทาง -        -           -        -           -        -           
รวม 4.82      103.43%  -        -           -        -           
หัก คา่เผือ่การลดมูลคา่ (0.16)     (3.43%)     -        -           -        -           
     รวม 4.66      100.00%  -        -           -        -           

งบการเงินเฉพาะบริษทั

2563 25642562

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 215.87     16.56%   135.94     10.83%   169.74     11.39%   

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกนิกาํหนดชาํระ 1-3 เดือน 180.58     13.85%   281.14     22.39%   273.83     18.38%   

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกนิกาํหนดชาํระตั้งแต ่3 เดือนข้ึนไป 190.75     14.63%   249.40     19.86%   202.31     13.58%   

รวม 587.20     45.04%   666.48     53.08%   645.88     43.35%   

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญา 222.54     17.07%   247.95     19.75%   269.24     18.07%   

รวม 809.74     62.10%   914.43     72.83%   915.12     61.42%   

หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -           -           -           -           (1.65)        (0.11%)    

มลูคา่งานท่ีทาํเสร็จแลว้แตย่งัไมไ่ดเ้รียกเกบ็ 494.13     37.90%   341.16     27.17%   576.58     38.70%   

สุทธิ 1,303.87 100.00% 1,255.59 100.00% 1,490.05 100.00% 

2564

งบการเงินรวม

2562 2563
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สินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ตามงบการเงินรวม ประมาณร้อยละ 81.42 ของสินคา้คงเหลือรวม เป็นวตัถุดิบและสินคา้
สาํเร็จรูป เน่ืองจากผลิตสินคา้ตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้เป็นหลกั โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะแจง้แผนการสั่งซ้ือสินคา้ในแต่ละช่วงเวลา
ของปี ทาํใหส้ามารถวางแผนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นผลทาํใหไ้ม่มีความจาํเป็นตอ้งผลิตสินคา้สาํเร็จรูปจาํนวน
มากเพ่ือรองรับคาํสั่งซ้ือ  
 เน่ืองจากผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนจะถูกนาํไปเป็น ช้ินส่วนประกอบในธุรกิจยานยนต ์คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ
และเคร่ืองทาํความเยน็  ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจท่ีเทคโนโลยีการผลิตมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จึงทาํให้ผลิตภณัฑส์ามารถ
จาํหน่ายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไม่ลา้สมยัในช่วงเวลาอนัสั้น    
 การตั้งค่าเผื่อสินคา้เคล่ือนไหวชา้ ส่วนใหญ่เกิดในช่วงท่ีผลิตภณัฑ์เดิมของลูกคา้กาํลงัเปล่ียนแปลงไปสู่รูปแบบ
ใหม่ ส่งผลทาํให้มีช้ินส่วนคงเหลือท่ียงัจาํหน่ายไม่หมดตกคา้งอยู ่ซ่ึงโดยปกติจะมีจาํนวนไม่มากเน่ืองจากลูกคา้จะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ ประกอบกบัสินคา้คงเหลือของบริษทัส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของวตัถุดิบและงานระหว่างผลิต ไดแ้ก่ เหล็กและ
อลูมิเนียม ซ่ึงบริษทัสามารถเก็บรักษาและนาํไปประยกุตใ์ชก้บังานช้ินส่วนอ่ืนได ้จึงทาํให้บริษทัมีค่าเผื่อการลดมูลค่า เพียง
เลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสินคา้คงเหลือรวม 
 นโยบายการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่า สาํหรับสินคา้สาํเร็จรูปท่ีไม่เคล่ือนไหวเกิน 1 ปีในอตัราร้อยละ 100 และวตัถุดิบท่ีไม่
เคล่ือนไหวระหวา่ง 6-12 เดือนในอตัราร้อยละ 10  และระหวา่ง 1-5 ปี ในอตัราร้อยละ 20-80 และตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไปในอตัรา         
ร้อยละ 100 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม  ไม่มีสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ ส้ินปี 2564 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 รายละเอียดดงัน้ี   (รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดูในส่วนท่ี 1 หวัขอ้ การประกอบธุรกิจ)   

ช่ือบริษัท 
ทุนชําระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน  
(ล้านบาท) 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั  550 100 100 100 300 550 550 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 600 100 100 100 500 600 600 
          รวม     800 1,150 1,150 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน    - - - 
          สุทธิ     800 1,150 1,150 

 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
สินคา้สาํเร็จรูป 36.86    46.33%    23.38    31.42%    40.97    23.07%    
งานระหวา่งทาํ -        -           26.79    36.00%    35.95    20.24%    
วตัถุดิบ 42.94    53.97%    27.57    37.05%    37.25    20.98%    
สินคา้ระหวา่งทาง 0.82      1.03%      0.84      1.13%      66.37    37.37%    
รวม 80.62    101.33%  78.58    105.60%  180.54  101.66%  
หัก คา่เผือ่การลดมูลคา่ (1.06)     (1.33%)     (4.17)     (5.60%)     (2.95)     (1.66%)     
     รวม 79.56    100.00%  74.41    100.00%  177.59  100.00%  

2564
งบการเงินรวม

2562 2563
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ปี 2562  เอพีเอที  ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 250 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน  
ปี 2563 โดยเอทู ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 500 ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท และเอพีเอที ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน 

จาก 300 ลา้นบาท เป็น 550 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคก์ารเพ่ิมทุน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างกิจการ 
และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต    

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ ส้ินปี 2564 และ 2563 เท่ากบั 5.48 ลา้นบาท และ 5.54 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั   

งบการเงินรวม  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ  ณ ส้ินปี 2564  และ 2563 เท่ากบั 697.10 ลา้นบาท และ 728.71 ลา้น
บาท ตามลาํดบั  
 ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 2564 งบการเงินเฉพาะบริษทั เท่ากบั 0.06 ลา้นบาท และ งบการเงินรวม 66.01 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

สิทธิจากสัญญาขายนํา้ดบิ 
 งบการเงินรวม สิทธิจากสัญญาขายนํ้าดิบ ปี 2564 และปี 2563  เท่ากบั 131.25 ลา้นบาท และ 136.91 ลา้นบาท โดย
สิทธิจากสัญญาขายนํ้ าดิบเกิดจากเอทู ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเขา้ไปลงทุนในซีเค ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98.12 
ซีเคจึงมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

เพ่ือการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการลงทุนในชลกิจตามมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระ
เพ่ือทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภท  

โดยมีมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถือตามรายงานการประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธี
ราคาตลาดหรือตน้ทุนเปล่ียนแทน  และมูลค่าของสิทธิจากสัญญาขายนํ้ าดิบถือตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึง
ประเมินมูลค่าของโครงการตามวิธีรายได ้โดยใชส้มมติฐานจากจาํนวนปริมาณนํ้ าขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวต้ามสัญญาซ้ือขายนํ้ าดิบ 
ตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาขายนํ้าดิบโดยประมาณ 27 ปี หกัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารประมาณการระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในสิทธิจากสัญญาขายนํ้ าดิบ เร่ิมนบัจากระยะเวลาท่ี
บริษทั มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย และส้ินสุดเม่ือหมดระยะเวลาตามสัญญาซ้ือขายนํ้ าดิบรวมระยะเวลา 350 เดือน  โดยค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรง รายละเอียดดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 142.57 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (5.66) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 136.91 
ตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี (5.66) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 131.25 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ ส้ินปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0.02 และ11.97 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั จาํนวนส่วนใหญ่เป็นเงินประกนัค่าเช่า และเงินประกนัทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
  งบการเงินรวม  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  ณ ส้ินปี 2564 และ 2563 เท่ากบั 63.59 และ  84.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
จาํนวนส่วนใหญ่เป็นของบริษทัยอ่ย   
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หนีสิ้น 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั มีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2564 และ 2563 เท่ากบั 9.72 และ 5.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปี 
2564 แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 0.17 และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 41.16          

งบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2564 และ 2563  เท่ากบั 1,598.48 และ 1,376.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั  โดยในปี 2564 
แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 41.16  และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 3.74  
 หน้ีสินรวมตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  

 งบการเงินเฉพาะบริษทั เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน ปี 2564 -ไม่มี- และปี 2563 จาํนวน -ไม่มี-   
  งบการเงินรวม เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน ปี 2564 และ 2563 จาํนวน 818.69 และ 482.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2563  จาํนวน 336.30  ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 189 วนั และ 142 วนั ซ่ึงยงัอยูใ่นช่วงระยะเวลาการ
ใหสิ้นเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจากเจา้หน้ีการคา้ 

 

 

 

 

 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เจา้หน้ีการคา้-กจิการอ่ืน 46.85      22.78%  -          -          -          -          526.44   67.87%  482.39   59.92%  818.69   71.76%  
เจา้หน้ีการคา้-กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 24.10      11.72%  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน -          -          -          -          -          -          127.28   16.41%  122.44   15.21%  115.66   10.14%  
เช็คจา่ยลว่งหน้า -          -          -          -          -          -          5.85        0.75%    27.27      3.39%    19.85      1.74%    
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์-กจิการอ่ืน -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
รายไดรั้บลว่งหน้าคา่กอ่สร้าง -          -          -          -          -          -          -          -          0.04        -          4.70        0.41%    
เงินสดรับลว่งหน้าตามสัญญากอ่สร้าง -          -          -          -          -          -          24.08      3.10%    95.45      11.86%  109.10   9.56%    
เงินสดรับลว่งหน้าตามสัญญาบริการ -          -          -          -          -          -          0.57        0.07%    -          -          -          -          
เงินรับลว่งหน้าคา่สินคา้ -          -          -          -          -          -          14.66      1.89%    -          -          -          -          

เจา้หน้ีอ่ืน – กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
เงินมดัจําคา่ท่ีดิน – กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 100.00   48.63%  -          -          -          -          -          -          0.08        0.01%    0.18        0.02%    
เจา้หน้ีอ่ืน 2.81        1.37%    0.03        7.32%    0.02        0.77%    5.24        0.68%    6.48        0.80%    12.71      1.11%    
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจา่ยรอนําสง่ -          -          0.08        19.51%  0.07        2.68%    -          -          22.97      2.85%    0.45        0.04%    
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 12.96      6.30%    -          -          -          -          48.59      6.26%    9.50        1.18%    2.67        0.23%    
ภาษีขายยงัไมถึ่งกาํหนด -          -          -          -          -          -          -          -          30.22      3.75%    30.74      2.69%    
ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ันคา้งจา่ย 17.32      8.42%    -          -          1.73        66.28%  20.06      2.59%    2.43        0.30%    19.19      1.68%    
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 1.58        0.77%    0.30        73.17%  0.79        30.27%  2.92        0.38%    4.91        0.61%    6.46        0.57%    
อ่ืน -          -          -          -          -          -          -          -          0.91        0.11%    0.52        0.05%    

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 205.62 100%    0.41 100%    2.61        100%    775.69 100%    805.09 100%    1140.92 100%    

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2564

งบการเงินรวม
256325622562 2563ประกอบด้วย 2564



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                  

ส่วนท่ี 1 หนา้ 98 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
ตามงบการเงินรวม เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ ส้ินปี 2564 และ 2563 เท่ากบั 

79.76 และ 76.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 
  รายการเคล่ือนไหวเงินกูย้มืระยะยาว สาํหรับปี  

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั  เงินกูย้มืระยะยาว ในปี 2564  -ไม่มี- 
งบการเงินรวม ในปี 2564 และ 2563 มีเงินกูย้ืมระยะยาว 34.40 และ 47.90 ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2563 จาํนวน 

13.50 ลา้นบาท เงินกูย้มืระยะยาวท่ีลดลง เน่ืองจากเอทูเขา้ไปลงทุนในซีเคซ่ึงดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายนํ้ าดิบ ในสัดส่วนร้อยละ 
98.12 ทาํให้ซีเคมีฐานะกลายเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  โดยซีเคกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง  มีวตัถุประสงคก์าร
กูย้ืมเพ่ือลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้ าของบ่อเก็บนํ้ า และสร้างอาคารโรงสูบนํ้ า ในระหว่างปี 2559 ซีเคไดข้อปรับ
โครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว โดยซีเคจะจ่ายชาํระคืนเงินตน้ให้แก่สถาบนัการเงินเป็นระยะเวลา 8 ปี ทาํให้เงิน
กูย้ืมระยะยาว ปี 2564 ถูกจดัประเภทไวใ้นส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ต่อในระหว่างปี 2560 
สถาบนัการเงินไดอ้นุมติัแผนปรับโครงสร้างหน้ีตามท่ีซีเคไดแ้จง้ไวต่้อธนาคาร โดยซีเคจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีเงินตน้ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2567 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR และให้เอทู คํ้ าประกนัเงินกูย้ืม โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมระหวา่งกนั ตามงบการเงินรวม เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจึงลดลง  

โดยภายใตส้ัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว ซีเคจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขา้ควบกบันิติบุคคลอ่ืน หรือจดัตั้งนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือดาํเนินงานแทน หรือร่วมกบั

นิติบุคคลอ่ืนดว้ยประการใดๆ กต็าม เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมล่วงหนา้เป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน 
2. ไม่จ่ายเงินปันผลไม่วา่เฉพาะกาลหรือประจาํปี หรือแจกจ่ายใหผ้ลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผูถื้อ

หุ้นไม่ว่ารายใดรายหน่ึงหรือทั้งหมด และไม่ว่าจะจ่ายทางใดหรือโดยวิธีใด เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอม
ล่วงหนา้เป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน  

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของงบการเงินเฉพาะบริษทั ปี 2564 และ 2563  เท่ากบั 0.01 เท่า และ 0.00 
เท่า  ตามลาํดบั ตามงบการเงินรวม ปี 2564  และ 2563 เท่ากบั 0.82 เท่า และ 0.77 เท่า เพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 

2562 2563 2564 2562 2563 2564

เงินกูยื้มระยะยาว ตน้ปี -          -    -    77.60      69.50      61.42      

บวก กูเ้พิ่ม -          -    -    -          -          -          

ดอกเบ้ียคา้งจา่ย -          -    -    -          0.02        -          

หัก  จา่ยชาํระหน้ี -          -    -    (8.10)      (8.10)      (13.52)    

รวม -          -    -    69.50      61.42      47.90      

หัก สว่นของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี

เงินกูยื้มระยะยาว -          -    -    (8.10)      (13.52)    (13.50)    

รวมสว่นของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี -          -    -    (8.10)      (13.52)    (13.50)    

เงินกูยื้มระยะยาว ปลายปี -          -    -    61.40      47.90      34.40      

งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม
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หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 
งบการเงินรวม  ปี 2564 และ ปี 2563 เท่ากบั 33.51 และ 34.69 ลา้นบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ              

งบการเงิน) 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ปี 2564 และ 2563 งบการเงินเฉพาะบริษทั เท่ากบั 7.11 และ 5.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินรวม เท่ากบั 

34.34 ลา้นบาท และ 24.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั  (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั ส่วนของผูถื้อหุ้น ปี 2564 และ 2563 เท่ากบั 1,527.10 ลา้นบาทและ 1,569.48 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  

งบการเงินรวม ส่วนของผูถื้อหุน้ ปี  2564 และ 2563 เท่ากบั 1,962.00 ลา้นบาท และ 1,790.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

สํารองตามกฎหมาย 
บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 สาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลในปี 2562– 2564  สรุปดังนี ้

 

 

 

 

  

 

ผลการ
ดาํเนินงาน
ประจาํปี 

อนุมติัโดย 
จาํนวนหุน้ 
(ลา้นหุน้) 

มูลค่าหุน้ 
(บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลจ่าย
(ลา้นบาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้) 

วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล 

2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 4/2562 
เม่ือวนัท่ี 12 พ.ย. 2562 

660 1 66.00 0.10 6 ธ.ค.2562 

2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 
2563 
เม่ือวนัท่ี 25 เม.ย. 2563 

660 1 39.60 0.06 22 พ.ค.2563 

2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 
2564 
เม่ือวนัท่ี 25 เม.ย. 2564 

660 1 39.60 0.06 21 พ.ค. 2564 
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สภาพคล่อง 
 กระแสเงินสด : 

 
งบการเงินเฉพาะบริษทั ในปี 2564 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน เท่ากบั 3.69 ลา้นบาท  
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 34.97 ลา้นบาท  เน่ืองจากในระหวา่งปี 2563 บริษทัยอ่ยไดเ้พ่ิมทุนจด

ทะเบียน โดย เอพีเอที ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จาก 300 ลา้นบาทเป็น 550 ลา้นบาท และเอทู ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จาก 500 
ลา้นบาทเป็น 600 ลา้นบาท   

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  จาํนวน 39.60  ลา้นบาท  เน่ืองมาจากในระหว่างปี 2564 บริษทัไดจ่้าย
ชาํระคืนสญัญาเงินกูย้มืเงินระยะสั้น 

ดงันั้นเม่ือพิจารณาเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกนั บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 2564 
เป็นบวกเท่ากบั 23.66 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั 

งบการเงินรวม กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน เท่ากบั 254.92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563  
เน่ืองจากมีการรับรู้รายไดเ้พ่ิมข้ึน สถานะการณ์ใกลเ้คียงสถานะการณ์ปกติ  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 32.44  ลา้นบาท  เงินสดส่วนใหญ่ใชล้งทุนซ้ือทรัพยสิ์น  และปรับปรุง
ทรัพยสิ์น เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน  โดยบริษทัใชบ้าํรุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ทรัพยสิ์นเดิมท่ีเส่ือมสภาพตาม
การใชง้าน  และปรับปรุงพฒันาเคร่ืองจกัรอตัโนมติัใหมี้ศกัยภาพและประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน  นอกจากนั้นบริษทัยอ่ยท่ีดาํเนิน
ธุรกิจท่ีบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ไดล้งทุนซ้ือทรัพยสิ์นท่ีจาํเป็นในการดาํเนินงาน เน่ืองจากอยู่ระหว่างการขยาย
ธุรกิจ   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน  จาํนวน 170.38 ลา้นบาท  โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้ืมสถาบนั
การเงิน และเงินกูย้มืกรรมการ และจ่ายชาํระหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน   
 ดงันั้นเม่ือพิจารณาเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกนั บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2564 กลุ่ม
บริษทัมีเงินสดเหลือเพียงพอต่อการดาํเนินงานปกติ 
 
 

 

2562 2563 2564 2562 2563 2564

กาํไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษีเงินได้ 101.83    195.70    (1.19)      306.96    36.08      260.13    

รวมการปรบัปรุงจากการกระทบยอดกาํไร (ขาดทนุ) 119.03    (189.40)  (10.88)    (230.48)  77.48      35.32      

รายการอ่ืนๆ จากการดําเนินงาน (30.80)    93.21      15.76      (71.93)    (44.93)    (40.53)    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 190.06    99.51      3.69        4.55        68.63      254.92    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (297.45)  (66.69)    (34.97)    (32.81)    (92.73)    (32.44)    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 34.00      (139.60)  (39.60)    197.45    (43.67)    (170.38)  

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน ตอ่เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด -         -         -         -         (0.56)      6.33        

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ (73.39)    (106.78)  (70.88)    169.19    (68.33)    58.43      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้ปี 274.71    201.32    94.54      437.10    606.29    537.96    

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดของบริษทัย่อย ณ วนัซือ้ -         -         -         -         -         -         

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายปี 201.32    94.54      23.66      606.29    537.96    596.39    

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                  

ส่วนท่ี 1 หนา้ 101 

อัตราส่วนสภาพคล่อง : 
งบการเงินรวมในปี 2564 และ 2563  มีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 1.79  เท่า และ 1.95 เท่า ตามลาํดบั  จะเห็นไดว้า่

งบการเงินรวม หากเปรียบเทียบกบัปี 2563 บริษทัมีสภาพคล่องลดลง   
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) งบการเงินรวม ในปี 2564 และ 2563 เท่ากบั 28 วนั และ 15 วนั ตามลาํดบั  โดย

ภาพรวมแลว้ งบการเงินรวม มีระยะเวลาการขายสินคา้ท่ีชา้ลงจากปี 2563 

 วงจรเงินสด งบการเงินรวม ปี 2564 และ 2563  เท่ากบั 0 วนั และ 22 วนั ตามลาํดบั จะเห็นไดว้า่งบการเงินรวม หาก
เปรียบเทียบกบัปี 2564 โดยปี 2563 วงจรการหาเงินสดมาหมุนเวยีนนั้นสั้นลง   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องงบการเงินรวม ปี 2564 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 6.26 และร้อยละ 0.45 
ตามลาํดบั โดยอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากปี 2563  เน่ืองจากในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีผลประกอบการเพ่ิมข้ึน   

หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

1. ภาระผูกพนัและวงเงนิสินเช่ือจากสถาบันการเงนิ 

 หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทั เอทูเทคโนโลยี จาํกดั มีภาระผูกพนัตามหนังสือคํ้าประกนั เพ่ือคํ้ าประกนังานก่อสร้าง
จาํนวน 200.06 ลา้นบาท โดยมีหลกัประกนัจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี  

1) บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2) บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั 

3) บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 

4) บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั จาํนาํหุน้สามญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 9,000,000 หุน้ 

บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทั เอทูเทคโนโลยี จาํกัด คํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายใตส้ัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 25644 บริษทั เอทูเทคโนโลยี จาํกดั คํ้าประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหน้าตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง
ใหแ้ก่บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั 

2. ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

ณ ส้ินปี 2564 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาวา่จา้งก่อสร้างท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
  

 งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามสัญญา จ่ายชาํระ คงเหลือ 

สัญญาก่อสร้าง   1,961.98 (350.38) 1,611.60 
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4.2 ปัจจัยและเหตุการณ์ทีอ่าจมผีลต่อฐานะการเงนิ หรือ การดาํเนินงานอย่างมนัียสําคญัในอนาคต 
1.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัย่อยมีการนาํเขา้วสัดุก่อสร้างจากต่างประเทศ เช่น แผงโซล่าเซลล์ และ อินเวอร์เตอร์ เป็นตน้ ซ่ึงวสัดุ
ก่อสร้างท่ีสั่งซ้ือนั้ นมีมูลค่าค่อนข้างสูง ประกอบกับความไม่แน่นอนของตลาดเงิน ส่งผลให้ค่าเงินบาทและเงินตรา
ต่างประเทศมีความผนัผวน ทาํให้บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงในเร่ืองของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แต่อยา่งไรก็ตาม
บริษทัย่อยไดต้ระหนักถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนน้ี จึงไดมี้มาตรการควบคุมความเส่ียงโดยการทาํสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ในจงัหวะท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงดงักล่าว  
2.  ความเส่ียงจากการไม่มสัีญญาระยะยาว 

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัโดยส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัทัว่ไปในอุตสาหกรรมน้ีจะไม่มีการสัญญาระยะ
ยาวในการให้บริการกบัลูกคา้ แต่จะเป็นการทาํสัญญาระยะสั้ นอายุประมาณ 1 ปี หรืออาจจะไม่มีการทาํสัญญาในการ
ใหบ้ริการกไ็ดโ้ดยจะเป็นเพียงใบสั่งซ้ือเท่านั้นข้ึนอยูก่บันโยบายในการทาํสัญญาของลูกคา้แต่ละราย 

เม่ือครบอายสุัญญาหรือถึงกาํหนดเวลาท่ีลูกคา้จะเปล่ียนรุ่นของผลิตภณัฑ ์ลูกคา้กจ็ะจดัใหมี้การคดัเลือกผูผ้ลิตและ
ผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์รายใหม่  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียลูกคา้หากบริษทัไม่ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิต
และผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป 

อยา่งไรกต็าม โดยปกติผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและ
เคร่ืองทาํความเยน็ มกัจะไม่เปล่ียนแปลงผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ผูป้ระกอบการเน่ืองจากการสรรหา
ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีผูป้ระกอบการกาํหนดโดยสามารถจัดส่งไดต้าม
กาํหนดเวลาและมีความสามารถในการเพ่ิมกาํลงัการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการเพ่ิมสูงกวา่ปกตินั้น จะตอ้งมีขั้นตอนและ
ใชเ้วลานาน ซ่ึงกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกคา้และมีความเส่ียงดา้นคุณภาพ กล่าวคือ โดยปกติผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเยน็ มกัจะสรรหาและคดัเลือก
ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้กบัผูป้ระกอบการจาํนวนจาํกดัเพียง 1-3 รายต่อการผลิตช้ินส่วนใดๆโดยขั้นตอน
และกระบวนการเพ่ือให้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนป้อนให้กบัผูป้ระกอบการนั้นมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน
จนถึง 2 ปี ทั้งน้ีระยะเวลาดงักล่าวอาจมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามรูปแบบและความซับซ้อนของการผลิตช้ินส่วนในแต่ละ
ผลิตภณัฑ ์ดงันั้น หากบริษทัไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนใหก้บัผูป้ระกอบการรายใด ๆ แลว้ ความเส่ียงจากการยกเลิก
สัญญาในการผลิตจะอยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจากผูป้ระกอบการมกัจะไม่มีการเปล่ียนแปลงผูผ้ลิตช้ินส่วนรายใดจนกวา่จะหมด
รุ่นของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 5 – 7 ปี หรือมากกวา่นั้นตามแต่รูปแบบและลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นแต่ละ
อุตสาหกรรม 

ดงันั้นจากการท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนท่ีมีมาตรฐาน จึงส่งผลใหลู้กคา้มีความเช่ือมัน่ในการดาํเนินงาน
และช้ินงานของบริษทั และมีแนวโนม้ท่ีจะใหบ้ริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป รวมทั้งเสนอช้ินงานใหม่
ใหบ้ริษทัเสนอราคาอยา่งต่อเน่ือง 

3. ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกรและบุคลากร  
  บริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินธุรกิจรับเหมาตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และ
ดาํเนินการ ก่อสร้างตามแผนท่ีวางไว  ้ซ่ึงหมายถึงวิศวกรในระดับผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ ผูจ้ัดการโครงการ (Project 
Manager) และวิศวกรผูค้วบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากเอทูสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ีไปยอ่ม ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดาํเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้อยา่งไรก็ตาม เอทูไดต้ระหนกัถึงความ
เส่ียงดา้นน้ีดี ท่ีผา่นมาบริษทัมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี  โดยมีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  ส่งบุคลากร
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เขา้ ร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้ เพ่ือ
รักษา บุคลากรใหท้าํงานกบับริษทั 

4. ความเส่ียงทางด้านคู่สัญญาไม่ปฏิบัตติามข้อกาํหนดในสัญญา 
  บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา โดยเฉพาะเร่ืองการชาํระเงินตามความสาํเร็จ
ของงาน ซ่ึง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการดาํเนินงานของบริษทัได ้อย่างไรก็ตามบริษทัมีนโยบายในการป้องกนั
ความเส่ียง ดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ก่อนการรับงาน การหาขอ้มูลของลูกคา้อ่ืนเพ่ิมเติม หรือมี
การเรียกเกบ็ เงินล่วงหนา้ก่อนเร่ิมดาํเนินงานรวมถึงการเรียกเกบ็เงินตามผลงานท่ีทาํเสร็จ 

5. ความเส่ียงจากสภาพอากาศ 
บริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายนํ้ าดิบมีความเส่ียงจากสภาพอากาศ อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศโลก (Climate Change) ทาํใหฝ้นไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยงัมีปรากฏการณ์เอลนิโญ่ ท่ีทาํให้ปริมาณฝนท่ีตกนอ้ย
กว่าปกติ อย่างไรก็ตามปัจจุบนัปริมาตรเก็บกกัจะมีความจุคิดเป็น 2 เท่าของปริมาณนํ้ าขายต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก ซ่ึงจะ
เพียงพอในช่วง 3 ปี แมจ้ะเป็นปีแลง้ ในปีท่ี 4 จะมีปริมาณนํ้าขายท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ60 ของความจุบ่อ ซ่ึงจะพิจารณาหา
หาแหล่งสาํรองนํ้าดิบเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเกิดภยัแลง้ติดต่อกนัสองปี จากบ่อขา้งเคียง 

6. ความเส่ียงจากการได้รับสารเคมปีนเป้ือนมากบันํา้ 
บริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายนํ้ าดิบมีความเส่ียงจากการไดรั้บสารเคมีปนเป้ือนมากบันํ้ า    ซ่ึงมีผลทาํให้นํ้ าผิว

ดินดอ้ยคุณภาพ อนัเน่ืองมาจากการทาํกิจการในพ้ืนท่ีเหนือนํ้า เช่น การปล่อยนํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม, ฟาร์มปศุสัตว ์
และ การใชส้ารเคมีในการทาํการเกษตร เป็นตน้  บริษทัยอ่ยมีมาตรการรองรับความเส่ียง คือ จดัเตรียมเคร่ืองมือวดัคุณภาพ
นํ้ าในลาํรางเพ่ือเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้าระวงัชุมชนและแหล่งกิจการตน้นํ้ าท่ีอาจ
ปล่อยนํ้ าเสียลงลาํราง โดยการเขา้ไปทาํความเขา้ใจและมีการประสานกนัในกรณีท่ีอาจจะมีเหตุใหน้ํ้ าเสียเขา้มาเจือปนในลาํ
นํ้าได ้
ผลกระทบจากสถานะการณ์โควดิทีส่่งผลต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

ปี 2564 รายไดธุ้รกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) จากการชะลอตวั เน่ืองจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา 2019 และในปี 2021 ยงัคงมีการระบาดอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบั
ในธุรกิจก่อสร้างจะประสบปัญหาเร่ืองการเคล่ือนยา้ย อุปกรณ์ เน่ืองมีการ ล็อกดาวน์ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
เวยีดนาม ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การปรับเป้าการรับรู้รายไดเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และสะทอ้นความเป็นจริง  

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตไ์ทยมีการฟ้ืนตวัของสภาวะเศรษฐกิจ  ถึงแมว้า่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 จะยงัคงอยู ่แต่กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่ยานยนตไ์ดเ้ร่ิมเดินหนา้อยา่งเตม็ท่ี จนทาํให้คาํสั่งซ้ือ
เขา้มาจนเกือบเขา้สู่สภาวะปกติ   
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5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน   

5.1  ข้อมูลทัว่ไป 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์  
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท:์  (662) 009-9000 , (662) 009-9999 โทรสาร:  (662) 009-9991        
TSD Call center : 0 2009 9999 
อีเมลล ์: SETContactCenter@set.or.th 
เวบ็ไซต ์: www.set.or.th/tsd 

 ผู้สอบบัญชี  
บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
เลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท:์ (662) 105-4661 โทรสาร: (662) 026-3760  
ช่ือผูต้รวจสอบบญัชี 
นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  7305 

5.2 ข้อมูลส าคญัอ่ืน 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”หรือ “APCS”)  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2538 โดยริเร่ิมจากการ

ประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง   ในปี 2559  บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในภาค
ของพลงังานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค จึงไดข้ยายขอบเขตการด าเนินกิจการไปสู่ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง - 
Engineering Procurement Construction (“EPC”) ภายใตบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั (“เอทู”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย และลงทุนในธุรกิจ
จ าหน่ายน ้ าดิบใน บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั (“ซีเค”)  อยา่งไรก็ตามบริษทัพฒันาให้ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) 
เติบโตข้ึนเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั  

 บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและการถือหุ้น
บริษทัอ่ืน ปัจจุบนับริษทัมีการลงทุนในธุรกิจ 3 ดา้น คือ ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะความ
เท่ียงตรงสูง และธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย   อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปัน
ผลในอตัราน้อยกว่าท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยของบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษทัยอ่ย และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทัยอ่ยอาจ
ก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน
ของบริษทัยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัยอ่ย และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเห็นสมควร 

5.3 ข้อพพิาททางกฏหมาย 
บริษทัไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งินจ านวน 31 ฉบบั เพ่ือเป็นหลกัฐานการกูย้มืใหแ้ก่ผูใ้หกู้ร้ายหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิมเป็น

จ านวนเงินรวม 44,933,076.75 บาท มีอตัราดอกเบ้ีย 5.50 – 7.75 ต่อปี ครบก าหนดช าระเม่ือทวงถาม มีดอกเบ้ียคา้งช าระ
จ านวนเงิน 25,924,248.32 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 70,857,325.07 บาท 

วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ผูใ้หกู้ย้นิยอมปลดดอกเบ้ียคงคา้งช าระทั้งหมดจ านวน 25,924,248.32 บาท โดยมีเง่ือนไขให้
บริษทัช าระหน้ีตามตัว๋สญัญาใชเ้งินทั้งหมดภายในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดข้อขยายระยะเวลาช าระเงินตน้ โดยขอเล่ือนช าระภายในวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 
โดยมีเง่ือนไขใหบ้ริษทัจ่ายเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ใหก้บัผูใ้หกู้เ้ป็นจ านวนเงิน 44,933,076.75 บาท และขอให้ผูใ้ห้กูย้ินยอมให้
ปลดดอกเบ้ียใหแ้ก่บริษทัจ านวน 25,924,248.32 บาท ทั้งน้ีบริษทัจะตอ้งแจง้เจา้หน้ีธนาคารผูใ้ห้กูย้ืมแห่งหน่ึงเพ่ือรับทราบ
และใหค้วามยนิยอมตามเง่ือนไขในสญัญากูย้มืเงินและปรับโครงสร้างหน้ีเสียก่อนจึงจะจ่ายช าระได ้

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ผูใ้ห้กูต้กลงจะรับเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้าจากบริษทั และยินยอมให้ขยายระยะเวลาการจ่าย
ช าระออกไปอีก 120 วนั  

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ผูใ้หกู้ไ้ดส่้งหนงัสือติดตามขอใหบ้ริษทัส่งมอบเช็คลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 ภายใน 3 วนั 
นบัแต่ไดรั้บหนงัสือ 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 ผูใ้ห้กูไ้ดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั จ่ายช าระหน้ีตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน
พร้อมดอกเบ้ียรวมจ านวนทั้งส้ิน 71,970,957.24 บาท ทั้งน้ีศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียในวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 แต่เน่ืองจากเกิด
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 ศาลแพง่จึงมีค าสัง่ใหเ้ล่ือนนดัไปเป็นวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 

วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 บริษทั ชลกิจกสากล จ ากดั ไดต้่อสูค้ดีวา่หน้ีดงักล่าวยงัไม่ถึงก าหนดช าระจึงไม่มีสิทธิฟ้องร้อง
เรียกใหช้ าระขอใหศ้าลพิพากษายกฟ้องคดีน้ี 

ต่อมาศาลแพ่งไดอ้อกหมายยกเลิกนัดในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 และให้ก าหนดวนันัดใหม่เป็นวนัท่ี 26 เมษายน 
2564 เพ่ือท าการเจรจาไกล่เกล่ีย แต่เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ดงันั้นในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 

จึงไดมี้การเจรจาไกล่เกล่ียทางออนไลน์และไดมี้การขอเล่ือนไปท าการเจรจาไกล่เกล่ียในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564  
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั ไดย้ืน่ค  าแถลงไม่ประสงคท่ี์จะไกล่เกล่ีย ศาลแพง่จึงไดก้ าหนดวนั

นดัสืบพยานโจทกใ์นวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 และนดัสืบพยานจ าเลยในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 
วนัท่ี 23 กนัยายน 2564 ศาลแพ่ง ไดพิ้พากษาให้บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั ช าระตน้เงินจ านวน 44,933,076.75 บาท 

พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5 ต่อปี จ านวน 27,037,880.49 บาท รวมจ านวน 71,970,957.24 บาท และค่าฤชาธรรมเนียมศาล
แทนผูใ้หกู้ ้จ  านวน 200,000 บาท  

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 บริษทั ชลกิจสากล จ ากัด ได้ได้ยื่นอุทธรณ์คัดคา้น ค าพิพากษาศาลแพ่ง ลงวนัท่ี23 
กนัยายน 2564 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ชลกิจกสากล จ ากัด ไดบ้นัทึกเจา้หน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งินและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแลว้
จ านวนทั้งส้ิน 76.78 ลา้นบาท 

ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทั ชลกิจกสากล จ ากดั เช่ือวา่จ านวนเงินดงักล่าวเพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 

5.4 ตลาดรอง 

- ไม่ม ี-  

5.5 สถาบนัการเงนิที่ต่ดิต่อประจ า (เฉพาะกรณีที่อ่อกตราสารหนี)้ 

- ไม่ม ี-  
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ส่วนที ่2 
การก ากบัดูแลกจิการ 

6.  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลใหธุ้รกิจมีความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ภายใตก้าร
ด าเนินงานอยา่งมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ
ยกระดบัการด าเนินการท่ีมีอยูใ่หมี้ความเป็นระบบและมีมาตรฐานท่ีชดัเจน รวมถึงมีการกระจายการปฏิบติัไปสู่พนกังานของ
บริษทัทุกระดบัชั้น อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการอยา่งแทจ้ริง โดยบริษทัไดน้ าแนวทางการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน  (Good Corporate Governance) ปี 2560 ตามท่ีก าหนด โดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศ โดยมีหลกัปฏิบติั 8 หลกั 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกจิการ 
บริษทัก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหา การพฒันากรรมการ ความ

เป็นอิสระของ คณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของ คณะกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร รวม ถึงการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี 

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ทั้ ง ท่ี เ ป็น หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการ
ภายในประเทศ เช่น หลกัการ ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2549 (CG Principles 2549) ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 หรือ 
Corporate Governance Code (CG Code) ท่ีออกโดย คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดย 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณา และน า เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติัให้
บริษทัมีการก าหนด นโยบาย รวมถึงน าหลกัเกณฑด์งักล่าวไปปฏิบติั ส าหรับหลกัเกณฑ ์ในเร่ืองใดท่ียงัไม่ไดมี้การก าหนด
เป็นนโยบายหรือยงัไม่ไดน้ ามา ปฏิบติั ฝ่ายจดัการจะรายงานให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  และคณะกรรมการ
บริษทัทราบเพ่ือพิจารณา ทบทวนเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตามท่ีเห็นเหมาะสม 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาทบทวนการน าหลกั ปฏิบติัตาม CG Code ในส่วนท่ีเพ่ิมเติมใหม่
หรือปรับปรุงจาก CG Principles ไปใชส้ร้างคุณค่าให้แก่บริษทัอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งได ้พิจารณาผลประเมินการปฏิบติัตาม
หลกัปฏิบติัใน CG Code ของ บริษทัแต่ละขอ้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลการปฏิบติัดงักล่าวและแผนพฒันา มีความเหมาะสมกบั
ธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองบนหลกั Apply or Explain แลว้ จึงมีมติอนุมติัให้คงมาตรการทดแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัได้
อนุมติัไวใ้นปี 2563 ส าหรับหลกัปฏิบติัท่ีบริษทัไม่ไดน้ ามาปรับใช ้กบับริบททางธุรกิจ และมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเปิดเผย
รายงานการ พิจารณาทบทวนการปฏิบติัตาม CG Code ของคณะกรรมการ บริษทั และมาตรการทดแทนส าหรับแนวปฏิบติัท่ี
ยงัไม่สอดคลอ้งกบั CG Code ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564  (แบบ 56-1 One Report) ต่อไป 
โดยบริษทัมีนโยบายและ แนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการตาม CG Code ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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หลกัปฏิบัตทิี ่1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบในฐานะผู้น าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้แก่ กจิการอย่างยัง่ยืน    
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)  

คณะกรรมการบริษทัเป็นบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือท าหน้าท่ี
ก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ มาตรการด าเนินการ ติดตามดูแลผลประกอบการ และ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้คณะผู ้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุม
คณะกรรมการ ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงั ตามหลกัการ ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี รวมถึงการขบัเคล่ือนใหอ้งคก์ร
สามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของรูปแบบธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมัน่คงสูงสุด
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15 ก าหนดใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของ บริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่
นอ้ยกวา่ ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรนั้น ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการจ านวน  9 คน 
ประกอบดว้ย  กรรมการท่ีไม่ เป็นผูบ้ริหาร 6 คน และกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหาร 3 คน คือ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหาร โดยกรรมการทุกคนมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหลาย
คนมีความรู้และประสบการณ์การ ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีก ากบัดูแล
ใหก้รรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมดัระวงั (Duty of Care) 
ซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษทัเป็นส าคญั รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการ และมติท่ีประชุม ผูถื้อหุ้น รวมถึงนโยบายของบริษทั โดยตอ้งจดัให้มี
กลไกอยา่งเพียง พอท่ีจะมัน่ใจไดว้า่การด าเนินงานของบริษทั เป็นไปตามกฎหมายท่ี เก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการ มติท่ี ประชุมผูถื้อหุน้ และนโยบายต่างๆ ของบริษทั 

ความเป็นอสิระของคณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ 

  คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายก ากับดูแลและการ
บริหารงานประจ าวนัออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยมอบหมายให้กรรมการบริหารและฝ่ายจดัการเป็นผูด้  าเนินการหลกั ทั้งน้ี 
ประธานกรรมการไม่ไดร่้วมบริหารงานปกติประจ าวนัแต่ใหก้ารสนบัสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ
ผา่นทาง ประธานกรรมการบริหารอยา่งสม ่าเสมอ ในขณะท่ีประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
บริษทัภายใตก้รอบ อ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การลงทุน การ
ท าธุรกรรมท่ีมีผลต่อ กิจการอย่างมีนยัส าคญั การท ารายการกบับุคคลเก่ียวโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การ
จ่ายเงินปันผล 

หลกัปฏิบัต ิ2  ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ หรือ APCS”) ด าเนินธุรกิจ ไดด้ าเนินธุรกิจเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึง

ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและการถือหุ้นบริษทัอ่ืน (Holding Company) ปัจจุบนับริษทั มีธุรกิจ 3 ดา้น คือ บริการทาง
วิศวกรรมและก่อสร้าง- Engineering Procurement Construction (“EPC”)   ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมี
ความเท่ียงตรงสูงและจ าหน่ายน ้ าดิบ 

เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้ คือ "ผูช้  านาญการระดบัโลก " บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงระบบการ
จดัการทั้งองคก์ร เพ่ือใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีทั้งในดา้นการบริหารจดัการ การผลิต และ
บุคลากร  โดยบริษทัไดน้ าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้   บริษทัยงัไดเ้นน้การพฒันาบุคลากรเพื่อสนบัสนุนให้บุคลากรไดรั้บ
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การฝึกอบรมทกัษะความรู้ เพ่ือใหก้ารท างานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด และมุ่งมัน่สู่การ
เป็นผูน้ าในด้านวิศวกรรม การจัดซ้ือ และการก่อสร้าง (EPC) รวมทั้ งการให้บริการ ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับการบริหาร
โครงการในไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

บริษทัไดด้ าเนินกิจการมุ่งสู่ก าไรอนัแทจ้ริง หรือคุณค่าแทจ้ริง ดว้ยการประกาศปณิธานหลกัท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
คือ  "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผน่ดิน"  เป็นเป้าหมายสูงสุดอีกประการหน่ึงขององคก์ร โดยปณิธานของบริษทัดงักล่าว  มิได้
เป็นเพียงความคิด ความปรารถนา หรือการเรียกร้องใหเ้กิดข้ึนเท่านั้น ในขณะเดียวกนั ไดพ้ยายามปลูกฝัง "คุณธรรมความดี" 
ใหก้บับุคลากรดว้ยการร่วมกนัก าหนดคุณสมบติัพึงประสงค ์5 ประการของ "คนดี"   อนัประกอบดว้ย วินยั สามคัคี เสียสละ 
คุณธรรม และกตญัญู และลงมือปฏิบติัร่วมกนัระหวา่งผูป้ระกอบการ ทีมผูบ้ริหาร และพนกังาน ดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ 
ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณท่ีมีใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด  และหลกัส าคญัสร้าง
งาน คือ “ คุณภาพคือศกัด์ิศรี สามคัคีเพ่ิมผลผลิต เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” โดยการจดักิจกรรมต่างๆ น้ีนอกจากจะเป็นการ
ส่งเสริมในดา้นบุคลากรให้เป็นคนดีตามปณิธานของบริษทัท่ีตั้งไวแ้ลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมในดา้นการช่วยเหลือสังคมไป
พร้อมกนัโดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ไดก้ าหนดพนัธกิจไว ้ดงัน้ี 

1.  ปณิธานในการด าเนินธุรกิจ 
 1.1  เช่ือมัน่ในคุณค่าของความดีงาม ซ่ึงเป็นคุณภาพของคน 
 บริษทั เช่ือมัน่ว่าพนกังานทุกคน เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่ง มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษทั
มุ่งเนน้การพฒันาคนแบบองคร์วม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามปณิธานสูงสุดของบริษทั คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผน่ดิน"  
 บริษทัมุ่งท่ีจะเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีมีคุณค่าและศกัยภาพในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมัง่คัง่และเป็น
สุขอยา่งแทจ้ริง  มากกวา่เป็นแค่เพียงองคก์รทางเศรษฐกิจเพ่ือการยงัชีพและแสวงหาผลก าไรเท่านั้น 
 บริษทัจึงมุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยเช่ือว่า "ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานท่ีท างานอย่างมี
ความสุขและมีความภกัดีต่อองคก์รอยา่งจริงใจ" ส่ิงเหล่าน้ี มาจากการดูแลใหบุ้คลากรมีก าลงัใจมีความต่ืนตวัในการยกระดบั
ทกัษะวิชาชีพ เพ่ือความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และการ
พฒันาคุณภาพชีวติการท างานของทุกคนอยา่งต่อเน่ือง 
 หากสถานประกอบการนับแสนทั่วประเทศหันมาร่วมกันปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรให้ตั้ งอยู่ในความดี และ
ประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง การส่งเสริมดังกล่าวไม่ตอ้งลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนด้วยความจริงใจ และ
ปรารถนาดีต่อกนั ซ่ึงทั้งหมดน้ี ก็จะส่งผลดีต่อสงัคม และองคก์รอยา่งประมาณค่าไม่ได ้
 1.2  พฒันาอยา่งย ัง่ยนืเพ่ือกา้วสู่ระดบัโลก 
 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง ร่วมกบัการพฒันาสังคม เพ่ือกา้วต่อไปอย่างย ัง่ยืน โดยการเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ และพฒันาบุคลากร และร่วมกับการมีส่วนช่วยในการพฒันาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริมองค์กรภายในให้เขม้แข็ง และมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
ความรู้ เทคโนโลยใีหก้บัสงัคมและชุมชน  
 1.3  การปฏิบติัโดยยดึมัน่ในหลกัจริยธรรม 
 บริษัทจะปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และค านึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้ยึดมัน่ในความดีงามเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

1.4  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
 การด าเนินธุรกิจของบริษทั จะเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจดัระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบได ้โดยการบริหารจดัการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจดัการความเส่ียง ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการท างานและความปลอดภยั โดยบริษทั จะด าเนินการทุกขั้นตอนด้วยความ
โปร่งใส และพร้อมท่ีจะใหมี้การตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ส่ือสาร และเสริมสร้างให้วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายธุรกิจ 
สะทอ้นอยูใ่นการตดัสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร เพ่ือให้มัน่ใจวา่การ
ก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายตลอดจนสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั คณะกรรมการบริษทัได้
ก าหนดนโยบายเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการดูแลให้ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่ง เท่าเทียมกนั 
ทั้งการให้ขอ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน การ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเขา้ท ารายการระหวา่งกนั  ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
โดย ก าหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.  การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้และการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
2.1 แจง้ก าหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนงัสือเชิญประชุม พร้อมแจง้

ข่าวต่อ ตลาดหลกัทรัพยแ์ละเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้ 
2.2 แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบขั้นตอนและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ทั้งวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ และ

การออก เสียงลงคะแนน 
2.3 จดัท าหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวต่างชาติ 
2.4 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ งเป็น

กรรมการก่อนวนั ประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์อย่างชดัเจน พร้อมทั้งแจง้เป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและ เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

2.5 ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่เพ่ิมระเบียบวาระใน
ท่ีประชุมโดย ไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูล
ก่อนการ ตดัสินใจ 

2.6 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. นโยบายการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน 
บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหาร  พนักงานและลูกจา้งของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีได้

รับทราบขอ้มูล ภายในท่ีเป็นสาระส าคญั มิให้น าขอ้มูลภายในของบริษทัซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 
 3.1 ใหค้วามรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และ
บุตรท่ียงัไม่ บรรลุนิติภาวะ ต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมทั้งการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่าย
หลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตาม
มาตรา 298 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

3.2 ให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ จดัท าและเปิดเผยรายงาน
การถือครอง หลกัทรัพยแ์ละรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา  59 
และบท ก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข 
เพ่ิมเติม) และจดัส่งส าเนารายงานน้ีให้แก่บริษทัฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ท่ี 
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส 
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3.3 ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์หา้มซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงิน
หรือ ขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากท่ีขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ได ้
เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูอ่ื้นทราบจนกวา่จะไดมี้การแจง้ขอ้มูล 
นั้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ถือเป็น 
ความผิดทางวินยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา 
การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

3.4 ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (ตามนิยามของส านักงานก.ล.ต.) แจง้ต่อคณะกรรมการหรือผูท่ี้
คณะกรรมการ มอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทั อยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

3.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ีมีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อ การเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน แต่ตนไดล่้วงรู้มาใน
ต าแหน่งหรือฐานะ เช่นนั้น มาใชเ้พ่ือการซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือ
เสนอซ้ือ หรือเสนอ ขายซ่ึงหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์น (ถา้มี) ของบริษทัไม่วา่ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ในประการท่ีน่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ บริษทัไม่วา่ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่การกระท าดงักล่าวจะท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น 
หรือน าขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือใหผู้อ่ื้นกระท าดงักล่าว โดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

4. นโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่าการ

ตดัสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการ
กระท าท่ีก่อใหเ้กิดความ ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการท่ีพิจารณา 
ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบถึง ความสมัพนัธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณา
ตดัสินใจ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมติัใน ธุรกรรมนั้นๆ หากมีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึนท่ี
เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป จะตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
อนุมติั โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตาม หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.  นโยบายเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการระหวา่งกนั 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัไวว้่า รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนใน

อนาคต นั้น บริษทัฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการ ท ารายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน
พระบรมราชูปถมัภ ์โดยบริษทัฯ มี นโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัดงัน้ี 
 5.1 ในกรณีท่ีเป็นรายการทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปจะตอ้งกระท าอยา่งยติุธรรม ตามราคาตลาดและ
เป็นไป ตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) บริษทัฯ ไดก้ าหนดกรอบการท ารายการดงักล่าว ซ่ึงไดรั้บการ
พิจารณาและใหค้วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัเป็นหลกัการ และ
ฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัการท าธุรกรรมดงักล่าวได ้หากรายการดงักล่าวนั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบั ท่ีวญิญู
ชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ี ตนมี
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สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีมี ความเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ีบริษทัฯ จะ จดัท า
รายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหวา่งกนั เพื่อรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และ การ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัในทุกไตรมาส  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัพบว่ามีการ 
ด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัด าเนินการเพ่ือ 
หาทางแกไ้ข 

5.2 โดยรายการทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป จะตอ้งเป็นรายการทางการคา้ท่ีบริษทัฯ กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบ กิจการหรือเป็นรายการทางการคา้ซ่ึงธุรกิจโดยทัว่ไปมีลกัษณะเดียวกบับริษทัฯ กระท าเพ่ือสนบัสนุนรายการธุรกิจ
ปกติ ของบริษทัฯ โดยรายการดงักล่าวจะตอ้งเป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิด 
การถ่ายเททางผลประโยชน์ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไข ดงัน้ี 

 ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ไดรั้บหรือใหก้บับุคคลทัว่ไป 
 ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 
  ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แสดงไดว้่าเป็นราคาและเง่ือนไขท่ีผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะท านองเดียวกนั

ใหก้บับุคคล ทัว่ไป 

 5.3 หากมีการเขา้ท ารายการระหว่างกันท่ีเป็นธุรกรรมอ่ืน บริษทัฯ จะตอ้งเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาและให ้ความเห็น ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป ในกรณี ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนบริษทัฯ จะจดัให้
มีผูเ้ช่ียวชาญ อิสระหรือผูส้อบบัญชีเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ประกอบการ
ตดัสินใจของ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี เพ่ือให้มี
ความมัน่ใจวา่ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ยหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ ทางผลประโยชน์แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย 

6.  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการ

บริษทัและ ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีและรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
ด าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและ
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ การควบคุม ภายในจะครอบคลุมถึง  การควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี เก่ียวขอ้ง และการบริหารความเส่ียง เพ่ือช่วยให้บริษทัฯ มีความมัน่ใจท่ีจะ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวใ้นเร่ืองของระบบ ขอ้มูลและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได้  และ
เพ่ือให้บรรลุการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเก่ียวกบัรายงานทางการเงินดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูต้รวจสอบ
ภายในซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกท่ีมีความอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยข้ึนตรงกบั คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรับผิดชอบการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพ่ือให้ความเห็นเร่ืองความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในไวใ้น รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 One-Report) 

7.  การรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
บริษทัฯก าหนดโยบายการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนในองคก์รตระหนักถึง

ความส าคญั ของการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้ทราบถึง หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และ
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แนวทางปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวจะตอ้ง
ครอบคลุมดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ(Information Asset) ซ่ึงตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัขององคก์ร เป็นไปตามหลกัสากล ซ่ึงประกอบดว้ย  

- การรักษาความลบัของขอ้มูล (Confidentiality)  
- การแบ่งแยกหนา้ท่ี (Segregation of Duties)  
- การควบคุมการเขา้ออกศูนยค์อมพิวเตอร์และการป้องกนัความเสียหาย (Physical Security)  
- การรักษาความปลอดภยั ขอ้มูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security)   
- การควบคุมการพฒันา การแกไ้ขหรือ เปล่ียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management)  
- การส ารองขอ้มูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan) 
-  การควบคุมการปฏิบติังานประจ าดา้นคอมพิวเตอร์ (Computer Operation)  
- การควบคุมการใชบ้ริการดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศจากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน (IT Outsourcing)  

โดยบริษทัฯจะยดึหลกัปฏิบติั ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
- ประกาศนโยบายและช้ีแจงแนวทางปฏิบติัใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกคนรับทราบ 
- ลงทุนดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบริบทการประกอบ

ธุรกิจ ของบริษทั 
- ยดึหลกัความคุม้ค่าในการลงทุนโดยเทียบจากความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) 
- ทุกคนในองคก์รมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- น าระเบียบปฏิบติังานดา้นสารสนเทศท่ีมีอยู่แลว้มาใชง้านหรือประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของ

องคก์ร 
- พฒันาระเบียบปฏิบติังาน แนวทางปฏิบติัท่ีสามารถน าไปปฏิบติัและบงัคบัใชไ้ด ้
- ก าหนดขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้งหรือใหมี้ผลบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง 

ชดัเจน 

หลกัปฏิบัต ิ3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

การสรรหาและเลือกตั้ งกรรมการและแต่งตั้ งผู ้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งก าหนดนโยบายและ
แนวทางเร่ืองความหลากหลายใน โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางดา้นทกัษะ วิชาชีพและความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยเช่ือว่าจะสามารถให้ขอ้ เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัตาม แนว
ทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้
และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัด ารง ต าแหน่งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม
วาระ หรือกรณีอ่ืนๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง 

1) การสรรหากรรมการ 

แนวทางการสรรหากรรมการ   

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีหน้าท่ี สรรหาบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกตามวาระหรือใน กรณีอ่ืนๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
บุคคล ท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ต่อไป โดยไดน้ าแนวทางในการสรรหากรรมการตาม
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แนวทาง บรรษทัภิบาลของบริษทัและแนวทางการพิจารณากลัน่กรอง ผูไ้ดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการ (ตามขอ้เสนอแนะของ 
IOD) ซ่ึง คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้ ดงัน้ี 

การคดัเลือกคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีสรรหากรรมการแทนกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระหรือ กรณี
อ่ืนๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นเพ่ือลงมติเลือกตั้ง โดยคณะอนุกรรมการชุดน้ีจะสรรหา 
คดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจาก หลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์กวา้งไกล เป็นผูมี้ 
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เป็นอิสระ 

แนวทางการพจิารณากลัน่กรองผู้ได้รับเสนอช่ือเป็น กรรมการ  

ในการพิจารณากลัน่กรองรายช่ือผูท่ี้จะได้รับการเสนอช่ือเป็น กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน ควรก าหนดแนวทางท่ีจะใชใ้นการพิจารณา โดยควรค านึงถึงคุณสมบติัของกรรมการบริษทัดงัน้ี 

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
- คณะกรรมการบริษทัตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการ

ด าเนิน ธุรกิจของบริษทัฯ มีความซ่ือสัตยต์่อหน้าท่ี มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะตอ้งอุทิศเวลาให้กบับริษทัเพ่ือจะได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง เตม็ท่ี และมีอ านาจในการตดัสินใจอยา่งอิสระเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ 

- มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั รวมถึงไม่มีลกัษณะท่ี
แสดงถึง การขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ี
ส านกังานกลต.ก าหนดเป็นไปตามฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ 

- ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
- ควรผ่านการอบรมและไดรั้บประกาศนียบตัรการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม

ส่งเสริม สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
- กรรมการบริษทัจะไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนและบริษทัยอ่ยท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

เกินกวา่ 5 บริษทั (รวมบริษทัฯ) ในกรณีท่ีกรรมการคนใดคนหน่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืนๆ เกินกวา่ 5 บริษทั คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการท่านดงักล่าว 

- ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร (CEO) เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและการ 
สอบ ทานการบริหารงาน โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ประธานกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร อย่างชัดเจน เพ่ือมิให้
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจบริหารและอนุมติัวงเงินไม่จ ากดั 

2) หลกัเกณฑ์และวธีิการคดัเลือกบุคคลทีจ่ะเลือกตั้งเป็น กรรมการ  
การเสนอช่ือบุคคลให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ งเป็นกรรมการ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนเป็นผูส้รรหาเพ่ือเสนอใหค้ณะ กรรมการบริษทัพิจารณาก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ
เป็น สิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัท่ีจะเสนอช่ือบุคคลอ่ืน ส่วนอ านาจในการพิจารณาเลือกผูใ้ดเป็นกรรมการนั้น 
เป็นอ านาจ ของผูถื้อหุน้ โดยขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 ก าหนดใหท่ี้ประชุม ผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้ง
มากตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนเองถือ 
 (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ   
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        ก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 
 (3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบั ลงมาเป็นผูรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีพึงมี 
        หรือจะพึงเลือกตั้ง ในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบั ถดัลง มามีคะแนนเสียงเท่ากนั 
        เกิน จ านวนท่ีจะพึงมี หรือจะพึง เลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  มีหนา้ท่ีทบทวน ศึกษา พิจารณา เสนอ
แนวทาง และวิธีจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ของ กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั และ
น าเสนอต่อท่ีประชุม คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมติั และ/หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัเป็นประจ า ทุกปี โดยจะตอ้งค านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ี เก่ียวขอ้ง รวมถึงให้
ความส าคญักบัการเพ่ิมมูลค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการประกอบดว้ยค่าตอบแทนคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจ า และค่าตอบแทนผนั
แปร ไดแ้ก่ ค่าเบ้ีย ประชุม และโบนสักรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอท่ี ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

1. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแลว้แต่การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษทั และผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนดดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

2. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวาง
เป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้น
ใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษทัและ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

 
การก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง โครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัมีการก าหนด 

อย่างเหมาะสม ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน โปร่งใส สมเหตุสมผลกบั กิจการ ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและเงิน
รางวลัประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ล่วงหนา้ ผลการด าเนินงานของบริษทั สภาวะ
ธุรกิจโดยรวม และผล ส ารวจค่าตอบแทนของบริษทัชั้นน าในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และใน กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

คร้ัง
จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง

จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง

จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง คร้ังละ

จ านวนเงิน

รวม

ประธาน 6      150,000    120,000 4        40,000  120,000 2        20,000           -   2  10,000      20,000           -       230,000   240,000      470,000 

รองประธาน 6        90,000    120,000                 -               -                   -             -             -                 -             -         90,000   120,000      210,000 

กรรมการ 6      180,000    120,000 4        40,000  120,000 2        20,000           -             -                 -             -       240,000   240,000      480,000 

กรรมการ (ผูบ้ริหาร) 6      450,000               -                   -               -                   -             -   2    5,000      20,000           -       470,000              -        470,000 
รวม   870,000 360,000   80,000 240,000   40,000           -     40,000           -   1,030,000 600,000 1,630,000

370,000

2,000,000

กรรมการ

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

และค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเส่ียง

ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ย

ประชุม

ค่าตอบ

แทน
รวม (ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าบ าเหน็จกรรมการ(จดัสรรตามผลประกอบการ)

รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ทั้งส้ินไม่เกนิ
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การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องกรรมการและการพฒันา ความรู้  

„ การประเมนิการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ช่วยใหค้ณะกรรมการบริษทั แต่ละท่านไดส้อบทานผลการปฏิบติังานของตนเองในปีท่ีผา่นมา ตลอดจนเพ่ือช่วยปรับปรุงใน
การท าหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั ใหมี้ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน  โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มใน
แต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม 
มากกวา่ 75% = ดีมาก 
มากกวา่ 65% = ดี 
มากกวา่ 50% = พอใช ้
ต ่ากวา่   50% = ควรปรับปรุง 

โดยไดก้ าหนดหวัขอ้ในการประเมินอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบผลการปฏิบติังานอยา่งมี
หลกัเกณฑ ์ ส าหรับใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

แบบประเมินผลคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 6 หัวขอ้ คือ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ บทบาท
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหนา้ท่ีของกรรมการ ความสัมพนัธ์กบัฝ่าย
จดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหาร 

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวขอ้ เห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าได ้มากกวา่ร้อย
ละ 98.6 หรือ ดีเยีย่ม  

„ การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท า
หนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมี้การจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งมีคุณภาพและถูกตอ้งตามมาตรฐานทาง
บญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบญัชีและ/หรือ
ผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั
เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั   ทั้งขอ้มูลทางการเงิน  และไม่ใช่การเงิน  ด าเนินการบน
พ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น  และสม ่าเสมอ  (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเอกสารแนบ 6) 

ส าหรับกระบวนการในการประเมินผลนั้น หลงัจากท่ีคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯ 
ซ่ึงด าเนินการเป็นประจ า ทุกปีแลว้นั้น หน่วยงานเลขานุการบริษทัไดจ้ดัส่งแบบประเมินให้ กรรมการตรวจสอบทุกคน
ประเมิน หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทัจะ สรุปผลและน าเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบ เพ่ือหามาตรการ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะ กรรมการตรวจสอบต่อไปโดยเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจาก
คะแนนเต็มในแต่ละขอ้ทั้งหมด เช่นเดียวกบัเกณฑก์ารประเมินคณะกรรมการ โดยไดก้ าหนดหัวขอ้ในการประเมินอยา่ง
ชดัเจน เพ่ือเป็นบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบผลการปฏิบติังานอย่างมีหลกัเกณฑ์  ส าหรับให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  
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แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของดครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีลกัษณะท่ีสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  และพิจารณาสภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไปวา่เอ้ือต่อการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแนวทางในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีท่ีผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตความรับรับผิดชอบอยา่งครบถว้นแลว้หรือไม่ 

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม เห็นวา่ มีความเหมาะสม 
นอกจากน้ีในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบั ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม

เพ่ือปรึกษาหารือกัน อย่างอิสระถึงขอ้มูลท่ีมีสาระส าคัญในการจัดท างบการเงินและการ เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานและเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อนัควรสงสัยของกรรมการและ ผูบ้ริหาร
ตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยในปี 2564 ประธานกรรมการบริหารรายงานวา่ไม่พบพฤติการณ์
ใดท่ีเขา้ข่าย ดงักล่าว ส่งผลให้การจัดท างบการเงินของบริษทัแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ถูกตอ้งตามควร (True and Fair) ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมี ความเช่ือถือได ้โปร่งใส โดย
ผูส้อบบญัชีก็มีความเป็นอิสระและ สามารถตรวจสอบได ้

„  การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการสรรหา 
โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษทัโดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน ไดมี้ มติอนุมติัให้

คงแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน  รวมทั้งใหมี้การ ทบทวนแบบประเมินฯ ดงักล่าว
เป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละหน่ึง คร้ัง  ซ่ึงผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษทัไดว้ิเคราะห์และหาขอ้สรุปเพ่ือ ก าหนด
มาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  สรุปผลการประเมินผล
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนในภาพรวม เห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าได ้มากกวา่ร้อยละ 96.5 หรือ ดีเยีย่ม   

อน่ึงส าหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานของ คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน นั้นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน จะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  ก่อนเสนอคณะกรรมการ บริษทัเพ่ือพิจารณา หลงัจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการและ
เลขานุการ บริษทัจะสรุปผลและน าเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบ รวมทั้งเพ่ือหามาตรการในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ คณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ต่อไป 

„ การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมบริหารความเส่ียง ไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีในฐานะของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมบริหารความเส่ียง ในภาพรวม เห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าได ้ร้อยละ 100.0  หรือ 
ดีเยีย่ม   

ทั้งน้ี ส าหรับปี 2564 ผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในทุกหัวขอ้สูง
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  

การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
  คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการ
ก ากบัดูแล กิจการของบริษทัฯ  เช่น กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเน่ือง ซ่ึงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษทัฯหรือใช้บริการของสถาบัน
ภายนอก โดย หลกัสูตรท่ีคณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมอบรม สรุปไดด้งัน้ี 
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นอกจากน้ีผูดู้แลงานตรวจสอบและผูดู้แลงานนโยบายและ มาตรฐานบญัชีของบริษทัไดร่้วมกนัสรุปสาระส าคญั

เร่ืองการ เปล่ียนแปลงกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานการบญัชีท่ีอาจมี ผลกระทบต่อบริษทัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
ประธานกรรมการ ตรวจสอบจะรายงานเร่ืองดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ เป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งกฎเกณฑ์
และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั บริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการควรทราบ ขอ้แนะน าเพ่ือป้องกนัความ ผิดพลาด การก ากับดูแล
กิจการ การบริหารความเส่ียง มาตรการต่อ ตา้นคอร์รัปชนั และกรณีศึกษาต่างๆ เร่ืองการกระท าทุจริตของ บริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นตน้ 

ส าหรับดา้นการสนับสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บริษทันั้น บริษทัมีเลขานุการคณะกรรมการและ
เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ บริษทั และมีหน่วยงานเลขานุการบริษทัท า
หน้าท่ีดูแลประสานงาน ด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งดูแลกิจกรรมของ คณะกรรมการบริษทัการ
ด าเนินการประสานงานให้มีการปฏิบติั ตามมติคณะกรรมการบริษทั โดยอา้งอิงจากขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีกรรมการบริษทั 
ซ่ึงรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎบตัรท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ บริษทัตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้กรรมการ
รับทราบบทบาท หนา้ท่ีและแนวปฏิบติัในต าแหน่งหนา้ท่ีของกรรมการทั้งหมด โดย คู่มือดงักล่าวน้ีไดมี้การปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหถ้อ้ยค าและรูปแบบ การแสดงเน้ือหามีความกระชบัสามารถอ่านและท าความเขา้ใจได ้ง่ายข้ึน และเพ่ือแกไ้ข
และเพ่ิมเติมหลกัเกณฑต์่างๆ ให้เป็นไปตามหลกัท่ี บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ประกอบกบัคู่มือกรรมการอิสระท่ีรวบรวมโดย 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นกรรมการบริษัท  

ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งรายใหม่บริษทัมีแนว ปฏิบติัเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติั
หนา้ท่ีกรรมการ บริษทั (Director Induction Program) เพ่ือให้กรรมการท่ีเขา้รับ ต าแหน่งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเร็ว
ท่ีสุด โดยมีเลขานุการ คณะกรรมการและเลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานในเร่ือง รวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกับ
กรรมการเพ่ือประโยชน์ในการตรวจ สอบดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ รวมทั้งการจดัส่ง
ขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียว กบักรรมการบริษทั เช่น กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั คู่มือกรรมการ 
หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบับริษทั สรุปผลการด าเนินงานเพื่อ ให้กรรมการมีขอ้มูลอา้งอิงและสามารถสืบคน้ไดใ้น

Directors

Accreditation

Program

(DAP)

Directors

Certification

Program

(DCP)

Successful

Formulation 

& 

Execution 

of Strategy

(SFE)

How to 

Develop 

a risk 

Management Plan

(HRP)

Company 

Secretary 

Program 

(CSP)

1. ศ.นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม DAP  87/2011

2. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร DAP  99/2012

3. พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย 

ประสงคสุ์กาญจน์
DAP   93/2011 DCP 155/2012 

4. นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท DAP 185/2021

5. นายสมโภชน์   วลัยะเสวี DAP   87/2011

6. นายอภิชาติ   การุณกรสกลุ DAP   86/2010

7. นายชัยโรจน์   เวทยน์ฤมาณ DAP   50/2006

8. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี DAP 161/2019 CSP 17/2006

9. นายสุริยล อุดชาชน DAP 162/2019

10. นายวิเชียร เชิดชูตระกลูทอง DCP 155/2012 SFE 2012 HRP 2012

หลักสูตรอบรม

รายช่ือกรรมการ
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เบ้ืองตน้ รวมทั้งจดั ใหมี้การพบปะหารือกบักรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารจากหน่วยงาน ต่างๆ เพ่ือรับทราบและสอบถาม
ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ ของบริษทั 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่ง
นอ้ยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียง
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบั
สลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม 
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ 

1.การพน้จากต าแหน่ง 

กรรมการพน้จากต าแหน่งทนัที เม่ือ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการ หรือลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

- ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมี สิทธิลงคะแนนเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง 

- ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

กรณีกรรมการบริษทัพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษทัท่ีพน้ต าแหน่งยงัคงตอ้งรักษาการใน
ต าแหน่งเพ่ือด าเนินกิจการของบริษทัต่อไปเพียงเท่าท่ีจ าเป็น จนกวา่คณะกรรมการบริษทัชุดใหม่จะเขา้รับ หนา้ท่ี 

 กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้ง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึนเป็นกรรมการบริษทัแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป 
เวน้แต่ วาระของกรรมการบริษทันั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัแทนอยูใ่น 
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัซ่ึงทดแทน 

2.กรรมการท่ีมีอ านาจลงลายม่ือช่ือแทนบริษทั 

กรรมการท่ีมีอ านาจลงลายม่ือช่ือแทนบริษทั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 30. "จ านวนหรือช่ือกรรมการผูมี้
อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัไดน้ั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั โดยท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได"้ 

กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระคร้ังแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผล
ถึงความจ าเป็นดงักล่าว กรรมการอิสระของบริษทัประกอบไปดว้ย 4 ท่านและมีวาระการด ารงต าแหน่งดงัน้ี 

กรรมการอสิระ ด ารงต าแหน่ง 
ถึงปัจจุบัน (ปี) 

หากได้รับเลือก 
กลบัมาอกีคร้ัง (ปี) 

รวมวาระด ารง
ต าแหน่ง  (ปี) 

นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม    10 - 10 
นายณรงค ์     วรงคเ์กรียงไกร    10 3 12 
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กรรมการอสิระ ด ารงต าแหน่ง 
ถึงปัจจุบัน (ปี) 

หากได้รับเลือก 
กลบัมาอกีคร้ัง (ปี) 

รวมวาระด ารง
ต าแหน่ง  (ปี) 

นพ.เกรียงชยั  ประสงคสุ์กาญจน์ 1 - 1 
นายธีรลกัษ ์   แสงสนิท 1 - 1 

ทั้งน้ีกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านท่ีมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี นั้นผูท่ี้มีความรู้และความช านาญ  สามารถ
ใหค้  าปรึกษาและการแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งกบับริษทั และในช่วงของการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้น ไดท้ า
หน้าท่ีในการตรวจสอบบริษทัเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายย่อยโดยแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร     

การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการบริษัทจะไปด ารง ต าแหน่งกรรมการ 

 กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งภายหลงัไดรั้บการ
แต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกล่าวมาขา้งต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการใหต้ดัสินใจด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยสามารถตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

การก ากบัดูแลบริษัทย่อย 

 เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื คณะกรรมการบริษทัเช่ือวา่องคก์รจะตอ้ง มีระบบการก ากบัดูแล การบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายใน ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้ งการ ปฏิบัติงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันั้นเพ่ือให้การก ากบั ดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยเป็นไปตามนโยบายการด าเนิน ธุรกิจท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้คณะกรรมการบริษทัจึงได ้ก าหนดกลไกในการก ากบัดูแล รวมถึงควบคุมการบริหารจดัการ
ของ บริษัทย่อย ด้วยการกระจายอ านาจให้กรรมการผู ้จัดการบริษัท และ/ หรือ ฝ่ายจัดการเป็นผู ้ควบคุมดูแลแทน
คณะกรรมการบริษทั เช่น การเป็นผูพิ้จารณาตวับุคคลท่ีจะเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็น กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุม โดยรายงานให ้คณะกรรมการบริษทัทราบ เป็นตน้ 

   และเพื่อใหก้ารดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัเป็น ไปอยา่งเหมาะสม กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ 
ฝ่ายจดัการของ บริษทัยอ่ยตอ้งน าเสนอผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยให ้กรรมการบริหารของบริษทัทราบในการประชุม
คณะกรรมการ บริหารเป็นประจ า และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบใน การประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า
ทุกไตรมาส 

นอกจากน้ีเพ่ือให้ตวัแทนของบริษทัสามารถท่ีจะก ากบัดูแลการ ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
เป็นไปตาม นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทั จึงมีการก าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ้ริหารท่ีจะเป็น ตวัแทนของบริษทัในบริษทัยอ่ยในการก าหนดนโยบายท่ีส าคญัต่อ การด าเนินธุรกิจ ดว้ยการจดัท า
คู่มืออ านาจด าเนินการซ่ึงคู่มือดงั กล่าวจะช่วยใหต้วัแทนของบริษทัสามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ย ความคล่องตวัมากข้ึน โดย
บริษทัจะมีการทบทวนคู่มืออ านาจด าเนินการ อยา่งสม่าํเสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดว้ย 

ส าหรับกลไกในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการ เงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งบริษทั
ย่อยกับ บุคคลท่ีเก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท า รายการท่ีส าคญัให้ครบถว้นถูกต้องนั้ น 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานเลขานุการบริษทัและฝ่ายจดัการของบริษทัจะร่วมกนั 

ก ากบัดูแลให้การด าเนินการหรือรายการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ให้ ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทยท่ีก าหนดและใชบ้งัคบัไว ้นอกเหนือจากคู่มืออ านาจด าเนินการซ่ึงเป็นเคร่ืองมือช่วยให้
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การ ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ คณะกรรมการ ตรวจสอบในฐานะผูก้  ากบัดูแลไดท้ าการประเมิน
ประสิทธิผลของการ ก ากบัดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในของ บริษทัย่อยท่ีมีตวัแทนของบริษทัร่วม
บริหารผา่นการปฏิบติังานของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงการวางแผนการตรวจสอบจะอยูบ่น พ้ืนฐานของความเส่ียงใน
แต่ละบริษทั (Risk-based audit planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและงบการเงิน นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเร่ืองการตรวจสอบการ
ปฏิบติังาน ดว้ยตนเอง (Business Self Audit) เพ่ือสร้างระบบงานเชิงป้องกนั ก่อนท่ีความผิดพลาดจะเกิดข้ึน โดยให้บริษทั
ยอ่ยน าไปประยกุตใ์ชใ้ห้ เหมาะสมกบัแต่ละบริษทั โดยเนน้การพิจารณาทั้งกระบวนการเพ่ือ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องคก์ร 
บริษทัและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมกนัประเมินความเส่ียง ก าหนดการควบคุมภายใน สัญญาณ เตือนภยัและรายงาน
เพ่ือใชใ้นการติดตาม กรณีความเส่ียงเปล่ียนแปลง ตอ้งปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคลอ้งกนัดว้ย โดยจะน าผลท่ีได ้
จากการประเมินเสนอท่ีประชุมคณะจดัการการความเส่ียงท่ีคณะกรรมการ บริษทัมีมติแต่งตั้ง  คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบตามล าดบั เป็นประจ าทุกไตรมาส เพ่ือใชป้ระกอบการวางแผนการตรวจสอบตามความเส่ียงต่อไป 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  (Ensure Effective CEO and People 
Management) 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณาดา้นการ สรรหา ดา้น
ก าหนดค่าตอบแทน และดา้นธรรมาภิบาลของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงตาม ค า
นิยามของส านกังานกลต. เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็น ธรรม เหมาะสม 
และโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและแนว ปฏิบติักรณีกรรมการผูจ้ดัการไปด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน
หรือ สถาบนัภายนอก โดยตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และในกรณีของพนักงานระดบัจดัการให้เสนอขอ
อนุมติัตามอ านาจ ด าเนินการของบริษทั โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษทัท่ีมุ่ง ให้พนกังานทุ่มเทและตั้งใจท างาน 
ตลอดจนอุทิศเวลาการท างาน ให้บริษทัอยา่งเต็มท่ี รวมทั้งปฏิบติัตามแนวจรรยาบรรณเร่ืองความ ขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของบริษทัท่ีพนกังานจะไม่ 

หลกัปฏิบัต ิ5 :  ส่งเสริมนวตักรรม และการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ  
(Nurture Innovation and Responsible Business) 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได ้รวมถึงการปฏิบติัต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยา่งเป็นธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การให้ความส าคญัต่อพนักงานซ่ึงเปรียบเสมือนทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของ
องคก์ร  

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
บริษทัฯ มีนโยบายประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม และจะด าเนินงานดว้ยความรู้ ความสามารถ

อย่างเต็มท่ี เพ่ือให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมี “นโยบายการส่ือสารกับ
คณะกรรมการและการแจง้ เบาะแส” เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด เสนอแนะ แจง้เบาะแส 
หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนการกระท าผิด ทางกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือ
การผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ผ่าน ทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ทั้งน้ี ขอ้มูลร้องเรียน
และแจง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็น ความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่ง
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การตรวจสอบขอ้มูล และหาแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) และจะ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป ในกรณีท่ีผูแ้จง้ขอ้มูลไม่
เปิดเผยตนเอง บริษทัฯ จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีขอ้มูลหรือ ขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์แก่องคก์ร 

แนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม ทั้งในดา้นตน้ทุนและผลตอบแทน เช่น การจดัซ้ือ การจดัจา้ง มี
กระบวนการและก าหนดระยะเวลาส่งมอบสินคา้ท่ีถูกตอ้งเพียงพอ สญัญาการคา้ท่ีไม่เอารัดเอาเปรียบ การติดตามตรวจสอบ
และ ประเมินผลคู่คา้เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมโดยประกอบธุรกิจอยา่ง
เปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความไดเ้ปรียบจากการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม เป็นตน้ 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
บริษทัฯ ขอนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการน าพาบริษทัให้สามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยืน โดยยึดมัน่

อุดมการณ์ใน การด าเนินธุรกิจด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้สวนได้เสียทุกกลุ่ม ตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษทัฯ พร้อมทั้ งส่ือสารไปยงั พนักงานทุกระดบั เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดว้ย
เลง็เห็นวา่ การทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นบ่อน ท าลายธุรกิจ สงัคม และประเทศชาติ ดงันั้นการด าเนินการดา้นการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ตอ้งเกิดจากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลงัผลกัดนัในการปลูกฝังและสร้างเสริมสงัคมไทยใหป้ราศจาก
การกระท าดงักล่าว 

3. การดูแลและพฒันาบุคลากร 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อบุคลากรซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญัของการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย

บริษทัฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างและพฒันาบุคลากรให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในการท างาน มี
จรรยาบรรณและ จริยธรรมในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
และมุ่งหวงัให้พนกังาน สามารถน าทกัษะความรู้มาพฒันาต่อยอดให้มีความเป็นเลิศในดา้นการบริการ สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงมี ความคิดริเร่ิมและกลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือพฒันาและขยายธุรกิจของ
บริษทัฯ ใหเ้จริญเติบโตอยา่งมัน่คงและ ย ัง่ยนื สามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มใน
ระยะยาว 

4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ จนถึงลูกคา้ขั้นสุดทา้ย โดย

ลูกคา้จะตอ้งไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดับราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้
ก าหนดไว ้รวมทั้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด  มีการพฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้และ
บริการให้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยืนกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอรวมถึงไม่น าขอ้มูลของ
ลูกคา้มาใชเ้พ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
บริษทัฯ ไม่เพียงแต่ด าเนินการธุรกิจเพ่ือสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืแลว้ บริษทัฯ ยงัเลง็เห็นและใหค้วามส าคญักบัการ

ด าเนิน ธุรกิจโดยค านึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม โดยการให้พนกังานทุกคนมีส่วน
ร่วมตั้งแต่การ น าเสนอและพิจารณาโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างรากฐานและปลูกฝังใหพ้นกังานมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
และเน่ืองจากบริษทัฯ มีฐานการผลิตอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรีบริษทัฯ จึงมุ่งเนน้
การเขา้ไปมีส่วน ร่วมในพ้ืนท่ีดงักล่าว โดยสนบัสนุนทั้งอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กบัโรงเรียนและเด็กนกัเรียน
ในพ้ืนท่ี และมีโครงการปลูกป่า ร่วมกนัเก็บขยะท่ีชายหาด ซ่อมแซมบูรณะวดัวาอาราม โรงเรียน จงัหวดัชลบุรีอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือตอบแทนชุมชนและสงัคมอนัเป็นท่ีตั้งฐานการผลิตของบริษทัฯ ใหก้า้วเดินไปดว้ยกนั  

ส าหรับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ มุ่งเนน้การส่งเสริมการใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น การ
ใชน้ ้ า ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ 
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6. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและ ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย 

บริษทัฯ ด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศของทั้งองค์กร ภายใต ้“โครงการการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ
องคก์รโดยรวม (ERP)” โดยไดน้ าระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP มาใชเ้พ่ือช่วยในการบริหารทรัพยากรทาง
ธุรกิจใหเ้กิด ประโยชน์อยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ ้ าซอ้นในการท างาน  

เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุเป้าหมายหลกับริษทัฯ น านวตักรรมทางดา้นหุ้นยนต ์(ROBOT) เพ่ือ แกปั้ญหาการขาด
แคลนแรงงาน  เพ่ิมการผลิต และลดตน้ทุนในระยะยาว และใชป้รับปรุงคุณภาพสินคา้ เป็นตน้ 

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (after process) 
บทบาทและกิจกรรมท่ีทางบริษทัฯ มีส่วนร่วมในการพฒันาดา้น สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ืองเสมอมา 

โดย บริษทัฯ มีแนวนโยบายวา่หากมีกิจกรรมใดๆ ของบริษทัฯ เกิดข้ึนในชุมชนหรือในสถานท่ีใดเราก็จะเขา้ไปดูแลและเขา้
ไปท ากิจกรรม ร่วมกบัชุมชนในสถานท่ีนั้นๆ ซ่ึงถือวา่เป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR - after - Process) และมีนโยบาย
ในการตอบแทนบา้นเกิดของพนกังาน ภายใต ้“โครงการส านึกรักบา้นเกิด “ โดยมอบทุนและส่ิงของ เพ่ือให้พนกังานได้
กลบัไปให้ชุมชนบา้นเกิดทั้งดา้น อุปกรณ์กีฬา หรือผา้ห่มเพ่ือผูย้ากไร้ เป็นตน้  โดยการท าประโยชน์ให้กบัสังคม ภายใต้
สงัคม นอกเหนือจากการด าเนินงานทาง ธุรกิจซ่ึงบริษทัฯ เองก็มีความรับผิดชอบในกระบวนการในธุรกิจประจ า (CSR - in - 
Process) ของบริษทัฯอยูแ่ลว้ตามท่ีกล่าวมา ขา้งตน้ 

ช่องทางการตดิต่อของผุ้มส่ีวนได้เสีย 
ทั้งน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารในการแสดงความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการทุจริต หรือเร่ือง

ท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั โดยสามารถแจง้ผา่นช่องทางดงัน้ี  
1.   เวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี www.apcs.co.th หรือ 
2.   อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี audit_committee@asiaprecision.com  หรือ 
3.   อีเมลข์องกรรมการอิสระ ท่ี ind_dir@asiaprecision.com หรือ 
4.   ส่งมายงับริษทั ท่ีอยู ่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

   ฝ่ายเลขานุการบริษทั / ฝ่ายบริหารทัว่ไป  
   เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ  อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

 โดยขอ้คิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือการแจง้เบาะแสการทุจริต หรือเร่ืองอ่ืนใด ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะด าเนินการ
ตามระเบียบของบริษทั และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาต่อไป 

หลกัปฏิบัต ิ6 :   ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายในทั้ งในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ   ทั้งน้ีระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วย
ลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและ
บรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้
รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและช่วย
คุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น ดงันั้นบริษทัจึงไดก้ าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารใน
เร่ืองต่าง ๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนั
อยา่งเหมาะสม 

mailto:audit_committee@asiaprecision.com
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คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีข้ึน รวมทั้งไดจ้ดัท าและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งดา้นการ
ด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน ตลอดจนการ
จัดการความเส่ียง และยงัให้ความส าคญักับสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการท่ีผิดปกติ  ทั้ งน้ีบริษทัได้จัดตั้ งให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผูต้รวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษทั  เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี บริษทัมีการติดตามประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ความมัน่ใจวา่ระบบท่ีวางไวส้ามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  บริษทัฯ 
มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ตามลกัษณะธุรกิจดงัน้ี 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

2. การประเมินความเส่ียง 

3. กิจกรรมควบคุม 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 

5. ระบบการติดตามและประเมินผล 

บริษัทฯ ได้มีการรายงานและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงขององค์กรผ่านทางคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อจดัการความ
เส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้(Risk appetite) โดยไดจ้ดัท า การประเมินตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) 
ซ่ึงเป็นแนวทางจากดา้นล่างสู่ดา้นบน (Bottom up approach) เพ่ือให ้พนกังานทุกระดบัสามารถทบทวนกิจกรรมท่ีตนเองท า
อยูทุ่กวนัวา่มีความเส่ียงอะไรบา้ง แลว้น าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาผา่นทางการประชุมแผนก/ฝ่าย ทั้งท่ีเป็นการประชุมแบบราย
เดือนและการประชุมย่อย จากนั้นจึงจัดเก็บกิจกรรมท่ีคาดว่าจะมีความเส่ียงบันทึก ลงไปในทะเบียนความเส่ียง (Risk 
Register) เพ่ือใหส้ามารถตรวจติดตามประเด็นความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

บริษทัไดเ้ห็นความส าคญั และตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชนั คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนด
นโยบายต่อการทุจริตคอร์รัปชนัข้ึน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 และ
ไดมี้การทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริต อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือใหบ้ริษทั และ  บริษทัยอ่ยของบริษทัมีความเขา้ใจ 
และมีแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซ่ึงสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

นโยบายต่อตา้นการทุจริต  
 ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้ง รวมถึงตัวกลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานให้กบักลุ่ม
บริษทั กระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต คอร์รัปชนัทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทางตรง หรือทางออ้มต่อ
ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั  ไม่วา่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห้ หรือผูเ้สนอให้สินบน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่
เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจ หรือติดต่อดว้ย  โดยจะปฏิบติัตามนโยบาย
การต่อตา้นการทุจริตอยา่งเคร่งครัด  
 บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริต ไวบ้นช่องทางการส่ือสาร อาทิเช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั ป้ายติดประกาศ
ของบริษทั  โดยในปี 2564 ไม่มีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าอนัทุจริต หรือการกระท าอนัใดท่ีส่งผลเสียต่อบริษทั มายงั
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.apcs.co.th 

http://www.apcs.co.th/
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นอกจากนั้นในปี 2558 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (Collective Action Coalition : CAC)  และไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน    ไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต  (Collective Action Coalition : CAC)  เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลและ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกบั 8 องคก์ร ไดแ้ก่ หอการคา้ไทย สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD)  หอการคา้นานาชาติ สมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย และบริษทัยงัไดเ้ขา้ร่วมประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั   ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่ง
การขอต่ออายกุารรับรองเป็น Certified Company  คร้ังท่ี 1     

ขอบเขตของค าวา่ “คอร์รัปชัน่ (Corruption)” ท่ีใชใ้นนโยบายน้ี ให ้หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ 
โดยการเสนอให้ สัญญาวา่จะให้ มอบให้ ให้ค  ามัน่วา่จะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่
เหมาะสมกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หน้าท่ีไม่ว่าจะโดย ทางตรงหรือทางออ้ม 
เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติัหรือละเวน้การ ปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้แก่
บริษทัโดยเฉพาะ หรือเพ่ือให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมุทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนมธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้

การรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมกีารช้ีเบาะแส 

ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ วา่การรายงานหรือให้ขอ้มูลหรือเบาะแสหาก
พบเห็นการฝ่าฝืน หรือ พบความผิดปกติในการด าเนินธุรกิจของบริษทันั้น จะไม่ท าใหผู้ร้้อง เรียนหรือผูใ้หข้อ้มูลไดรั้บความ
เดือดร้อนเสียหาย คณะกรรมการ บริษทัจึงไดมี้มติอนุมติัการก าหนดนโยบายการคุม้ครองและให้ ความเป็นธรรมแก่ผูท่ี้แจง้
ขอ้มูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริต หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณของ บริษทั และ
นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั (Whistleblowing Policy) โดยไดก้ าหนดนโยบายดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบริษทัได ้เปิด
ช่องทางใหพ้นกังานรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกสามารถ ติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระท าท่ีไม่
ถูก ตอ้ง ผา่นช่องทางดงัน้ี 

1. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบท่ี audit_committee@asiaprecision.com  หรือ 
2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานกรรมการบริหาร  apichart@asiaprecision.com   หรือ 
3. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องกรรมการผูจ้ดัการ  chairoj@asiaprecision.com  หรือ 
4. แจง้ผา่นช่องทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั (หวัขอ้ แจง้เบาะแส)  หรือ 
5. แจง้ผา่นช่องทาง โทรศพัท ์เบอร์ 038-468-300   (ฝ่ายบริหารทัว่ไป / เลขานุการบริษทั) 
6. แจง้ผา่นช่องทาง กล่องรับแจง้เบาะแส (ตั้งอยูท่ี่หอ้งฝ่ายบุคคลและแต่ละโรงงานยอ่ย)  
ส าหรับผูมี้ส่วนได ้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษทัไดก้ าหนดกลไกส าหรับคุม้ครองและบรรเทา ความเดือดร้อนเสียหาย

ใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้ายงานหรือให้ขอ้มูลท่ีถูก กระท าโดยไม่เป็นธรรม โดยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งถือเป็นความลบั และ จะเปิดเผยเท่าท่ี
จ าเป็น บริษทัมีมาตรการด าเนินการตรวจสอบโดย ไม่เปิดเผยตวัผูร้้องเรียน หรือแหล่งขอ้มูล โดยบริษทัไดเ้ปิดเผย  

การก ากบัดูแลในมรีะบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหมี้การจดัท านโยบายการคุม้ครอง ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั (Privacy Policy) 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไดก้ าหนดใหก้ารเก็บ การใช ้และการเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งท าตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย
ก าหนด เช่น ตอ้งได้รับความยินยอมจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนหรือมีสิทธิตามกฎหมาย ก าหนด ตอ้งมีการแจ้ง
วตัถุประสงค์และรายละเอียดการใชข้อ้มูลให้ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ จดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยั ของ

mailto:audit_committee@asiaprecision.com
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ขอ้มูล จดัมาตรการรองรับสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ หากไม่ปฏิบติัตามจะมีโทษทางแพ่ง ทางอาญา และทาง
ปกครอง ทั้งน้ี เพ่ือให้บริษทัมีหลกัเกณฑ์ กลไก มาตรการก ากบัดูแลและการ บริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างชดัเจน 
และเหมาะสม เคารพ สิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ ผูถื้อหุ้น พนกังานของบริษทั และ บุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่บุคคล ดงักล่าวจะไดรั้บความคุม้ครองสิทธิอยา่งครบถว้นตามกฎหมาย คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการ บริษทั ฝ่ายจดัการและพนกังานบริษทัอยา่งรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการ
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายและแนว ปฏิบติัต่างๆ ในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้ งไดมี้การ ติดตามดูแลและ
จดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูล 
และโอกาสของบริษทั และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร  

การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

 คณะกรรมการให้ความส าคญัเร่ืองการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน ของบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน
หรือขอ้มูลท่ีอาจมีผล กระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั เพ่ือแสวงหาประโยชน์ใหแ้ก่ ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ โดย
ไดจ้ดัท านโยบายการจดัการขอ้มูล ภายในท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์(Insider Trading Policy) รวมทั้ง จดัท าแนวปฏิบติัการ
จดัการขอ้มูลภายในท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์(Insider Trading Guideline) และก าหนดหลกัเกณฑก์ารก าหนด ระยะเวลา
หา้มคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานในหน่วย งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ฯลฯ ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
(Blackout Period) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทาง ของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ  

โดยในปี 2564 ท่ีผา่นมาไม่ปรากฏการกระท าความผิดของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชข้อ้มูลภายในแต่อยา่งใด 

หลกัปฏิบัต ิ7 : รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)  

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็น
เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ ส่วนไดเ้สีย จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุมและก าหนดมาตรการ 
ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและท่ีไม่ใช่ ทางการเงินให้ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ์ มา
ตฐาน และแนว ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด โดยมีสาระส าคญัครบถว้นเพียงพอโปร่งใส เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ โดยเปิดเผย ขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ เวบ็ไซตข์องบริษทั รวมถึง
ดูแลใหก้ารเปิดเผยงบการเงิน และแบบ 56-1 One Report สะทอ้นฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน อยา่งเพียงพอ และ
ไดส้นบัสนุนให้บริษทัจดัท าค าอธิบายและการ วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เพื่อเผยแพรให้ผูถื้อหุ้น และ นักลงทุน
ทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะ การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละไตรมาสให้ดี
ยิง่ข้ึน 
   คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถว้น เป็นจริงและ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสม การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น เพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกนัการ ทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั โดยถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้ง
เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้นและ
เช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใสและทนัเวลาตามขอ้ก าหนดของการเป็นบริษทัจดทะเบียน 
สอบทานระบบ ควบคุมภายในเพื่อใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบติัตามกฎหมายและ
ระเบียบของบริษทัฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีการสอบทานพิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ถึงความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนท่ีจะน าเสนอใหก้บัทางคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัต่อไป 

คณะกรรมการสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (management discussion and 
analysis : MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปีตามเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงาน และฐานะการเงินท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทันอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว รวมถึงการจดัท า
รายงานในมุมมอง Non-Financial เช่น รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงบรรจุรายงานดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
รายงานประจ า โดยยงัมิไดพิ้จารณาแยกเล่มเพ่ือจดัท าเป็นรายงานความยัง่ยนื 

บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการแต่ละท่าน โครงสร้างการถือหุ้น ขอ้มูลการถือหุ้น ตลอดจนบทบาท
และหนา้ท่ี ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ใน
รายงานประจ าปี  (แบบ 56-1 one-report) 

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท 

บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหน้ายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  เลขานุการบริษทั  นกัลงทุน สัมพนัธ์ เป็นผูรั้บผิดชอบงานดา้นนกัลงทุน
สมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือดูแลเก่ียวกบัการให้ขอ้มูล ตอบขอ้ซกัถาม ช้ีแจง ขอ้มูลส าคญั ขอ้เท็จจริง และการเปิดเผย
สารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ทั้งน้ี ช่องทางในการติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ มีดงัน้ี  

1. ฝ่ายเลขานุการบริษทั เบอร์ 038-468-300 ต่อ 148  
2. โทรสาร เบอร์ 038-458-751 ถึงฝ่ายเลขานุการบริษทั 
3. อีเมล ์ir@asiaprecision.com   
4. www.apcs.co.th หวัขอ้ Investor Relations 

โดยบริษทัฯ ก าหนดแนวทางและหลกัการพ้ืนฐานในการปฏิบติังานเพ่ือให้นกัลงทุนสัมพนัธ์สามารถให้ขอ้มูลและ
ปฏิบติัอยา่ง เท่าเทียมและเป็นธรรมตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบรรจุไวใ้น “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” หวัขอ้ จรรยาบรรณนกัลงทุน
สมัพนัธ์นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหน้ายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  เลขานุการบริษทั  นกัลงทุน สมัพนัธ์ เป็นผูรั้บผิดชอบงานดา้นนกั
ลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือดูแลเก่ียวกบัการให้ขอ้มูล ตอบขอ้ซกัถาม ช้ีแจง ขอ้มูลส าคญั ขอ้เท็จจริง และการ
เปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ทั้งน้ี ช่องทางในการติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ มีดงัน้ี  

1. ฝ่ายเลขานุการบริษทั เบอร์ 038-468-300 ต่อ 148  
2. โทรสาร เบอร์ 038-458-751 ถึงฝ่ายเลขานุการบริษทั 
3. อีเมล ์ir@asiaprecision.com   
4. www.apcs.co.th หวัขอ้ Investor Relations 
โดยบริษทัฯ ก าหนดแนวทางและหลกัการพ้ืนฐานในการปฏิบติังานเพ่ือให้นกัลงทุนสัมพนัธ์สามารถให้ขอ้มูลและ

ปฏิบติัอยา่ง เท่าเทียมและเป็นธรรมตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบรรจุไวใ้น “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” หวัขอ้ จรรยาบรรณนกัลงทุน
สมัพนัธ์ 
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หลกัปฏิบัต ิ8 สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น  

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือลิดรอน

สิทธิของ ผูถื้อหุ้น ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ผูถื้อหุ้นชาวไทยและผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติ โดย
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู ้ถือหุน้ ไดแ้ก่ 

ก. สิทธิในการซ้ือขายหรือการโอนหุน้ 
ข. สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งก าไรของกิจการ 
ค. สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใสอยา่งสม ่าเสมอ และไดรั้บขอ้มูล

ส าคญัท่ีเป็น ปัจจุบนัผา่นทาง เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ง. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม

และออกเสียง ลงคะแนนแทน เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี ก าหนด
ค่าตอบแทน ผูส้อบบัญชี รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ  เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไข
ขอ้บงัคบัและ หนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

จ. สิทธิอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ี คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและ
ส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือส่งเสริมให้ ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานในการเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออก
เสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.บริษทัฯ มีนโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งนัก
ลงทุนชาวไทย นกัลงทุนชาวต่างประเทศ นกัลงทุนรายยอ่ย ตลอดจนนกัลงทุนสถาบนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามและเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมฯ รวมถึงเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

พิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน พร้อมทั้งแจง้ข่าวผ่านระบบ
ข่าวของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14-21 วนั (หรือ
ระยะเวลาอ่ืนใด ตามท่ีกฎหมายก าหนด) รวมถึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบบัภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดย แจง้ข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 30 
วนัก่อน วนันดั ประชุมผูถื้อหุน้ 

- ระบุขอ้มูลส าคญัในหนังสือเชิญประชุมไวอ้ย่างครบถว้น ได้แก่ วนั  เวลา  สถานท่ีท่ีจัดประชุม รายละเอียด
ระเบียบวาระการ ประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หนงัสือมอบฉันทะตาม
แบบท่ีกฎหมาย ก าหนดซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้รายช่ือของกรรมการอิสระเพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
สามารถเลือกท่ีจะ มอบฉันทะให้เขา้ประชุมแทนได ้และแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมประชุม นอกจากน้ี ในหนังสือเชิญ
ประชุมจะมีค าแนะน า วธีิการมอบฉนัทะท่ีไม่ยุง่ยาก และระบุรายละเอียดเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นจะตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม
ดว้ยเพ่ือรักษาสิทธิการ เขา้ประชุม รวมถึงขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมผูถื้อหุน้ 
- ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั พร้อมทั้งจดัให้มี

บุคลากรและ เทคโนโลยอียา่งเพียงพอ เหมาะสมต่อจ านวนผูถื้อหุน้ 
- จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงและบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ท่ี

ประชุมทราบ พร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
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- ประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานในท่ีประชุม จะช้ีแจงเก่ียวกบักฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม 
ขั้นตอนการ ออกเสียงลงคะแนน และจะจดัสรรเวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิ
ซกัถาม แสดง ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยมีกรรมการ ประธานกรรมการชุดยอ่ยและผบริหารท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้รวม ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือตอบค าถามในท่ีประชุม 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้

หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 
- เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเชา้วนัท าการถดัไปจากวนัประชุมผูถื้อหุ้นโดย

แจง้ผา่นระบบ ข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
- จดัท าและส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นโดยบนัทึกขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม สัดส่วน

กรรมการท่ีเขา้/ ไม่เขา้ร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม ผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่
เห็นชอบ  งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกุลของผูส้อบถามและ
ผูต้อบ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผย
รายงานการประชุม ดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท าค าช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเขา้ร่วม 
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีไวใ้น”หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้”ซ่ึงจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการดูแลใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บการปฏิบติัและปกป้องสิทธิ 
ขั้น พ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งการให้ขอ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย การป้องกนั
การใชข้อ้มูล ภายใน การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเขา้ท ารายการระหวา่งกนั ตลอดจนการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน โดยก าหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

2. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามเพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมในแต่ละวาระหรือขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ
บริษทัเป็นการ ส่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ผา่นช่องทางต่อไปน้ี  

ท่ีอยู ่  :   นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
เลขท่ี 700-331 หมู่ 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

:   โทรศพัท ์0 38 468 300 
:   โทรสาร  0 38 458 751 
:   เวบ็ไซต ์www.apcs.co.th 

3. บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัสงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุน้ แมว้า่ ในปี 2564 ท่ีผา่นมาจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COMD-19) บริษทั
ก็ใหมี้มาตรการป้องกนั การติดเช้ืออยา่งละเอียดรัดกมุ และไดมี้การปฏิบติัการตาม มาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงจะท า
ใหก้ารประชุม ด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภยัสูงสุด 

4. ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นบริษทัไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคด้ (Barcode) ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียน
ของผูถื้อหุ้น แต่ละรายท่ีได้จัดพิมพ์ไวบ้นแบบลงทะเบียนเพ่ือให้ผูถื้อหุ้น ได้รับความสะดวกในการประชุมและท าให้
ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้ จุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้
ร่วม ประชุมแทน และจดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสือ มอบฉนัทะไวบ้ริการใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียน 
เขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก ตลอดการลงทะเบียน โดยบริษทัไดเ้ปิดรับลงทะเบียนการเขา้ 
ร่วมประชุมก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง  

http://www.apcs.co.th/
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5. บริษทัไดจ้ดัใหมี้ตวัแทนของผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงตลอด
การประชุม รวมทั้งมีตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมสังเกตการณ์ และไดเ้ชิญชวน
ใหผู้ถื้อหุน้เป็น สกัขีพยานในการนบัคะแนนรวมกบัตวัแทนผูส้อบบญัชีอีกดว้ย 

6. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2564 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ตามล าดบัในระเบียบวาระท่ีไดก้ าหนด
ไวใ้นหนังสือ นัดประชุมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นส่วงหน้าโดยไม่มีการเปล่ียนแปลง ส าทบัวาระดงักล่าวและไม่มีการขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ือง อ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น แต่อยา่งใด นอกจากน้ีภายหลงัจากท่ี
ประชุมไดพิ้จารณาเร่ือง ต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถว้นแลว้ ประธานท่ีประชุมได ้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมใน
เร่ืองท่ีมีความสนใจก่อนปิดประชุม 

7. บริษทัมีการบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งครบถว้นประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ รายช่ือกรรมการ 
บริษทัและฝ่ายจดัการท่ีเขา้ร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการ ลงคะแนนเสียง มติท่ีประชุม ผลการสงคะแนนเสียงในแต่ละ 
วาระ รวมถึงค าถาม ค าช้ีแจงและความคิดเห็นของผูถื้อหุ้น โดยประเภทของผูถื้อหุ้น (มาประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บ 
มอบฉนัทะ) ท่ีซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น และจดัท า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 แลว้เสร็จ ภายใน 
14 วนันบัแต่วนัประชุม และไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้ง
ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

8. ภายหลงัการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารไดพ้ิจารณาค าถามและขอ้เสนอแนะของ
ผูถื้อหุน้ท่ี รวบรวมไดจ้ากการจดัประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินการท่ีเหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุง การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

9. การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้และการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

-  แจ้งก าหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม 
พร้อมแจง้ข่าว ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อน
วนันดัประชุม ผูถื้อหุน้ 

- แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบ
ฉนัทะ และการออก เสียงลงคะแนน 

-  จดัท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวต่างชาติ 

-  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามและเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมฯ รวมถึงเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน พร้อมทั้ง
แจง้ข่าวผา่นระบบข่าวของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

-  ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่เพ่ิมระเบียบ
วาระในท่ีประชุมโดย ไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น    โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใช้
เวลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการ ตดัสินใจ 

-  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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6.2 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืนๆ  

 จรรยาบรรณธุรกจิ 
 คณะกรรมการบริษทัยดึมัน่การด าเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมีนโยบายท่ีจะก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ 
(Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้น ามาใชแ้ละเผยแพร่ให้แก่พนักงานเป็นแนวทางการปฏิบติั เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ค านึงถึงสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยผา่นการอบรม และการส่ือสารภายในองคก์รในรูปแบบต่างๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดงักล่าวจะสะทอ้นให้เห็น
ถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบติังาน ท่ีพนกังานทุกคนพึงปฏิบติัตน และปฏิบติังานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีก าหนดไวใ้นดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การใชข้อ้มูลภายในและ
การรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ทรัพยสิ์นทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การ
ปฏิบติัต่อพนกังาน และความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และช่องทางการร้องเรียนการพบเห็นผูก้ระท าผิดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ  โดยบริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบติั
ตามแนวทางดงักล่าว (สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.apcs.co.th) 
          โดยในปี 2564 ไม่มีผูร้้องเรียนเก่ียวกบักระท าผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของนโยบาย แนวปฏิบัต ิและระบบการก ากบัดูแลกจิการในรอบปี 

บริษทัยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งท่ีเป็นหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2549 (CG Principles 2549) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลาดหลกัทรัพยฯ์) หลกัการก ากบัดููแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG 
Code) ท่ีออกโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะท างานเพื่อการ
พฒันาความยัง่ยนืของบริษทัจดทะเบียน โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่่ืออนุมัติให้บริษทัมีการก าหนดนโยบาย รวมถึงน า
หลกัเกณฑด์งักล่าวไปปฏิบติั 
การทบทวนการน าหลกัการก ากบัดููแลกจิการที่ด่หีรือ Corporate Governance Code ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้ 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน ไดใ้ห้ไปพิจารณา
ทบทวนการน าหลกัปฏิบติั 8 ประการ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตาม
ขอ้แนะน าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 
โดยไดพ้ิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้ าขององค์กร ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัทุกคนไดพ้ิจารณาหลกั
ปฏิบติัดงักล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเขา้ใจถึงประโยชน์และความส าคญัของการน าหลกัปฏิบติัตาม CG Code เพื่อ
น าไปใชส้ร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืนเป็นอย่างดี ส าหรับหลกัเกณฑใ์นเร่่ืองใดท่ียงัไม่ไดมี้การก าหนดเป็นนโยบาย
หรือยงัไม่ไดน้ ามาปฏิบติั  

จาก CG Code โดยฝ่ายจดัการจะรายงานใหค้ณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน รวมทั้้งคณะกรรมการบริษทัทราบ
เพ่่ือพิจารณาทบทวนเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้้ังตามท่่ีเห็นเหมาะสม 

และพิจารณาทบทวนการปฏิบติัตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษทัและมาตรการทดแทนส าหรับแนวปฏิบติั
ท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบั  CG Code ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีรายงานประจ าปี แบบ 56-1One Report ต่อไป ตามหลกั
ปฏิบติัตาม CG Code ท่ีประกอบดว้ย 
8 หมวดหลกัตอ่ไปน้้ี 
 

http://www.asiaprecision.com/
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หลกัปฏิบัต ิ1   ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่ 
กิจการอยา่งย ัง่ยนื  (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board) 
หลกัปฏิบัต ิ2   ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไป เพื่อความยัง่ยนื  

(Define Objectives and Central Ideas) 
หลกัปฏิบัต ิ3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมี ประสิทธิผล  

(Strengthen Board Effectiveness) 
หลกัปฏิบัต ิ4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

(CEO and People Management) 
หลกัปฏิบัต ิ5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

(Nurture Innovation and Responsible Operations) 
หลกัปฏิบัต ิ6  ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่่ี เหมาะสม  

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลกัปฏิบัต ิ7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล  

(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลกัปฏิบัต ิ8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้  

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

บริษทัเร่ิมน าหลกัการ CG Code มาปรับใชใ้ห้เขา้กบับริบท ทางธุรกิจของบริษทัตั้้งแต่ปี 2555 ควบคู่กบัหลกัการ 
CG Principles 2549  อย่างไรก็ตามส าหรับหลักปฏิบัติท่ียงัไม่เหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทนั้ น 
คณะกรรมการ บริษัทได้มีการพิจารณาก าหนดมาตรการทดแทนท่ีเหมาะสมและได้บันทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของมติ
คณะกรรมการเพื่อใหมี้การพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกโดยปี 2564 มี เร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติั ดงัต่อไปน้้ี 

1. คณะกรรมการควรก าหนดใหก้รรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้้ งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้ งกรรมการอิสระนั้ นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการควรพจิารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึ งความจ าเป็นดงักล่าว 

ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปีรวม 2 คน ไดแ้ก่ ศ.นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม 
และ นายณรงค ์วรงคเ์กรียงไกร ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปีนั้้น สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ และยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั อีกทั้้งไดน้ าความรู้ประสบการณ์
และความเช่ียวชาญมาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัตาม
แนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และยงัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ก าหนดจ านวนวาระท่ี จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนั และ
ก าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดของอนุกรรมการ ปัจจุบนัคณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการ
ด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนและ
คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนรวมถึงพิจารณาความหลากหลาย ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นตอ้งมีใน
คณะกรรมการเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ 

อยา่งไรก็ตามบริษทัจะมีการพิจารณาการเขา้เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมชุดต่างๆ เป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณา
จากทั้งคุณสมบติัและความเหมาะสมตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะอนุกรรมการชุดตา่งๆทั้้งน้้ี เร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติั
ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ี ยวกบัโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึง ฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน เพื่อพจิารณาทบทวน เป็นประจ าทุกปีเน่่ืองจากคณะกรรมการบริษทัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการ
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ก ากบัดูแลกิจการจึงไดก้ าหนดแนวทางท่ีชดัเจนในการให้อิสระแก่ฝ่ายจดัการในการริเร่ิมและด าเนินการปรับปรุงเร่ืองการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองภายใตค้  าแนะน าของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2564 บริษทัไดรั้บการประเมินเร่ืองการก ากบัดููแลกิจการต่างๆ  ดงัน้ี  ไดรั้บผลการ
ส ารวจ  CGR ประจ าปี  2563โดย IOD อยูใ่นกลุ่มระดบั “ดีมาก” (คะแนนเฉล่ียโดยรวมร้อยละ 80)  และไดรั้บการประเมิน
คุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 95 คะแนน           
นอกจากน้้ีในปี 2564 บริษทัไดด้ าเนินการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดูแลกิจการ 
หรือกฎบตัรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้บริษทัมีระบบการก ากบัดูแลกิจการอยา่งต่อเน่่ือง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการก ากบัดูแลและแสดงให้เห็นวา่มีการยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ท่ีสอดคลอ้งกบั       
CG Code ปี 2560 ดงัน้ี 

1) ทบทวนกฎบตัรและแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
2) ก าหนดนโยบายการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 
3) ทบทวนนโยบายก าหนดจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการสามารถไปด ารงต าแหน่งได ้
4) ก าหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
5) ทบทวนแบบประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
6) ทบทวนนโยบายการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือก

ตั้้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
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7.  โครงสร้างการกาํกบัดูแลกจิการ และข้อมูลสําคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 

7.1. โครงสร้างการกาํกบัดูแลกจิการ  ณ 31 ธันวาคม 2564 
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โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของ
บริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการ
ต่างๆดงัน้ี 

7.2. ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการ 

7.2.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัสอดคลอ้ง กบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั มีความรู้
ความสามารถเป็นท่ี ยอมรับ และเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจของบริษทั โดยร่วมกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูงในการกาํหนด วตัถุประสงคแ์ละวางแผนการดาํเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Corporate Objective 

and Long Term Goal) ตลอดจนกาํหนด นโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียงผ่านคณะจดัการความเส่ียง และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององคก์ร รวมทั้งการ ทบทวนนโยบายและแผนงานสาํคญัของบริษทัเป็นประจาํทุก
ปี และกาํกบัดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไป
ตามแผนท่ี วางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15 กาํหนดใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการ ของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของ จาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรนั้น  ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการจาํนวน 9 คน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัขอ้บงัคบั ของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 6 คน และกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารจาํนวน 3 

คน คือ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร  ซ่ึงกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารกว่าก่ึงหน่ึงมี
ความรู้และ ประสบการณ์การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั ดงัรายช่ือ ต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ศ.นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

3. พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 

4. นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท กรรมการ / กรรมการอิสระ 

5. นายสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมการ  

6. นายอภิชาติ   การุณกรสกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

7. นายชยัโรจน์   เวทยน์ฤมาณ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

8. นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ 

9. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการ / เลขานุการ 

10. นายวิเชียร  เชิดชูตระกลูทอง  1) กรรมการ / กรรมการอิสระ 

เลขานุการบริษทั  นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  

1) นายวิเชียร  เชิดชูตระกูลทอง ไดค้รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติไม่
แต่งตั้งกลบัเขา้ดาํรงคต์าํแหน่งต่ออีกวาระ  และเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดเ้สนอช่ือนายธีรลกัษ ์ แสงสนิท เขา้เป็น
กรรมการบริษทัแทน นายวิเชียร  เชิดชูตระกลูทอง 

2) พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชยั  ประสงคสุ์กาญจน์ ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564   และ
ผา่นการอนุมติัในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2564  
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คณะกรรมการบริษทัทั้ง 9 คน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

1. ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผดิท่่ีเก่่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติัการทาํรายงานท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมารายละเอียดปรากฎตาม
ประวติัคณะกรรมการบริษทัในเอกสาร แนบ 1 ซ่่ึงเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 

นายอภิชาติ การุณกรสกุล นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ  นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือ
ช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

กรรมการอสิระของบริษัท 

บริษทัมีกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามนิยาม ของบริษทั ซ่ึงมีความเขม้งวดกวา่หลกัเกณฑ์
คุณสมบติักรรมการอิสระ ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน จาํนวน 4 คน เท่ากบั เกณฑข์องคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพท่ีมี มูลค่าเกินกวา่ท่ี
กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ และไม่
มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ซ่ึงมีหนา้ท่ีตรวจสอบการ ทาํงานของฝ่ายจดัการ แสดงความคิดเห็น สนบัสนุนนโยบายท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้หรือคดัคา้นการตดัสินใจท่ีไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสของบริษทัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของ ผูถื้อหุน้ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกาํกบัดูแลให ้บริษทักาํหนดและเปิดเผยนโยบาย
ดา้นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง กนั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัและผูถื้อหุน้จะไดรั้บประโยชน์สูงสุด ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

1. รศ.นายแพทยอุ์ดมศิลป์   ศรีแสงนาม  

2. นายณรงค ์วรงคเ์กรียงไกร 

3. พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชยั  ประสงคสุ์กาญจน์ 

4. นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท 

โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน เป็น ผูพิ้จารณาสรรหาบุคคลผูมี้คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระโดยใช ้

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหา บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บ
ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริษทัตามรายละเอียดในหวัขอ้การกาํกบั ดูแลกิจการ เร่ืองความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการและเสนอให ้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางของคณะกรรมการ
บริษทัเร่ืองความหลากหลายในโครงสร้าง ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางดา้นทกัษะวิชาชีพและ ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น โดยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565  ได ้ทบทวนขอ้กาํหนด
คุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั และไดมี้มติ อนุมติัไวด้งัน้ี 

1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อ หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจ ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ 

ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

3.ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรสพ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
บุคคล ท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย 

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุม ของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี
ของ บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะได ้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้ อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผู ้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8.ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

หรือไม่เป็น หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่ง เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น 

หุน้ส่วนธุรกิจ เจา้หน้ี และคู่คา้ อนัอาจจะทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

10.มีความรู้และเขา้ใจลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

11.กรรมการอิสระจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทนัทีหากเห็นวา่มีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจจะทาํใหต้นตอ้ง
ขาด คุณสมบติัความเป็นอิสระในฐานะกรรรมการอิสระ 

12. กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ใหด้าํรงตาํแหน่ง
กรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอยา่ง
สมเหตุสมผลถึงความจาํเป็นดงักล่าว 

13.กรรมการอิสระจะตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 5 แห่งภายหลงัไดรั้บการ
แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการใหต้ดัสินใจดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยสามารถตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ทั้งน้ี ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติั ตามขอ้ 1-13 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดรั้บมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

บริษทัยอ่ย ลาํดบัเดียวกนั หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดย
ไม่ถือวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการ ท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็น บุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือการใหบ้ริการทาง วิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกาํหนดตามขอ้ 4 หรือ ขอ้ 6 ใหบ้ริษทัไดรั้บการ ผอ่นผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมี
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ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให ้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว กต่็อเม่ือบริษทัไดจ้ดัใหมี้ความ เห็นคณะกรรมการ
บริษทัท่ีแสดงวา่ไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา 29/7 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้ วา่การแต่งตั้ง
บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ  

7.2.2. ข้อมููลคณะกรรมการและผู้มอีาํนาจควบคุุมบริษัทรายบุุคคล 

ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

ลาํดบั กรรมการ 

กรรมการบริษทั กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร
ความเส่ียง  

กรรมการบริหาร 

(9 คน) ( 3 คน) ( 3 คน) (3 คน) (5 คน) 

1 ศ.นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ/ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ ประธานกรรมการ   

2 นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร รองประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ กรรมการ   

3 พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน์ กรรมการ/ 

กรรมการอิสระ 

 กรรมการ   

4 นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท กรรมการ/ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ  ประธานกรรมการ  

5 นายสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมการ    กรรมการ 

6 นายอภิชาติ   การุณกรสกลุ กรรมการ   กรรมการ ประธานกรรมการ 

7 นายชยัโรจน์   เวทยน์ฤมาณ กรรมการ    กรรมการ 

8 นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ   กรรมการ  

9 นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการ    กรรมการ 

10 นายราจีฟ  วจิายนั     กรรมการ 

7.2.3. บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูข้บัเคล่ือนองคก์รท่ีมีบทบาทและหนา้ท่ี ในการกาํหนดกลยทุธ์และนโยบายในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุด ของบริษทับนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแล กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) นอกจากนั้นยงัมี บทบาทและหนา้ท่ีในการ
กาํกบัดูแลและประเมินผลการปฏิบติังาน ของฝ่ายจดัการและกรรมการผูจ้ดัการในการบริหารกิจการของบริษทั ใหส้าํเร็จตาม
แผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงได ้มีมติกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฉบบัน้ีข้ึนเพ่ือให้
กรรมการ บริษทัทุกคนตระหนกัถึงหนา้ท่่ีและความรับผดิชอบเพ่่ือปฏิบติัหนา้ท่่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์และเพ่่ือสร้างคุณค่า
อยา่งย ั่่งยนื ใหแ้ก่ทั้้งบริษทั ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  

1.ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสามโดยอตัรา 
ถา้จาํนวนกรรมการ แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซ่ึงกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับ
ตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ 
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2. การพน้จากตาํแหน่ง 

     2.1  กรรมการพน้จากตาํแหน่งทนัที เม่ือ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการ หรือลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

- ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และมี สิทธิลงคะแนนเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และ มีสิทธิออกเสียง 

- ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

     2.2. กรณีกรรมการบริษทัพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ ใหก้รรมการบริษทัท่ีพน้ต าแหน่งยงัคงตอ้งรักษาการใน
ตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินกิจการของบริษทัต่อไปเพียงเท่าท่ีจาํเป็น จนกวา่คณะกรรมการบริษทัชุดใหม่จะเขา้รับ หนา้ท่ี 

     2.3. กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้ง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึนเป็นกรรมการบริษทัแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่ 

วาระของกรรมการบริษทันั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัแทนอยูใ่น ตาํแหน่งไดเ้พียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัซ่ึงทดแทน 

3.  กรรมการท่ีมีอาํนาจลงลายม่ือช่ือแทนบริษทั 

 กรรมการท่ีมีอาํนาจลงลายม่ือช่ือแทนบริษทั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 30. "จาํนวนหรือช่ือกรรมการผูมี้
อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัไดน้ั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษทั โดยท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได"้ 

อาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

เช่น วสิัยทศัน์และภารกิจ กลยทุธ์  ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตาม
นโยบายและแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสรุปอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสาํคญัได้
ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยยดึหลกั  “ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี
สาํหรับ กรรมการบริษทัจดทะเบียน” ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

2. จดัใหมี้การทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ท่ีผูส้อบบญัชี 

ตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

3. กาํหนด วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกิจ งบประมาณ 

นโยบาย ดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  การจดัทาํแผนสืบทอด
ตาํแหน่ง ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร (Succession Plan) รวมถึงทบทวนเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

4. พิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์ ภารกิจ หรือกลยทุธ์ของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาและไดติ้ดตามดูแล
ใหมี้ การนาํกลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั 

5. ควบคุมและกาํกบัดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตาม 

นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกาํหนดค่าตอบแทนและ 

ทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน 
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6. กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาด ทุน ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาทิ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น
ท่ีสาําคญั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

7. พิจารณากาํหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอาํนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ 

คณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร กรรมการ 

ผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้ง ทั้งน้ี การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดนั้นตอ้งไม่มี 

ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าว 

สามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั บริษทัฯ 

หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ พิจารณาและ
อนุมติัไวแ้ลว้ 

8. คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการกาํหนดนโยบายกาํกบัดูแลและการ
บริหารงาน ประจาํวนัออกจากกนัอยา่งชดัเจน ทั้งน้ี ประธานกรรมการไม่ไดร่้วมบริหารงานปกติประจาํวนัแต่ใหก้าร
สนบัสนุนและ คาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผา่นทางกรรมการผูจ้ดัการอยา่งสมํ่าเสมอ ในขณะท่ีกรรมการ
ผูจ้ดัการ รับผดิชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทัภายใตก้รอบอาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. จดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และรับผดิชอบการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงถึงฐานะ 

การเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

10. คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด
แทน คณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ี 

คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร ทั้งน้ี การมอาํนาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ี
ทาํใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี (ตามท่ีนิยามไวใ้น ประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเวน้แต่เป็น การอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและ อนุมติัไวแ้ลว้ 

  11. คณะกรรมการสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 คน เขา้อบรมหลกัสูตร หรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ี
เป็นการ เพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการ
ปฏิบติังาน ในรอบปีท่ีผา่นมา 
 12. แต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพ่ือรับผดิชอบดาํเนินการในดา้นต่างๆ ในนามของบริษทัหรือคณะกรรมการ เช่น 

ทะเบียน กรรมการ หนงัสือนดัประชุมกรรมการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

13. จดัใหมี้การประเมินตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือนาํผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกนั 

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้น โดยเฉล่ียกรรมการทั้งคณะควรเขา้ร่วม 

 การประชุมคณะกรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของการประชุม ทั้งปี  ในขณะท่ีกรรมการทุกคนควรเขา้ร่วม การ
ประชุมคณะกรรมการ อยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี  

 อาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

1. เป็นผูน้าํของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการกาํกบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการ ชุดยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไวเ้ป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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2. เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการ และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ี
คะแนนเสียง เท่ากนัทั้ง 2 ฝ่าย 

3. เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระท่ีกาํหนด 

4. เสริมสร้างมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษทั 

7.3. ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย 

7.3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน 3  ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม  กรรมการตรวจสอบ 

3. 

4. 

นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท 

นายวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศิจกายน  2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง   3 ปี  (ตั้งแต่ 24 

ธนัวาคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 23 ธนัวาคม  2565) โดยมี  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์ เป็นเลขานุการ 

- นายวิเชียร  เชิดชูตระกลูทอง ไดค้รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 มีมติไม่แต่งตั้งกลบัเขา้
ดาํรงคต์าํแหน่งต่ออีกวาระ  และเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้การเสนอช่ือ นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท เพ่ือเขา้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ แทน 

  นายวิเชียร เชิดชูตระกลูทอง โดยอายกุารดาํรงตาํแหน่ง เท่ากบักรรมการเดิมท่ีคงเหลืออยู ่   
     -นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน   

วาระการดํารงตําแหน่ง/การพ้นจากตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือพน้ตาํแหน่งแลว้ อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีก 

ไม่เกิน 3 วาระต่อเน่ือง (วาระแรกของการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ือง เร่ิมนบัตั้งแต่ กฎบตัร ฉบบัลงวนัท่ี 18 

กมุภาพนัธ์ 2565 อนุมติัโดย คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565  เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565) 

2. เม่ือมีเหตุใหก้รรมการตรวจสอบพน้จากตาํหน่ง และมีผลใหจ้าํนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น 

คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนรายใหม่เพ่ือใหค้รบจาํนวนอยา่งชา้ภายใน 3 เดือน
นบั แต่วนัท่ีมีจาํนวนกรรมการไม่ครบถว้น โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูต่าํแหน่งไดเ้พียง
วาระท่ี ยงัคงเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัแจง้การพน้จากตาํแหน่งของกรรมการ
ตรวจสอบ ดงักล่าวพร้อมเหตุผลของการพน้จากตาํแหน่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที 

กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งทนัที เม่ือ 

• ตาย 

• ลาออก 

• พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั   

• คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

• ครบวาระ 

• ตอ้งโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงท่ีสุด หรือคาํสั่งท่ีชอบดว้ยกฏหมายใหจ้าํคุก เวน้ 

 แต่ในความผิดท่ีกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

• เป็นบุคคลลม้ละลาย 

• เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
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• ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ีหรือตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

  3. ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ควรแจง้เป็นหนงัสือต่อบริษทัล่วงหนา้ เช่น 

อยา่งนอ้ย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพ่ือคณะกรรมการบริษทัจะไดพิ้จารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน โดยบริษทั จะแจง้
เร่ืองการลาออกพร้อมส่งสาเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ทราบ กรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้ จาก
ตาํแหน่งทั้งคณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากตาํแหน่งตอ้งรักษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินการต่อไป ก่อน
จนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

   4.ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนวาระการดาํรงตาํแหน่ง บริษทัฯ จะแจง้เร่ืองการถอดถอนพร้อม 

สาเหตุใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ทราบ 

อาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอเป็นไปตาม 

มาตรฐานการบญัชีสากล โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบการจดัทาํรายงาน ทาง
การเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจาํปี และเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริษทั  

 2.สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการกาํกบัดูแล การบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม เห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี รับผดิชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี อาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ี เห็นวา่จาํเป็นและเป็นเร่ืองสาํคญั
ในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ กไ็ด ้พร้อมทั้งนาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั การปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุม
ภายในท่ีสาํคญัและจาํเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยสอบทานร่วมกบั ผูส้อบบญัชีภายนอก และหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือบริษทัท่ีปรึกษาตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งจาก Insource และ Outsource ท่ี 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.สอบทานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นโยบาย กฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5.พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณา 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงการพิจารณาเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผู ้ถือหุน้เป็น
ผูอ้นุมติั ตลอดจนประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน 

และปัญหาท่ีพบระหวา่งการตรวจสอบ และประเดน็ท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่เป็นสาระสาํคญั 

6. พิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยง (Related Party Transaction) หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง 

ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

7. จดัใหมี้การประชุมโดยท่ีไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมอยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง แบ่งเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี 

ภายนอก 1 คร้ัง การประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน 1 คร้ัง และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 คร้ัง 

8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวชิาชีพอ่ืน หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง
ได ้เม่ือเห็นวา่จาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั 

9.ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญใหฝ่้ายจดัการผูบ้ริหารหรือ
พนกังาน ของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจาํเป็น 
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10. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

11. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พร้อม ทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุใหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

12. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

13. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น น่าเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

          ขอ้กาํหนดของตลาด หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

  - ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

- รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  ท่ี
ไดรั้บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

14.ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี 

ซ่ึง อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพ่ือดาํ เนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร 

 - รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-  การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ กฎหมายท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

หากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการ 

ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหน่ึงต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพย ์

15.ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายภายในขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบติั
หนา้ท่ี ของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

และคณะกรรมการของบริษทัฯ ยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 

7.3.2. คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร มีจาํนวน 5 ท่าน  ประกอบดว้ย   

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายอภิชาติ     การุณกรสกลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายชยัโรจน์   เวทยน์ฤมาณ กรรมการบริหาร 

3.  

4.  

นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี 

นายราจีฟ        วจิายนั 

กรรมการบริหาร  

กรรมการบริหาร 
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ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

5. นายสมโภชน์  วลัยะเว ี กรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์  2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง   3 ปี  

 (ตั้งแต่ 26 กมุภาพนัธ์  2562 ส้ินสุดวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์  2565)  โดยมี  นางสาวกาญจนา  ทาจาํปี  เป็นเลขานุการ  

ท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายสมโภชน์ วลัยเสวี เป็นคณะกรรมการบริหารโดยมีผลตั้งแต่ วนัท่ี 9 

มีนาคม 2563 โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บ
เลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดอี้ก  คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และมีอาํนาจ หนา้ท่ี 

และความรับผดิชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กาํหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจการ
บริหารต่าง ๆ ของบริษทั หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการของบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด โดยสรุปอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี  

1. ดาํเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่ง และมติ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ /หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  

2. พิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการ กาํหนดโครงสร้างองคก์ร นโยบาย ทิศทาง และ กลยทุธ์ การดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั การขยายกิจการ กาํหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณากาํหนดต่อไป 

3. มีอาํนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ  /หรือคณะทาํงาน เพ่ือการดาํเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษทั และ
การกาํหนดอาํนาจ หน้าท่ี  แล ะความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ  /หรือคณะทาํงาน รวมถึงควบคุม

กาํกับดูแลให้การดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ /หรือคณะทาํงานท่ีแต่งตั้ งบรรลุตามนโยบายและ
เป้าหมายท่ีกาํหนด 

4. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และกาํกบั
ดูแลใหก้ารดาํเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

5. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจาํปีตามท่ีฝ่ายจดัการ เสนอก่อนท่ีจะนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและอนุมติั  

6. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั แต่ไม่เกินงบประมาณท่ี
รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

7. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีสาํคญัๆ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปีตามท่ีจะไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้  

8. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติั การกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษทั แต่ละรายการ
ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และกรณีท่ีต้ อง
ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเป็นหลกัประกนั ตอ้งนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั 

9. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจาํปี เพ่ือเสนอ
คณะกรรรมการบริษทัอนุมติั 
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10. กาํหนดโครงสร้างองคก์ร อาํนาจการบริหารองคก์ร รวมถึงการแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง การ
กาํหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย เทียบเท่าข้ึนไป ยกเวน้
ตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร  ) President) 

11.  ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยอยูภ่ายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว มีอาํนาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรือการมอบอาํนาจนั้น ๆ ไดต้ามท่ี
เห็นสมควร 

12.  มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงิน และการใชจ่้ายในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทัภายในวงเงินไม่
เกิน 20  ลา้นบาท กรณีท่ีวงเงินเกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยตอ้งนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

13. ดาํเนินการอ่ืนใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหผู้รั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ )ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด (มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย และ/

หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารไม่มี 

อาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและหรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพ่ืออนุมติัต่อไป  ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึง (แลว้แต่กรณี) เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

7.3.3. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีจาํนวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย   

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ 

2. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ 

3. พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน์ กรรมการ 

4. นายวเิชียร  เชิดชูตระกลูทอง กรรมการ 

- เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563  มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  

(ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนาคม 2566 )  ประกอบดว้ย 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม  

2. พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน์  

3. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร  

โดยมี  นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  เป็นเลขานุการ 

- นายวิเชียร  เชิดชูตระกูลทอง ไดค้รบวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติไม่แต่งตั้งกลบัเขา้
ดาํรงคต์าํแหน่งต่ออีกวาระ  และเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดเ้สนอช่ือพล.ต.รศ.นพ.เกรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน์เขา้เป็นกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน  แทน นายวิเชียร  เชิดชูตระกลูทอง โดยอายกุารดาํรงตาํแหน่ง เท่ากบักรรมการเดิมท่ีคงเหลืออยู ่   
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี   และเม่ือพน้ตาํแหน่งแลว้ อาจ
ไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเน่ือง  )วาระแรกของการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ือง เร่ิมนบัตั้งแต่ กฎบตัร 

ฉบบัลงวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 อนุมติัโดย คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565  เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565(  

2. กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

  (1)  ครบกาํหนดตามวาระ 

  (2)  พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 

  (3)  ลาออก 

  (4)  ตาย 

  (5) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

3. เม่ือกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้ง
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือใหก้รรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน มีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนซ่ึงตนเขา้มาแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี
ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

 ด้านการสรรหา 
1.  กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาใหเ้ป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองคป์ระกอบของ 

คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการกาํหนดไว ้รวมถึงกาํหนดวธีิการสรรหาอยา่งเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั ประสบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัดาํเนินธุรกิจอยู ่โดย
จดัทาํเป็น Board Skill Matrix เพ่ือช่วยใหก้ารสรรหากรรรมการมีความสอดคลอ้งกบั กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 2.  สรรหารายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทั ฯ และบริษทัยอ่ยอา้งอิงจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) หรือใชบ้ริษทัท่ีปรึกษา (Professional Search Firm) 

ในการสรรหากรรมการใหม่และผูบ้ริหารระดบัสูง 

 3. พิจารณากลัน่กรองรายช่ือ ตรวจสอบประวติัและคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ
ของ ผูท่ี้จะเสนอช่ือ และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณา 

 4.  ดาํเนินการเพ่ือใหมี้การทาบทามและติดต่อสัมภาษณ์ผูท่ี้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพ่ือจะไดม้ัน่ใจวา่ 
บุคคลดงักล่าวมีความยนิดีจะมารับตาํแหน่ง 

 5.  พิจารณาผลงาน คุณสมบติั และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระและสมควรไดร้บ
เลือกตั้ง ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตั้งเป็น 

กรรมการบริษทั 

 6. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัในกรณีท่ีมีเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของกรรมการบริษทั 

 7. จดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และพฒันาความรู้แก่กรรมการปัจจุบนั 

 8.  วางแผนการสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง(Succession Plan) เพ่ือเตรียมพร้อมบุคคลท่ีมีศกัยภาพให ้
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สามารถสืบทอดตาํแหน่งงานในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารระดบัสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถ ปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้

 9. ปฏิบติัหนา้ท่ีในเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ด้านกาํหนดค่าตอบแทน 

 กาํหนดและจดัทาํนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  1. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ท่ี 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง 

  2. พิจารณาอนุมติัรูปแบบ หลกัเกณฑ ์และการกาํหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนท่ีเป็นเงินเดือนและ 

ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายใหแ้ก่ กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง และท่ีปรึกษาระดบับริหารของ บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยเป็นรายบุคคล 

  3. กาํหนดเกณฑก์ารประเมินผูบ้ริหารสูงสุด พร้อมทั้งนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  4 . ประเมินผลการปฎิบติังานของประธานกรรมการบริหารทุกปี และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา
ให ้ความเห็นชอบ ผลการประเมินดงักล่าวนาํมาพิจารณาปรับข้ึนค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

ด้านธรรมาภิบาล 

 1. กาํหนดทิศทางนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมของกรรมการและผูบ้ริหาร 4 ลาํดบัแรกตามคาํนิยาม 

ของ กลต. ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ทั้งน้ี ใหร้วมถึงการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อ สังคมเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจาณาใหค้วามเห็นชอบ 

 2. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และฝ่ายบริหารเพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี แนวทางปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

 3. ทบทวนแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ของ มาตรฐานสากลและจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาปรับปรุง อยา่ง
สมํ่าเสมอ 

หนา้ท่ีอ่ืนๆ  ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี และมีอาํนาจใน
การเรียกประชุมเพ่ิมไดต้ามความจาํเป็น  

 2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นองคป์ระชุม 

 3. ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให ้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ท่ีมาประชุม
เลือก กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

 4. การออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1เสียง และใช้
คะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ในกรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มี
สิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพ่ือเป็นการช้ีขาด 

 5. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงต่างๆ 

ใหท่ี้ประชุมทราบได ้
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7.3.4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจาํนวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย   

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท ประธานกรรมการ 

2. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ กรรมการ 

3. นายสุริยล    อุดชาชน กรรมการ 

4. นายวเิชียร   เชิดชูตระกลูทอง กรรมการ 

เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  (ตั้งแต่ 9 

มีนาคม 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนาคม 2566 )  ประกอบดว้ย  

โดยมี  นางดวงเดือน  หิรัญรักษ ์เป็นเลขานุการ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือพน้ตาํแหน่งแลว้ อาจไดรั้บการ
แต่งตั้งใหม่อีก ไม่เกิน 3 วาระต่อเน่ือง (วาระแรกของการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ือง เร่ิมนบัตั้งแต่ กฎบตัร ฉบบั
ลงวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 อนุมติัโดย คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565  เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565) 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

  (1)  ครบกาํหนดตามวาระ 

  (2)  พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 

  (3)  ลาออก 

  (4)  ตาย 

  (5 ) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

3. เม่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  พน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหค้รบตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรน้ี โดย
บุคคลท่ีเข้ามาเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง  จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระท่ีย ัง เหลืออยู่ของ
กรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงตนเขา้มาแทน 

 อาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขต
อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาและอนุมติันโยบายการบริหารความเส่ียง วตัถุประสงค ์และกรอบการบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk 

Management  Framework)  สาํหรับเป็นกรอบการปฏิบติังานในกระบวนการบริหารความเส่ียงขององคก์ร ใหเ้ป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลยทุธ์ของบริษทัฯ โดยนโยบาย วตัถุประสงค ์และกรอบการบริหาร
ความเส่ียงจะไดรั้บการทบทวนเป็นประจาํทุกปี หรือเม่ือมีความเส่ียงใหม่ท่ีมีนยัสาํคญัต่อการ กาํหนดเป้าหมายและกล
ยทุธ์ของบริษทั เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. กาํกบัดูแลใหมี้การระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทั้งภายนอกและภายในองคก์รท่ีอาจส่งผลต่อบริษทัฯ ใหไ้ม่ 

สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้และมีการประเมินความเส่ียงผลกระทบ (impact) และโอกาส (likelihood) ท่ี
เกิดข้ึนของความเส่ียงท่ีไดร้ะบุไว ้เพ่ือจดัลาํดบัความเส่ียงและเลือกใชว้ธีิการจดัการความเส่ียง (risk treatment) ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม รวมถึงวเิคราะห์ติดตามและรายงานอยา่งเป็นระบบ 
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3. มีอาํนาจแต่งตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียงตามความจาํเป็น 

4. ติดตามการดาํเนินการบริหาร ความเส่ียง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จดัการติดตามและรายงานอยา่งเป็นระบบ 

5.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อยา่งสมํ่าเสมอเก่ียวกบัการบริหาร การดาํเนินงาน และสถานะความเส่ียงของบริษทั 

และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

6.  มีหนา้ท่ีประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือกาํหนดมาตรการป้องกนัหรือลดความเส่ียง ท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหารความ เส่ียงท่ี
กาํหนด 

7. รับทราบ พิจารณา และใหค้วามเห็นในผลการประเมินความเส่ียง แนวทาง และมาตรการจดัการความเส่ียง และ
แผนปฏิบติัการ เพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยูข่องบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม 

8. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีมีสาระสาํคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
ผูส้อบทาน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

9. ใหค้าํแนะนาํ และคาํปรึกษา กบัคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 

10. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีการเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

11. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

12. โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือนาํเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7.4. ข้อมูลเกีย่วกบัผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัมีคณะผูบ้ริหาร จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ยรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายอภิชาติ การุณกรสกลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ/ รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซ้ือ / กรรมการบริหาร 

3. นายสมโภชน์  วลัยะเสวี กรรมการบริหาร 

4. นายราจีฟ  วจิายนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายวศิวกรรม /  

รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ /

กรรมการบริหาร 

5. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป1) / 
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารบุคคล /

กรรมการบริหาร 

1) ฝ่ายบริหารทัว่ไปประกอบดว้ยงานบญัชี การเงิน งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และงานดา้นนาํเขา้ และส่งออก  

ผูบ้ริหารของบริษทัไดรั้บมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีใหด้าํเนินงานภายใต ้นโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ี
คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้ซ่ึง คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการจดัทาํอาํนาจดาํเนินการในการ กาํหนดขอบเขตหนา้ท่ี
ท่ีชดัเจน เพ่ือความโปร่งใสและมีความคล่องตวั ในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีควบคุมค่าใชจ่้าย 

และงบลงทุนตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัในแผนงาน ประจาํปี ดาํเนินการตามนโยบายดา้นบุคคล แกไ้ขปัญหา
หรือ ความขดัแยง้ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั และดาํรงไวซ่ึ้งการส่ือสารท่ี มีประสิทธิภาพต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
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อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริหาร 

1.   ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดโดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ  /หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ภายใตก้รอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอบเขตอาํนาจซ่ึง
คณะกรรมการกาํหนด 

2. ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและ /หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั  

3. จดัทาํและนาํเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ
ประจาํปีของบริษทัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจาํปี และกาํหนดอาํนาจการบริหารงาน 

เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั 

4.  รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทัมากาํหนดทิศทาง แนวทาง กลยทุธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพ่ือกาํหนด
ภารกิจหลกั )Mission) สาํหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการนาํไปดาํเนินการ 

5.   ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือใหผู้บ้ริหาร และฝ่ายจดัการดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ และแผนธุรกิจท่ีวางไว ้เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

6.   ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการและรายงานผลการดาํเนินงาน การบริหาร
จดัการ ความคืบหนา้ในการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

7.  ออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกความเขา้ใจ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามนโยบาย 

และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัภายในองคก์ร 

8. กาํหนดโครงสร้างองคก์ร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง 

และเลิกจา้งพนักงานของบริษทั และกาํหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดิการต่างๆ 

สาํหรับพนกังาน 

9.  มีอาํนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัในตาํแหน่งท่ีตํ่ากวา่ตาํแหน่งประธานการรการบริหาร  

10. มีอาํนาจอนุมติัการใชจ่้ายในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจดัซ้ือทรัพยสิ์น การใชจ่้ายเงิน
ลงทุนท่ีสาํคญัเพ่ือประโยชน์บริษทั และ การทาํรายการอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของบริษทั ซ่ึงอาํนาจการอนุมติัดงักล่าว
จะเป็นการอนุมติัรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน  100 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ 

ทั้งน้ี ในการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีประธานกรรมการบริหาร (President) หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธาน
กรรมการบริหาร (President)  หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ กบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมการผูอ้าํนวยการ (President)  ไม่มีอาํนาจ
อนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(แลว้แต่กรณี)  เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนด 
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ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เ่ป็นธุรกจิหลกัของบริษัท (ณ วนัท่่ี  31 ธนัวาคม 2564) 

 

 ผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั โครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัมีการ
กาํหนด อยา่งเหมาะสม ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน โปร่งใส สมเหตุสมผลกบั กิจการ ประกอบดว้ยค่าตอบแทนราย
เดือนและเงินรางวลัประจาํปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ล่วงหนา้ ผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั สภาวะธุรกิจโดยรวม และ ผลสาํรวจค่าตอบแทนของบริษทัชั้นนาํในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งในปี 2564 กลุ่มบริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้ผูบ้ริหาร ซ่ึงค่าตอบแทน
ดงักล่าวไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั รวมจาํนวนทั้งส้ิน 30,402,805.33บาท   

ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี – 

รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ข้อมูล ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2564 

ลาํดบั รายช่ือ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นทีถื่อ1) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

จํานวนหุ้น 

ทีเ่ปลีย่นแปลง 

เพิม่ขึน้ ในปี 2564 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษทั  

(ร้อยละ) 

2563 2564 สุทธิ-ซ้ือ(ขาย/โอน) 2564 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ / 

ประธานกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /  

กรรมการตรวจสอบ 

- - - - 

2. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร รองประธานกรรมการ /  

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- - - - 
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APCS X - /# */ ()/# / / / /# #

1. บริษทั เอเซีย พรีซิช ัน่ เอ.ที. จาํกดั APAT */ ()/# /# /// /

2. บริษทั เอเซีย พรีซิช ัน่ เทค จาํกดั AST */ ()/# /#

3. บริษทั  เอทู เทคโนโลยี จาํกดั A2 / /# / */# X - / /#

4. บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จาํกดั APT / / /# / */# /#

5. บริษทั กจิการรว่มค้า เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั A2T / / /# / */# /#

6. บริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จาํกดั A2VN /

WATER 7. บริษทั ชลกจิ สากล จาํกดั CK / / */

หมายเหตุ : สัญลกัษณ์ X = ประธานกรรมการ - = รองประธานกรรมการ * = ประธานกรรมการบริหาร

/ = กรรมการ # = ผูบ้ริหาร () = กรรมการผูจ้ดัการ

AUTO

EPC

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จํากัด (มหาชน)

บริ
ษทั

ยอ่
ย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

รายช่ือผู้บริหาร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

รายช่ือบริษัท
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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ข้อมูล ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2564 

ลาํดบั รายช่ือ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นทีถื่อ1) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

จํานวนหุ้น 

ทีเ่ปลีย่นแปลง 

เพิม่ขึน้ ในปี 2564 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษทั  

(ร้อยละ) 

2563 2564 สุทธิ-ซ้ือ(ขาย/โอน) 2564 

3. นายสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมการ /กรรมการบริหาร 208,800 208,800 - 0.03 

4. นพ.เกรียงชยั  ประสงคสุ์กาญจน์ กรรมการ /  

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  

3,050,000 3,399,900 349,900 0.52 

5. นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท กรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการตรวจสอบ 

- - - - 

6. นายอภิชาติ   การุณกรสกลุ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง /  

ประธานกรรมการบริหาร 

94,345,812 94,345,812 - 14.29 

7. นายชยัโรจน์   เวทยน์ฤมาณ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ/ 

กรรมการบริหาร 

12,335,682 12,335,682 - 1.87 

8. นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง - - - - 

9. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการ /เลขานุการบริษทั / 

กรรมการบริหาร 

441,663 441,663 - 0.07 

10. นายราจีฟ  วจิายนั กรรมการบริหาร - - - - 

หมายเหตุ : 1) การถือหุน้รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

7.5. ข้อมูลเกีย่วกบัพนักงาน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังาน จาํนวนทั้งส้ิน 718 คน (ไม่รวมผูบ้ริหารของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย) โดยสามารถแบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 

ฝ่ายฝ่าย แผนก จํานวนพนักงาน (คน) 

2562 2563 2564 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ (Business Development) 14 13 14 

ฝ่ายจดัซ้ือ (Supply Chain) 8 11 10 

ฝ่ายวศิวกรรม (Engineering &Technical) 93 120 98 

ฝ่ายปฏิบติัการ (Operation ) 716 510 534 

ฝ่ายบริหารบุคคล (Human Resource) 27 13 13 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป (Administration) 41 53 49 

รวม  899 720 718 

ค่าจ้างพนักงาน   (ล้านบาท/ปี) 275.37 241.44 275.34 

 ค่าตอบแทนพนักงาน     

ปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้กบัพนกังานจาํนวนเฉล่ีย 718 คน 

รวมเป็นเงินจาํนวน   275.34 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าครองชีพ ค่านายหนา้     เงิน
สาํรองเล้ียงชีพ เงินประกนัสังคม ผลประโยชน์พนกังาน และอ่ืนๆ 

 กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและ
กาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพ่ือจูงใจใหพ้นกังานทาํงานกบับริษทัในระยะยาว  
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 ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่มี- 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษทัมีนโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ อนัจะทาํให้
เกิดประโยชน์แก่บริษทัในการท่ีจะมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถสร้างผลงานให้กบับริษทั โดยมี
แผนการฝึกอบรมประจาํปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทกัษะงานตามความรับผิดชอบของพนกังานแต่ละ
ระดบั โดยในปี 2564 บริษทัไดจ้ดัฝึกอบรมพนกังาน เท่ากบั  8,632.90 ชม.ต่อปี  หรือคิดเป็นจาํนวน 14.04 

ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

7.6. ข้อมูลสําคญัอ่่ืนๆ 

7.6.1. รายช่ือบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบ 

เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ
แต่งตั้ ง นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ดํารงตาํแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้ งน้ี นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี เป็นผู ้มีความรู้และ
ประสบการณ์ทางดา้นบญัชี   

เลขานุการบริษทั ตามมาตรา 89 /15   ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 แกไ้ขโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฉ์บบั พ.ศ. 2551 โดยกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

1. คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
บริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 

2. ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผดิชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

3.1 ทะเบียนกรรมการ 

3.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

3.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

3.4 รายงานประจาํปีของบริษทั 

3.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

ผู้ที่ไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทาํบัญชี 

บริษทัมอบหมายใหน้ายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  ตาํแหน่งกรรมการบริหาร (ดููแลงานดา้นการเงินและบญัชี) ใหท้าํหนา้ท่่ีเป็น
ผูรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชีของบริษทั โดยคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี 

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน 

 บริษทัมอบหมายใหน้างดวงเดือน  หิรัญรักษ ์ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูดู้แล งานตรวจสอบภายใน เพ่ือดูแลงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทั โดย คุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการ ควบคุมดูแลการตรวจสอบภายใน  
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หัวหน้างานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทัมอบหมายใหน้ายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  ตาํแหน่งกรรมการบริหาร (ดูแลงานดา้นการเงินและบญัชี) ผูมี้ความรู้และ
ความสามารถดา้นการเงิน และการลงทุนเป็นหวัหนา้งานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั เพ่ือทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกั
ลงทุน สถาบนั นกัลงทุนรายยอ่ย ผูถื้อหุน้ รวมทั้้งนกัวเิคราะห์และหน่วยงานภาครัฐท่่ีเก่่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียม 

 และเป็นธรรม โดยหากผูถื้อหุน้ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อนกัลงทุนสัมพนัธ์ไดโ้ดยตรงผา่นช่องทางต่อไปน้ี  

ท่ีอยู ่        : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี  700/331 หมู่ท่ี 6 ตาํบลดอนหวัฬ่อ  อาํเภอเมืองชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี 20000 

โทรศพัท ์ : (660)  38-468-300 

โทรสาร  : (660)  38-458-751 

อีเมลล ์  : ir@asiaprecision.com 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

รายละเอยีด 2562 2563 2564 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)   1,134,000 757,000 500,000 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)    

   -ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของ  บตัรส่งเสริมการลงทุน 

   

รวม 1,134,000 757,000 500,000 

ผูส้อบบญัชี ปี 2564  ของบริษทั คือ นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  7305  ของ 
บริษทั  กรินทร์ ออดิท จาํกดั นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และสํานักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 

ของบริษทั และบริษทัยอ่ยไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

*บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ใหร้วมถึง 

1). คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 

2). กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมสํานักงานสอบบญัชี กิจการท่ีถูกควบคุมโดยสํานักงานสอบบญัชี และกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัสาํนกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 

3). กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของสาํนกังานสอบบญัชี 

4). หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของสาํนกังานสอบบญัชี 

5). คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงอยูใ่นอุปการะของบุคคลตามขอ้ 4) 

6). กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม 1) 4) หรือ 5) มีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม  
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8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกจิการ 

8.1  สรุปผลการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

สรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษทัถือเป็นผูน้ าหรือผูรั้บผดิชอบ
สูงสุดขององคก์ร ท่ี จะตอ้งด าเนินธุรกิจและบริหารงานภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรอบของจรรยาบรรณของ
บริษทั เพ่ือใหบ้ริษทัมีผลประกอบ การท่ีดีในระยะยาว น่าเช่ือถือ สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน รวมทั้งตอ้ง
ด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผูมี้ ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและ 
สร้างคุณค่าใหกิ้จการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดและทบทวน นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบติัต่างๆ ใน
การบริหารจดัการ องคก์รตามหลกับรรษทัภิบาล เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ 

พนกังานใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีตวัอยา่งการด าเนินงานท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 

„ การทบทวนการน าหลกัปฏิบตัติาม CG Code ไปใชส้ร้าง คุณค่าใหแ้ก่บริษทัอยา่งย ัง่ยนื โดยไดพิ้จารณาผล
ประเมิน การปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัใน CG Code ของบริษทัแต่ละขอ้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผลการปฏิบติัดงักล่าวและแผนพฒันามี
ความ เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั และส าหรับเร่ืองท่ีบริษทัไม่ได ้น ามาปรับใชก้บับริบททางธุรกิจ ก็ไดมี้การก าหนด
มาตรการทดแทนท่ีเหมาะสมดว้ยแลว้ 

 • การทบทวนฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  เพ่ือก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบั 
CG Code และการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหบ้ริษทัมีขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน 

 • การก าหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy) เพื่อใหบ้ริษทัมีหลกัเกณฑ ์กลไก 
มาตรการก ากบัดูแล และการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล อยา่งชดัเจน และเหมาะสม เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวั ของ
ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังานของบริษทั และบุคคลต่างๆ ท่ี เก่ียวขอ้งกบับริษทั เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่บุคคลดงักล่าว จะไดรั้บ
ความคุม้ครองสิทธิอยา่งครบถว้นตามกฎหมาย คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งไดส่ื้อสารใหก้รรมการ 

โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ ากบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่นโยบายท่ีก าหนด ข้ึนและการด าเนินงานของบริษทันั้น มีกลไก
เพียงพอในการน าไป ปฏิบติัจริงอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการติดตามผลการปฏิบติั และทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบติัเป็นประจ า 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหส้อบทาน ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร ความเส่ียง โดยมีคณะจดัการบริหารความเส่ียงเป็นผูรั้บผิดชอบใน 
การพิจารณาก าหนดโครงสร้าง ผูรั้บผิดชอบ นโยบาย กลยทุธ์ กรอบการบริหารความเส่ียง และแผนการจดัการความเส่ียง 
รวมถึง ทบทวนความเส่ียง และติดตามการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ท าหนา้ท่ีจดัท า
รายงานความเส่ียง และการบริหารความเส่ียงในรูปแบบ Risk Dashboard โดยใหค้วาม ส าคญักบั Emerging Risk ซ่ึงเป็นการ
พิจารณาความเส่ียงท่ีมี นยัส าคญัและมีโอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากน้ี คณะกรรมการ ตรวจสอบไดส้อบทานผลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในทั้ง ระบบการปฏิบติังานและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส านกังาน ตรวจสอบและผูส้อบ
บญัชีไดร้ายงาน 
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8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่อง คณะกรรมการ 

 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ มีความส าคญัอยา่งยิง่ตามหลกับรรษทัภิ
บาลของบริษทั เน่ืองจาก คณะกรรมการบริษทัถือวา่เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนด กลยทุธ์และแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื โดย บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละ กระบวนการต่างๆ ใน
เร่ืองการสรรหากรรมการและกรรมการ ผูจ้ดัการ  

(1) การสรรหากรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษทัโดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลจะร่วมกนั 
พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง เป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบติัและ ลกัษณะตอ้งหา้มของ
กรรมการตาม  พ.ร.บ. บริษทัมหาชน  พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ประกาศของคณะกรรมการ ก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รง 
คุณวฒิุประสบการณ์การท างานและความเหมาะสม ดา้นอ่ืนๆ ประกอบกนั จากนั้นจะน าเสนอต่อท่ีประชุม ผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระซ่ึงด ารงต าแหน่ง ต่อเน่ืองเกินกวา่ 9 ปีนบั
จากวนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งให ้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ใหด้ ารงต าแหน่ง ต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอยา่ง
สมเหตุสมผล ถึงความจ าเป็นดงักล่าว 

บริษทัมีกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามของบริษทั ซ่ึงมีความเขม้งวดกวา่หลกัเกณฑ ์ของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จ านวน 4  คน ซ่ึง เป็นไปตามเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
โดยไม่มีอ านาจลงนามผกูพนั บริษทั ซ่ึงมีหนา้ท่ีตรวจสอบการท างานของฝ่ายจดัการ แสดงความคิดเห็น สนบัสนุนนโยบาย
ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อผูถื้อหุน้หรือคดัคา้นการตดัสินใจท่ีไม่เป็นธรรมหรือ ไม่โปร่งใสของบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ ของผูถื้อหุน้ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ รวม ทั้งก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดและเปิดเผยนโยบาย
ดา้น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัและ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บประโยชน์สูงสุด  

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล มีหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาด ารง 
ต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีครบก าหนด ออกตามวาระหรือกรณีอ่ืนๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง โดย คดัเลือกจากผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีพ้ืนฐานและความ เช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มี
ภาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการ ท างานท่ีโปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมี
ความสามารถ ในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ ส าหรับการ สรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงนั้น บริษทัมีแผนการคดัเลือก 
บุคลากรท่ีจะเขา้มารับผดิชอบในต าแหน่งงานบริหารท่ี ส าคญัทุกระดบัใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่บริษทัไดผู้บ้ริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และบริหารไดโ้ดยเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือ รายอ่ืนใด โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลเป็นผูจ้ดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการโดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการ บริหาร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้จิารณา  

ส าหรับสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษทัไดจ้ดัใหมี้บตัรยนืยนัการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการ
เป็นรายบุคคลโดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง ทั้งหมดท่ีอยูเ่ลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็น กรรมการท่ีละคน โดย
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 ได ้ก าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งัน้ี 

ขอ้ 17 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการโดยใช ้เสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
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  (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี
เลือกตั้งบุคคล หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ เลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง ในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายบุคคล 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

กรรมการบริษทัตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม่าํเสมอ เพ่ือรับทราบและร่วมกนัตดัสินใจในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัโดยมี การจดัประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง ซ่ึงมีการก าหนดตารางการ ประชุมล่วงหนา้เป็นประจ าทุก
ปี และแจง้กรรมการแต่ละคนใหท้ราบ ล่วงหนา้ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษทัในไตรมาสสุดทา้ย ของปีก่อนหนา้
นั้น เพ่ือจดัสรรเวลาในการเขา้ร่วมประชุมและอาจมีการ ประชุมคร้ังพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความส าคญัเร่งด่วน 

ในการประชุม คณะกรรมการบริหารเป็นผูร่้วมกนัก าหนดวาระการ ประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้ รับการพิจารณาเป็นวาระการ
ประชุมได ้

ในปี 2564  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการก าหนดนโยบายการ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
ส่งเสริมใหก้รรมการเขา้ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม่าํเสมอ รวมทั้งอนุมติัการ ก าหนดระเบียบและวธีิปฏิบติั
ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting Rules) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยแีละการบริหารจดัการอยา่งมี ประสิทธิภาพ โดยใหป้ระธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชุมมี อ านาจในการ
ก าหนดใหจ้ดัประชุมคณะกรรมการโดยการประชุม ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดการประชุมผา่นส่ือ 
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือประชุมการโดยเปิดใหมี้ช่องทางใหก้รรมการสามารถ เขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์หรือผา่น
ช่องทางอ่ืนๆ ร่วมดว้ยได ้โดยใหก้ารนบัองคป์ระชุมเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ในปี 2564 ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน 4 คร้ัง ซ่ึง เป็นการประชุมท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ 4 คร้ัง 
โดยกรรมการบริษทัทั้งคณะเขา้ประชุมร้อยละ 100  ซ่ึงมีกรรมการท่ี เขา้ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึง สอดคลอ้งกบันโยบายการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและ -Meeting Rules ขา้งตน้ และ
กรรมการทุกคน (ไม่รวมกรรมการท่ี ออกจากต าแหน่งระหวา่งปี) มีสดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมมากกวา่ ร้อยละ 75 ของ
จ านวนคร้ังทั้งหมด ทั้งน้ี ในการประชุมแต่ละคร้ัง บริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบวาระ การประชุมในแต่ละวาระส่งใหก้บั
กรรมการบริษทัแต่ละคนล่วงหนา้  เพ่ือใหก้รรมการบริษทัมีเวลาท่ีจะ ศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานใน ท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาในการประชุมอยา่ง
เพียงพอ และเปิดโอกาส ใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยการลงมติในท่ี ประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้
ถือเสียงขา้งมากโดยใหก้รรมการ คนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงและกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วม ประชุม และ/หรือไม่ใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น หากคะแนน เสียงเท่ากนัประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียง
ช้ีขาด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย เพื่อใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนแ์ละรับทราบ
นโยบายโดยตรง เพ่ือให ้สามารถน าไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพเวน้แต่ในบางวาระท่ี ประชุมเฉพาะกรรมการบริษทัหรือ
เฉพาะกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็น ผูบ้ริหาร ทั้งน้ีเพ่ือความเป็นอิสระในการพิจารณาต่างๆ 
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ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความ ขดัแยง้ดา้นผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้ง
อยา่งรอบคอบ เป็นธรรม และ โปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวอยา่งครบถว้น ในกรณีท่ีกรรมการบริษทั
คนหน่ึงคนใดมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีการพิจารณากรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วน ร่วมใน
การตดัสินใจในเร่ืองนั้น 

เม่ือส้ินสุดการประชุมเลขานุการบริษทัเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท ารายงาน การประชุมเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัรับรองในวาระ แรกของการประชุมคร้ังถดัไป และใหป้ระธานกรรมการบริษทั ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี
กรรมการบริษทัสามารถแสดง ความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใหมี้ความสะเอียด ถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้
รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแลว้จะถูก จดัเก็บอยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชนัความลบัของ บริษทั ณ 
หน่วยงานเลขานุการบริษทั และจดัเก็บในรูปแบบเอกสาร อิเลก็ทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ 
เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

ตารางการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2564  (1 มกราคม 2564 ‟ 31 ธนัวาคม 2564) 

 

รายช่ือกรรมการ

คณะ

กรรมการ

บริษัท

(รวม 4 คร้ัง)

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

(รวม 4 คร้ัง)

คณะ

กรรมการ

สรรหาและ

ค่าตอบแทน

(รวม 2 คร้ัง)

คณะ

กรรมการ

บริหารความ

เส่ียง

(รวม 2 คร้ัง)

คณะ

กรรมการ

บริหาร

(รวม 2 คร้ัง)

สามญัผู้ถือหุ้น

(รวม 1 คร้ัง)

การดํารงตําแหน่ง

กรรมการระหว่างปี

1. ศ.นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม* 4/4 4/4 2/2 1/1

2. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร* 4/4 4/4 2/2 1/1

3. พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์

สุกาญจน์*/**
3/3 1/1 1/1 25 เมษายน 2564

4. นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท*/** 3/3 3/3 2/2 1/1

25 เมษายน 2564

(แทนนายวิเชียร  

เชิดชูตระกลูทอง)

5. นายสมโภชน์   วลัยะเสวี 4/4 2/2 1/1

6. นายอภิชาติ   การุณกรสกลุ 4/4 2/2 2/2 1/1

7. นายชัยโรจน์   เวทยน์ฤมาณ 4/4 2/2 1/1

8. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี 4/4 2/2 1/1

9. นายสุริยล อุดชาชน 4/4 2/2 1/1

10. นายราจีฟ  วิจายนั 2/2

11. นายวิเชียร เชิดชูตระกลูทอง 1/1 1/1 1/1

ครบวาระการ

ด ารงต าแหน่ง

24 เมษายน 2564

รวมจ านวนกรรมการท่ีเขา้ประชุม 9 3 3 3 5 9

จ านวนกรรมการทั้งหมด 9 3 3 3 5 9

หมายเหตุ:

1. * กรรมการอิสระ

2. **นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท เป็นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  แทน

นายวิเชียร  เชิดชูตระกลูทอง  ซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระเม่ือวนัท่ี 24  เมษายน  2564  ทั้งน้ีบริษทัไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือทราบแลว้

4. บริษทัก าหนดนโยบายให้การประชุมคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปีควรมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมโดยเฉล่ียไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคน

ควรเขา้ร่วมประชุมอยา่งน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนคร้ังของการประชุมทั้งปี ทั้งน้้ีการเขา้ร่วมประชุมหมายความรวมถึงการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์

ซ่ึงนับเป็นองคป์ระชุมดว้ย

การประชุมคณะกรรมการในปี 2564

3. **พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงคสุ์กาญจน์ ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2564 ทั้งน้้ีบริษทัไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยเพ่ือทราบแลว้



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                  

ส่วนท่ี 2 หนา้ 159 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33 ก าหนดให้
กรรมการมีสิทธิไดรั้บ ค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จโบนสั ผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวน แน่นอนหรือวาง
เป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือ จะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้โดยท่ีประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2564 ไดมี้ มติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและ
คณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ ประจ าปี 2564 อตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลงซ่ึงท่ีประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2563 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2563ไดมี้มติ ก าหนดไวด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2564 มีมติใหก้ าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินค่าตอบแทน
กรรมการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

คร้ัง
จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง

จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง

จ านวนเงิน

รวม
คร้ัง

จ านวนเงิน

รวม

ประธาน 6      150,000    120,000 4        40,000  120,000 2        20,000           -   2      20,000           -       230,000   240,000      470,000 

รองประธาน 6        90,000    120,000                 -               -                   -             -                 -             -         90,000   120,000      210,000 

กรรมการ 6      180,000    120,000 4        40,000  120,000 2        20,000           -                 -             -       240,000   240,000      480,000 

กรรมการ (ผูบ้ริหาร) 6      450,000               -                   -               -                   -             -   2      20,000           -       470,000              -        470,000 
รวม   870,000 360,000   80,000 240,000   40,000           -     40,000           -   1,030,000 600,000 1,630,000

370,000

2,000,000

กรรมการ

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

และค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความ

เส่ียง

ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ย

ประชุม

ค่าตอบ

แทน
รวม (ต่อปี)

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ

แทน

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าบ าเหน็จกรรมการ(จดัสรรตามผลประกอบการ)

รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ทั้งส้ินไม่เกนิ
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คร้ัง เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน บําเหน็จ คร้ัง เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน คร้ัง เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน คร้ัง เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน บําเหน็จ รวม

1 ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ

4/4              100,000              120,000              150,000 4/4                 20,000                 60,000 2/2                 20,000              140,000              180,000              150,000              470,000

2 นายณรงค์  วรงค์เกรียงไกร
รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน

4/4                 60,000              120,000              120,000 4/4                 40,000              120,000 2/2                 10,000              110,000              240,000              120,000              470,000

3 พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชยั ประสงค์สุกาญจน*์
กรรมการ

กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน
3/3                 45,000                 40,000              120,000 1/1                   5,000                 50,000                 40,000              120,000              210,000

4 นายธีรลกัษ์  แสงสนิท*
กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

3/3                 45,000                 40,000              120,000 3/3                 15,000                 40,000 2/2                 20,000                 60,000                 80,000              120,000              260,000

5 ดร.สมโภชน์ วลัยะเสวี
กรรมการ

กรรมการบริหาร
4/4                 60,000                 60,000                          -                            -                   60,000

6 นายอภิชาติ การุณกรสกุล
กรรมการ

กรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานกรรมการบริหาร

4/4                 60,000 2/2                 10,000                 60,000                          -                            -                   60,000

7 นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ
กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ดัการ

4/4                 60,000                 60,000                          -                            -                   60,000

8 นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
กรรมการ

กรรมการบริหาร

เลขานุการบริษทั

4/4                 60,000                 60,000                          -                            -                   60,000

9
นายสุริยล  อุดชาชน กรรมการ

กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4                 60,000 2/2                 10,000                 60,000                          -                            -                   60,000

10 นายวิเชียร  เชิดชูตระกูลทอง

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

1/1                 15,000 1/1                   5,000 1/1                   5,000                 25,000                          -                            -                   25,000

รวม              565,000              320,000              510,000                 80,000              220,000                 40,000                          -                   40,000                          -                685,000              540,000              510,000           1,735,000

หมายเหตุ: -

* นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท  เขา้รับการแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2564 

 แทนนายวิเชียร  เชิดชูตระกลูทอง  ซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระเม่ือวนัท่ี 24  เมษายน  2564

* พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงคสุ์กาญจน์ เขา้รับการแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2564

รวม

ตาราง สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ปี 2564
กรรมการบริหารความเส่ียงกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ลาํดับ รายช่ือ ตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบกรรมการบริษทั
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8.1.3 การก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย เพ่ือใหก้ารก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยเป็นไปตามนโยบาย การด าเนินธุรกิจ
ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้ าหนดกลไกในการก ากบัดูแล รวมถึงควบคุมการบริหาร
จดัการ ของบริษทัยอ่ย ดว้ยการกระจายอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการบริษทั และ/หรือ ฝ่ายจดัการเป็นผูค้วบคุมดูแลแทน
คณะกรรมการบริษทั เช่น การเป็นผูพิ้จารณาตวับุคคลท่ีจะเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็น กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุม เป็นตน้ เพื่อใหบ้ริษทั มัน่ใจวา่ บริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัตามแนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วสิยัทศัน์ แผนธุรกิจ 
และแผนกลยทุธ์ในการเติบโตของบริษทัอยา่งมี ประสิทธิภาพ โดยรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
และเพ่ือใหก้ารดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัเป็น ไปอยา่งเหมาะสม กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ ฝ่าย
จดัการของบริษทัยอ่ยตอ้งน าเสนอผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยให ้กรรมการบริหารของบริษทัทราบในการประชุม
คณะกรรมการ บริหารเป็นประจ า และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบใน การประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า
ทุกไตรมาส 

ส าหรับกลไกในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน การท ารายการ
ระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ี เก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการท่ี ส าคญัใหค้รบถว้น
ถูกตอ้งนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงาน เลขานุการบริษทัและฝ่ายจดัการของบริษทัจะร่วมกนัก ากบัดูแล ใหก้าร
ด าเนินการหรือรายการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ใหป้ฏิบติัตาม หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศ
ไทยท่ีก าหนดและใชบ้งัคบัไว ้

8.1.4  การตดิตามให้มกีารปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัใิน การก ากบัดูแลกจิการ  

บริษทัมีการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code 
(CG Code) ของคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มาปรับใชก้บับริบททางธุรกิจของบริษทั 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าอยา่งย ัง่ยนื โดยไดก้ าหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บริษทัตาม CG Code ไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการบริษทั รวมทั้ง ก ากบัดูแลใหมี้การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแล กิจการเป็นประจ าตาม
ความเหมาะสม และไดส่้งเสริมใหพ้นกังานของบริษทั ตระหนกัรู้ในเร่ืองจรรยาบรรณของบริษทั โดยมีกรรมการบริษทัและ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นแบบอยา่งเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้ง กบัอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมอนั
จะน าไปสู่การ สร้างคุณค่าอยา่งย ัง่ยนืท่ีแทจ้ริง 

นอกจากน้ี บริษทัไดติ้ดตามเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัตามการก ากบัดูแล กิจการท่ีดีใน 4 ประเด็น ดงัน้ี  

(1.)  การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดั แยง้ทางผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง 
คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการและพนกังานบริษทัอยา่งรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษทัได้
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัตา่งๆ ในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี 

- ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
เป็น ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย เม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหาร ระดบัสูงเป็นคร้ังแรกและรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง ขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย รวมถึง
รายงานเป็นประจ าทุกปี 

- ทั้งน้ี เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทัจะตอ้งจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียดงักล่าวใหแ้ก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั ท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงาน 
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เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และเพ่ือใชข้อ้มูลดงักล่าวในการ
ตรวจสอบและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

- มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ในกิจการท่ีมีอ านาจ ควบคุมร่วมกนั และบริษทัอ่ืนอยา่งชดัเจน รวมทั้งผูถื้อหุน้ 
ท่ีมีอ านาจ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจวา่บริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้ ท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้
รายใหญ่ จึงไม่ ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั หากกรรมการบริษทัคน หน่ึงคนโดมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ี
ก าลงัมีการ พิจารณากรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ ตดัสินใจในเร่ืองนั้น โดยอาจไม่เขา้ร่วม
ประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งยติุธรรม เพ่ือประโยชน์ของผู ้
ถือหุน้อยา่งแทจ้ริงในกรณีท่ีมีการอนุมติัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีจะตอ้งอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วน
ไดเ้สียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

    (2)  การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์  

บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในโดยยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีก าหนดโดย  

ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมทั้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่ง เคร่งครัด และติดตามการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงอยูอ่ยา่งสม่าํเสมอเพ่ือให ้มัน่ใจไดว้า่กฎหมายกฎเกณฑข์อ้บงัคบัท่ีบริษทัถือปฏิบติันั้นมีความถูกตอ้ง และ
เป็นหลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ถูกตอ้งตรงไปตรงมา ไดแ้ก่ 

 1. จดัท าแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูด้  ารง ต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง และ
รายงานต่อ 

1.1 รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ผา่นเวบ็ไซตข์อง ก.ล.ต. เม่ือมีการ ซ้ือ ขาย โอน หรือ 
รับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

1.2 การแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการและ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 

(แบบ 35-E1) ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีด ารงต าแหน่ง  

2. ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้ง รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของ บริษทั โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการรายงานดงัน้ี  

2.1 รายงานเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงคร้ังแรก  

2.2 รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 

2.3 รายงานเป็นประจ าทุกปี 

2.4 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งและไดก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการโหม่โดยต่อเน่ือง กรรมการคนนั้น
ไม่ ตอ้งยืน่แบบรายงานโหม่ หากไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย  

2.5 ใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียแก่เลขานุการบริษทัและเลขานุการบริษทั
จะตอ้งส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียน้ีใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 
วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน 
3. ก าหนดนโยบายใหก้รรมการตอ้งเปิดเผย/รายงานการซ้ือ-ขาย/ถือครองหุน้สามญัของบริษทัใหท่ี้ประชุม

คณะกรรมการ บริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม และรายงานการถือหุน้กู ้และหุน้สามญัของบริษทัในเครือ ของกรรมการ
และผูบ้ริหาร ระดบัสูงรวมทั้งการถือหุน้สามญัของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่ บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวให้
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คณะกรรมการทราบทุก ไตรมาสรวมทั้งใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพย ์ของผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม (คู่สมรสหรือ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ริหารระดบัสูง) รวมทั้ง การก าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการ
เปล่ียนแปลง การถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ระดบัสูง โดยแสดงจ านวนหุน้ท่ีถือ ณ ตน้ปี ส้ินปี และท่ีมี
การซ้ือขายระหวา่งปีไวใ้นรายงานประจ าปี  

4. จดัท ารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบบญัชีใน
รายงานประจ าปี  

5. เปิดเผยขอ้มูลการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลการเงินอยา่งถูกตอ้งครบถว้นทนัเวลา 

6. เปิดเผยบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จ านวนคร้ังของการประชุม และ 

จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล  

7. เปิดเผยวนัเดือนปีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัในรายงานประจ าปี  

8. เปิดเผยวธีิการสรรหากรรมการและวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งรูปแบบลกัษณะ และจ านวน 
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล 

10. เปิดเผยขอ้มูลการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรของกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) เป็นรายบุคคล  

11.เปิดเผยโครงสร้างการด าเนินงานอยา่งชดัเจน  

12. เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากค่าสอบบญัชีในรายงานประจ าปี  

13.เปิดเผยหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทับนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

14. เปิดเผยนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสงัคมและผลการปฏิบติัตามนโยบาย  

15. เปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติังานตามนโยบาย  

16. เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีส าคญัต่างๆ และผลกระทบท่ีมีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผา่น
ระบบ SetLink ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทัเพ่่ือใหผู้ถื้อหุน้นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ ส่่ือมวลชนและผูเ้ก่่ียว
ขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทัว่ถึงและโปร่งใส 

(3)  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“กลุ่มบริษทั”) ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญั
ของการต่อตา้นการทุจริต หรือ คอร์รัปชนั (Corruption) จึงไดจ้ดัใหมี้นโยบายการต่อตา้นการทุจริตข้ึน เพ่ือประกาศ
เจตนารมณ์ท่ีบริษทัจะต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ และมุ่งหมายใหทุ้กคนในองคก์ร ไดมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นการ
ทุจริตภายใตน้โยบายเดียวกนั   และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัไดรั้บทราบเจตนารมณ์ของบริษทัท่ีมุ่งมัน่ต่อตา้นการทุจริต  
 การส่งเสริมโดยการน านโยบายการต่อตา้นการทุจริตมาใชภ้ายในองคก์ร  ปฏิบติัไดก้ าหนดให้นโยบายการต่อตา้น
การทุจริตน้ีมีผลบงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างาน
ให้กบักลุ่มบริษทั  ในขั้นตอนการน ามาตรการนโยบายดงักล่าวมาใชใ้นนั้น บริษทัไดน้ ามาปรับใชใ้นกระบวนการท างาน
ของแต่ละหน่วยงาน สอดแทรกไปในวิธีการปฏิบติังาน ตั้งแต่พนกังานระดบัปฏิบติังาน จนถึงผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร 
ทั้งน้ีผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัและการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตน้ี อาจไดรั้บการลงโทษขั้นสูงสุด คือ 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                  

ส่วนท่ี 2 หนา้ 164 

 

เลิกจา้ง หรือ ยกเลิกสัญญา และในกรณีท่ีการฝ่าฝืนนั้นเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามอาจถูกด าเนินการ
ตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้นโดยผูพ้บเห็นผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามสามารถแจง้เบาะแสผ่านช่องทางการส่ือสาร
ของบริษทัได ้
 นอกจากนั้นกลุ่มบริษทัยงัส่งเสริมให้บุคคลภายนอกองค์กร  และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ไดรั้บทราบนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตน้ี ผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทั เพ่ือให้ไดรั้บทราบวา่กลุ่มบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะต่อตา้นการทุจริต
อยา่งจริงจงั 
  การส่งเสริมใหทุ้กคนไดย้ดึถือและปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายการทุจริต เป็นส่วนหน่ึงของการมุ่งเนน้สร้างคน
ใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม ซ่ึงเป็นไปตามปณิธานของบริษทั คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน" โดยปณิธานดงักล่าว ถือเป็น
เป้าหมายสูงสุดขององคก์ร ทั้งน้ีความร่วมมือของคนในองคก์รจะเป็นอีกหน่ึงพลงัความดีท่ีเกิดข้ึนท่ี "เอเซีย พรีซิชัน่" 

บริษทัไดเ้ห็นความส าคญั และตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชนั คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนด
นโยบายต่อการทุจริตคอร์รัปชนัข้ึน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 และ
ไดมี้การทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริต อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือใหบ้ริษทั และ  บริษทัยอ่ยของบริษทัมีความเขา้ใจ 
และมีแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซ่ึงสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 นโยบายต่อตา้นการทุจริต  
  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานให้กบั
กลุ่มบริษทั กระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต คอร์รัปชนัทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทางตรง หรือทางออ้มต่อ
ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั  ไม่วา่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห้ หรือผูเ้สนอให้สินบน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่
เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจ หรือติดต่อดว้ย  โดยจะปฏิบติัตามนโยบาย
การต่อตา้นการทุจริตอยา่งเคร่งครัด  
 ทั้งน้ีตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตฉบับน้ีหมายรวมถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึง
ตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานใหก้บักลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของประเทศ
ไทย และระหว่างประเทศท่ีว่าดว้ยเร่ือง การป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต การให้หรือรับสินบนในทุกภูมิภาค หรือ ทุก
ประเทศท่ีบริษทั และบริษทัย่อยมีการด าเนินธุรกิจทั้งน้ีตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตฉบบัน้ีหมายรวมถึง กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานให้กบักลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของประเทศไทย และระหวา่งประเทศท่ีวา่ดว้ยเร่ือง การป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต การให้หรือ
รับสินบนในทุกภูมิภาค หรือ ทุกประเทศท่ีบริษทั และบริษทัยอ่ยมีการด าเนินธุรกิจ  

 ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริต ไวบ้นช่องทางการส่ือสาร อาทิเช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั ป้ายติด
ประกาศของบริษทั  โดยในปี 2564 ไม่มีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าอนัทุจริต หรือการกระท าอนัใดท่ีส่งผลเสียต่อ
บริษทั มายงัคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.apcs.co.th 

นอกจากนั้นในปี 2558 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (Collective Action Coalition : CAC)  และไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน    ไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต  (Collective Action Coalition : CAC)  เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลและ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกบั 8 องคก์ร ไดแ้ก่ หอการคา้ไทย สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD)  หอการคา้นานาชาติ สมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย และบริษทัยงัไดเ้ขา้ร่วมประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั   

http://www.apcs.co.th/
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 และบริษทัอยูร่ะหวา่งการขอต่ออายกุารรับรองเป็น Certified Company  คร้ังท่ี 1    “นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
(Anti-corruption Policy  โดยมี สาระส าคญัของนโยบายฯ ดงัน้ี นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัด าเนินการหรือ ยอมรับการคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออ้ม โดย 

และใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัน้ี อยา่งสม่าํเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบติัและ
ขอ้ก าหนด ในการด าเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
โดยมีการก าหนด นิยาม “คอร์รัปชนั (Corruption)” ไวอ้ยา่งชดัเจนเพ่ือใหเ้กิดความ เขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั ดงัน้ี 

ขอบเขตของค าวา่ “คอร์รัปชัน่ (Corruption)” ท่ีใชใ้นนโยบายน้ี ใหห้มายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดย
การเสนอให ้สญัญาวา่จะให ้มอบให ้ใหค้  ามัน่วา่จะให ้เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่
เหมาะสมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่วา่จะโดย ทางตรงหรือทางออ้ม 
เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติัหรือละเวน้การ ปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน า 

ธุรกิจใหแ้ก่บริษทัโดยเฉพาะ หรือเพื่อใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมุทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนมธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้

ก าหนดแนวทางการปฏิบัต ิและความรับผดิชอบของพนักงานแต่ละระดบัตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีพิจารณาและอนุมติันโยบาย และสนับสนุนการต่อตา้นทุจริต หรือ คอร์รัปชนั ให้
เกิดข้ึนในบริษทั เพ่ือให้ทุกคนในบริษทัไดเ้ขา้ใจ และตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต 
คอร์รัปชนั พร้อมทั้งกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ายงานการกระท าการทุจริต ท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา ขอ้แนะน า พิจารณาบทลงโทษ  และร่วมกนัหาวิธีการแกไ้ขปัญหา 
ใหก้บัประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบ ดงัน้ี 
2.1 พิจารณานโยบายการต่อตา้นทุจริต ท่ีไดรั้บจากประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ให้มี

ความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วฒันธรรมองค์กร  และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติั 

2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปล่ียนแปลงนโยบายการต่อตา้นทุจริต ท่ีไดรั้บจากกรรมการ
ผูอ้  านวยการ และกรรมการผูจ้ดัการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติั 

2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทุจริต 
ตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบดงักล่าว มีความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดโอกาสการ
ทุจริตท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัน้อยท่ีสุด และมีความเหมาะสม 
กบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

2.4 รับเร่ืองแจง้เบาะแสการกระท าอนัทุจริต ท่ีคนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง  และตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามท่ี
ไดรั้บแจง้ และเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  

3. ประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการ มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบ ดงัน้ี 
3.1 ก าหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริต เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.2 ส่ือสารกบับุคลากรในองคก์ร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหไ้ดท้ราบถึงนโยบายการต่อตา้นการทุจริต 
3.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อตา้นทุจริตให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ หรือ

ขอ้ก าหนดของกฎหมาย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                  

ส่วนท่ี 2 หนา้ 166 

 

3.4 คอยช่วยเหลือทีมตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ในการหาสืบขอ้เท็จจริงตามท่ีไดรั้บ
แจง้ หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบสวนเร่ืองการทุจริต โดยสามารถ
มอบหมายงานใหก้บัทีมผูบ้ริหารท่ีเห็นวา่สามารถช่วยสืบหาขอ้เท็จจริงได ้ 

3.5  ก าหนดใหผู้บ้ริหารแต่ละหน่วยงานมีหนา้ท่ีรณรงค ์ส่งเสริมใหพ้นกังานในหน่วยงานของตนตอ้งปฏิบติั
ให้เป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต และรายงานผลให้กับประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการ
ผูจ้ดัการให้ทราบ  ทั้งน้ีเพ่ือให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการตอ้งรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงส่ือสารให้ผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานไดท้ราบวา่กรณีท่ี
ตรวจสอบพบการทุจริต ตอ้งรีบแจง้ใหป้ระธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการไดท้ราบโดยทนัที เพื่อให้
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
ไดท้ราบต่อไป 

3.6  ก าหนดใหมี้ระบบและใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ให้มีการน าไปใชใ้น
การปฏิบติั 

4. ผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและรับผดิชอบ ดงัน้ี 
     4.1 ปฏิบติัและส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือเป็นแบบอยา่งใหก้บัพนกังาน และก าหนดใหมี้ระบบในการ
สนบัสนุนนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
    4.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ในการปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
เช่น การแบ่งแยกหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติัเพ่ือใหมี้การสอบยนัความถูกตอ้ง เป็นตน้ 
     4.3  จดัให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานและกระบวนการ
ปฏิบติังานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ  
   4.4  สอบทานและติดตามการปฏิบติังานของพนักงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎ และระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศของบริษทั 
4.5 รายงานกรณีทุจริตคอรัปชัน่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทั หรือประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหไ้ดรั้บทราบตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 
4.6 ปกป้องพนกังานท่ีต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เช่น ไม่ลดต าแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังาน

ท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกกรณี แมว้า่การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางการคา้และ
ป้องกนัไม่ใหพ้นกังานไดรั้บผลกระทบ 

5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและรับผดิชอบ ดงัน้ี 
5.1 จดัท าแผนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ และตรวจติดตาม ก ากบัใหเ้กิดการน านโยบาย

การต่อการทุจริตไปใชใ้นการปฏิบติังาน และรายงานต่อประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือร่วม
หาวธีิการด าเนินการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบตอ่ไป 

5.2 ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีก าหนดไว ้และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายใน และการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทุจริต ท่ีเกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบ  

5.3 ปฏิบติังานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมาย ในเร่ืองการตรวจสอบการทุจริต ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคก์ร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีไดก้ าหนดไว ้
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6. พนกังาน  มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบ ดงัน้ี 
6.1  ปฏิบติัตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่รวมถึงปฏิบติั
ตามคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 
6.2 รายงานเหตุกรณ์ท่ีน่าสงสัย หรือพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน่ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
ตลอดจนบุคคล เช่น คู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ ตามกระบวนการท่ีบริษทัก าหนด 
6.3 สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในการป้องกนัและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน่ 
6.4  พนกังานทุกคนตอ้งเปิดเผยรายการความขดัแยง้ของผลประโยชน์กบับริษทั 

แนวปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานให้กบักลุ่มบริษทั 
ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อยา่งเคร่งครัด ไม่วา่จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตทั้ง
ทางตรง หรือทางออ้มโดย 

1. ไม่ท าพฤติกรรมใด ท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน  หรือติดสินบน  แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีตนท า
หนา้ท่ีรับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยออ้ม เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ในทางมิชอบ ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ  ของท่ีระลึก  ท่ีเป็นเงินสด  เช็ค  พันธบัตร  หุ้น  ทองค า อัญมณี  
อสังหาริมทรัพย์  หรือ ส่ิงของในท านองเดียวกัน กับผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีตนได้เข้าไปติดต่อ
ประสานงาน  ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 

1.2 ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ  ของขวญั  ของก านลัใดๆ  หรือประโยชน์อ่ืน อนัเป็นการชกัน าให้เกิดการ
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของตน   

ทั้งน้ีก่อนการรับของท่ีระลึกควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทั โดยส่ิงของ  หรือของขวญัท่ีใหแ้ก่กนัในหนา้ท่ีการงานควรมีราคาไม่มาก
และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน ส่ิงของ  ของขวญั  หรือของก านัลใดๆ  หรือประโยชน์อ่ืน  เพ่ือจูงใจในการ
ตดัสินใจ หรือมีผลท าใหผู้รั้บไม่ปฏิบติัตามวธีิปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอ่ืน ทั้งน้ีการ
ใหส่ิ้งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ตอ้งมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวสิยั   

1.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน  ทรัพยสิ์น  ส่ิงของ  หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  
หน่วยงานราชการ  หรือองคก์รใดๆ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้หรือท าให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ละเวน้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามท่ีก าหนดไว ้

2. ในการจัดซ้ือ จัดจ้าง ตอ้งด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มบริษทั  มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้ 

3. การใชจ่้ายส าหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ  และการใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญาทาง
ธุรกิจสามารถกระท าได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้

4. ในการบริจาคเพ่ือการกศุล ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
4.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั  เพ่ือบริจาคการกศุล ตอ้งกระท าในนามกลุ่มบริษทัเท่านั้น โดย

การบริจาคเพื่อการกุศล ตอ้งเป็น มูลนิธิ  องค์กรสาธารณะกุศล  วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล  
หรือองคก์รเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม  ท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได ้ สามารถตรวจสอบได ้  
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4.2 การบริจาคเพ่ือการกศุล ในนามส่วนตวัพึงกระท าได ้แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท าให้เกิดขอ้สงสัยได้
วา่เป็นการกระท าท่ีทุจริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด 

4.3 การบริจาคเพ่ือการกุศล ตอ้งมีหลกัฐานท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได้ ด าเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียน และมีผูอ้นุมติัเป็นไปตามระดบัอ านาจการอนุมติัของกลุ่มบริษทั 

5. ในการใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
5.1 การใชเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั  เพ่ือสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุช่ือในนามกลุ่มบริษทั

เท่านั้น โดยเงินสนบัสนุนท่ีจ่ายไป ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจของกลุ่มบริษทั ภาพลกัษณ์ท่ีดี และ
ช่ือเสียงของกลุ่มบริษทั   

5.2 การใหเ้งินสนบัสนุนตอ้งพิสูจน์ไดว้า่การให้เงินสนบัสนุน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถค านวณ
เป็นตวัเงินได ้เช่น การใหท่ี้พกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ใหก้บับุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

5.3 การใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้ และด าเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบ และมี
ผูอ้นุมติัเป็นไปตามระดบัอ านาจการอนุมติัของกลุ่มบริษทั 

6. กลุ่มบริษทัไม่มีแนวทางใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือทางออ้ม 
ดงันั้นกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานให้กบั
กลุ่มบริษทั ตอ้งไม่กระท าการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองภายในกลุ่มบริษทั และไม่ใชท้รัพยากรใดของกลุ่ม
บริษทั เพ่ือด าเนินการดงักล่าว ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัเป็นองคก์รท่ียึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุน
การปฏิบติัตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย (ทั้งน้ีการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายของกลุ่มบริษทัมี
ขั้นตอนตามระเบียบท่ีก าหนด หากปฏิบติัไม่เป็นไปตามขั้นตอนจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายได)้    

7. หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั ทั้งทางตรง 
หรือทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการผูจ้ดัการ ทราบทนัที หรือแจง้ผา่นช่องทางการแจง้เบาะแส ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายน้ี 

8. กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ค  าปรึกษา เพื่อสร้างความ
เขา้ใจใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั เช่น พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือ
ผูท่ี้รับท างานให้กบักลุ่มบริษทั เพ่ือให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นทุจริต
ฉบบัน้ี รวมถึงเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในเร่ืองการมีความซ่ือสตัย ์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การตดิตามดูแลให้มกีารปฏบิัตติามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
 บริษทัมีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัท่ีจะ ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหมี้ระบบท่ี
สนบัสนุนการต่อตา้น คอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการ มีหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการจดัให้
มีระบบและส่งเสริม สนบัสนุน นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั และส่ือสารไปยงัพนกังานผูเ้ก่ียวขอ้งทุก ฝ่ายเพ่ือท าความเขา้ใจ
และปฏิบติัตนใหถู้กตอ้ง รวมทั้งทบทวน ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการ เปล่ียนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของ กฎหมายอยา่งสม่าเสมอ พนกังานผูก้ระท าการคอร์รัปชนั หรือ การกระท า
ผิดจากนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัรวมทั้งการท าผิด จรรยาบรรณ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ี 
บริษทัก าหนดไว ้และไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้น ผิดกฎหมาย 
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นอกจากน้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตาม การก ากบัดูแลท่ีดี การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และนโยบาย 
ต่อตา้นคอร์รัปชนัทุกคร้ังเม่ือมีการเขา้ตรวจสอบและรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม โดยในปี 
2564 ไม่ พบการคอร์รัปชนัในบริษทั 

ข้อแนะน าเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

  หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงงานมีข้อสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติของตนเองว่าถูกตอ้งตามนโยบายและ
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัหรือไม่  ขอใหมี้การพิจารณาก่อนการปฏิบติัหรือตดัสินใจเร่ืองนั้นๆ ดงัน้ี 

1. เป็นการกระท าท่ีถูกกฎหมายหรือระเบียบของทางการและของบริษทัหรือไม่ 
2. สงัคมยอมรับการกระท านั้นหรือไม่  สามารถเปิดเผยต่อสงัคมไดห้รือไม่ 
3. เป็นการกระท าท่ีขดัต่อจริยธรรม  และอาจจะน าความเส่ือมเสียมาใหก้บัผูก้ระท าหรือผูอ่ื้นหรือต่อ   ช่ือเสียง

ของบริษทัในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม่ 

   หากไม่แน่ใจในการพิจารณาดว้ยตนเอง  ใหแ้จง้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงของเร่ืองนั้นต่อผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาหรือ
สอบถามจากฝ่ายส านกักรรมการผูจ้ดัการ  ส่วนงานก ากบัดูแลกิจการ  เพ่ือจะไดร่้วมกนัพิจารณาปัจจยัและด าเนินการให้
ถูกตอ้งต่อไป 

เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 
1. พบเห็นการกระท าท่ีทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั โดยทางตรง หรือทางออ้ม  เช่น พบเห็นบุคคลในองคก์ร

ติดสินบน/รับสินบน  เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน 
2. พบเห็นการกระท าท่ีผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบติัของกลุ่มบริษทั หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ

บริษทั  จนท าใหส้งสยัไดว้า่ อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต 
3. พบเห็นการกระท าท่ีท าใหก้ลุ่มบริษทัเสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของกลุ่มบริษทั 
4. พบเห็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพ้ิจารณารับเร่ืองแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียนการ
กระท าท่ีอาจท าใหเ้กิดความสงสยัไดว้า่เป็นการทุจริตคอร์รัปชนั ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั โดยทางตรง หรือทางออ้ม โดยผ่านช่อง
ทางการรับเร่ืองท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี 
 โดยผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส  หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลข
โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้และส่งมายงัช่องทางรับเร่ือง ดงัน้ี 

1. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบท่ี audit_committee@asiaprecision.com  หรือ 
2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องประธานกรรมการบริหาร  apichart@asiaprecision.com   หรือ 
3. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลข์องกรรมการผูจ้ดัการ  chairoj@asiaprecision.com  หรือ 
4. แจง้ผา่นช่องทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั (หวัขอ้ แจง้เบาะแส)  หรือ 
5. แจง้ผา่นช่องทาง โทรศพัท ์เบอร์ 038-468-300 ต่อ 148  (ฝ่ายบริหารทัว่ไป / เลขานุการบริษทั) 
6. แจง้ผา่นช่องทาง กล่องรับแจง้เบาะแส (ตั้งอยูท่ี่หอ้งฝ่ายบุคคลและแต่ละโรงงานยอ่ย)  

 ทั้งน้ีหากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียน ประธานกรรมการบริหาร  หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ขอให้
ท่านส่งเร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

mailto:audit_committee@asiaprecision.com
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บุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต  คือ  ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่   ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ 
คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สงัคม ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั   ทั้งน้ีไม่วา่ท่านจะแจง้ดว้ยวธีิใดดงักล่าว
ขา้งตน้ ทางบริษทัจะรักษาความลบัของท่าน 
มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลบั 

 เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือ
ขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูลได ้และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั 
โดยจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน เท่านั้นท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้ 

 ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนัประธานกรรมการบริหาร  หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการ  กรรมการตรวจสอบ  หรือกรรมการบริษทั  นั้น   ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลตวักลางข้ึน โดยกรรมการท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งจะไม่มีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูล ท าหนา้ท่ีในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้
ขอ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บความเดือนร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้
เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ขอ้มูล  โดยขอให้ผูร้้องเรียนส่งเร่ืองร้องเรียนมายงักรรมการบริษทัท่ีไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีถูกร้องเรียนไดโ้ดยตรง  

ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ  มีหนา้ท่ีในการใชดุ้ลยพินิจสั่งการตามท่ีเห็นสมควร เพื่อคุม้ครองผู ้
แจง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีใหข้อ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บความเดือนร้อน อนัตราย
ใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการใหข้อ้มูล  

 ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ  สามารถมอบหมายงานใหก้บัผูบ้ริหารคนใด คนหน่ึง ท าหนา้ท่ีแทน
ในการใชดุ้ลยพินิจสั่งการคุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูล  ได ้โดย
ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมาย ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้เบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทางตรง หรือทางออ้ม 
(เช่น ผูถู้กกล่าวหา เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนโดยตรง)  

 ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน และ
เอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่
เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  
ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน 

1. เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู ้
กลัน่กรอง สืบสวนขอ้เทจ็จริง  

2. ระหวา่งการสืบสวนขอ้เท็จจริง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาจจะมอบหมายใหต้วัแทน (ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียนไดท้ราบ  

3. หากการสืบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาไดก้ระท า
การทุจริตจริง  บริษทัจะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหา ไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา  และใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหา  พิสูจน์ตนเอง 
โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัทุจริต 
ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา   

4. หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระท าการทุจริตจริง  การทุจริตนั้นถือวา่เป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้นการทุจริต 
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยั ตามระเบียบท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้
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และหากการกระท าทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผูก้ระท าผิดอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวนิยัตาม
ระเบียบของบริษทั ค าตดัสินของกรรมการผูอ้  านวยการ ถือเป็นอนัส้ินสุด 

 ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั เป็นประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ  กรรมการตรวจสอบ  หรือกรรมการบริษทั  นั้นสามารถใชสิ้ทธิพิสูจน์ตน โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ี
แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัทุจริต ตามท่ีถูกกล่าวหาได ้โดยให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผู ้
แต่งตั้งบุคคลใด ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นตวักลาง ในการรับเร่ือง หาขอ้มูล และตรวจสอบขอ้เท็จจริง ตามท่ีไดรั้บแจง้  เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทั ให้ร่วมกนัพิจารณา การก าหนดโทษให้เป็นไประเบียบวินยัของบริษทั  และหากการกระท าทุจริต
นั้นผิดกฎหมาย ผูก้ระท าผิดอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีค  าตดัสินของคณะกรรมการบริษทั ถือเป็นอนัส้ินสุด 

 ทั้งน้ีบริษทัจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีตอ่ตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  

การลงโทษทางวนิยัเม่ือมีการละเมิดไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต 
 การฝ่าฝืนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตฉบบัน้ี จะตอ้งถูกด าเนินการทางวนิยั ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั โดย
มีตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ ให้พกังาน และให้ออก  และในบางกรณีอาจไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด   
 ทั้งน้ีการพิจารณาบทลงโทษส าหรับผูฝ่้าฝืน ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูฝ่้าฝืนเป็นผูพ้ิจารณาบทลงโทษ และในกรณีท่ี
ผูฝ่้าฝืนท าผิดร้ายแรง (ใหอ้อก) บทลงโทษนั้นตอ้งผา่นความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ดัการ ในกรณีท่ีผูฝ่้าฝืนมีขอ้โตแ้ยง้
เก่ียวกบับทลงโทษนั้น  ใหถื้อวา่ค าตดัสินของกรรมการผูอ้  านวยการ เป็นอนัส้ินสุด ในกรณีท่ีผูฝ่้าฝืนด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจ้ดัการ ใหถื้อวา่ค าตดัสินของคณะกรรมการบริษทั เป็นอนัส้ินสุด ทั้งน้ีใน
การประชุมเพ่ือสรุปบทลงโทษ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งออกจากหอ้งประชุมจนกวา่จะมีมติก าหนดบทลงโทษ 

การเผยแพร่และการฝึกอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต 
1. จดัใหมี้การติดประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ในสถานท่ีเด่นชดั ทุกคนในกลุ่มบริษทัสามารถอ่านและ

รับทราบขอ้มูลได ้
2. จดัใหมี้การเผยแพร่นโยบายการตอ่ตา้นการทุจริต ผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทั เช่น จดหมาย

อิเลค็ทรอนิกส์ (E-Mail) เวบ็ไซตบ์ริษทั รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี (56-1 One-report ) เป็นประจ าทุกปี 
3. เม่ือมีการปรับปรุงนโยบายการตอ่ตา้นการทุจริต จดัใหมี้การเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตผา่นช่อง

ทางการส่ือสารต่างๆ ต่อสาธารณะชน กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ใหไ้ดรั้บทราบเม่ือมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  

การฝึกอบรม 
1. จดัใหมี้การอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ใหแ้ก่พนกังานใหม่ 
2. จดัให้มีการส่งเสริมทบทวนความเขา้ใจ ให้พนกังานทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริต 

ผา่นส่ือกิจกรรมต่างๆ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
3. จดัให้บรรจุเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรในการพิจารณา

เล่ือนขั้นของพนกังานระดบัหวัหนา้งาน  
4. สนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีส่วนในการใหค้วามรู้แก่พนกังานเพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ

ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
5. บริษทัจะทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริต อยา่งสม ่าเสมอทุกปี 
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8.2 รายงานผลการปฏบิัตหิน้าที่ข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่่านมา 
8.2.1 จ านวนคร้ั

้
งการประชุุมและการเข้าประชุุมของกรรมการตรวจสอบรายบุุคคล  

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3  ท่าน ประกอบดว้ย 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 

1. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม  กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. 
4. 

นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท 
นายวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

3/3 
1/1 

-   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศิจกายน  2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่ง   3 ปี  (ตั้งแต่ 
24 ธนัวาคม 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 23 ธนัวาคม  2565)  โดยมี  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์ เป็นเลขานุการ 

- นายวเิชียร เชิดชูตระกูลทอง ไดค้รบวาระในการเป็นกรรมการบริษทั ท าให้การด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบส้ินสุดไปดว้ยเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2564  และท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งนายธีรลกัษ ์ แสงสนิท  เขา้ด ารงต าแหน่งแทน โดยอายกุาร
ด ารงต าแหน่ง เท่ากบักรรมการเดิมท่ีคงเหลืออยู ่  

8.2.2 ผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระตามขอบเขต หนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงมีการทบทวน ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและอนุมติัโดยคณะกรรมการ บริษทัเป็นประจ าทุกปี ในปี 
2564  คณะกรรมการตรวจสอบ การก ากบัดูแล การก าหนดกลยทุธ์ การ ปฏิบติังาน และการติดตามผล และทุกส้ินปี
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจ สอบโดยแบ่งการประเมินออกเป็นสอง
แบบ คือ  

1) การประเมินผล การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และ  

2) การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง (Self-Assessment) ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นเกณฑดี์ หวัขอ้ท่ีประเมิน
ไดแ้ก่ โครงสร้าง และคุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ การปฏิบติัหนา้ท่ี และการประชุม สรุปความเห็น
โดยรวม การปฏิบติังานของเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบ 

ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
นอกจากน้ีเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย

จดัการเขา้ร่วมประชุม เพ่ือปรึกษาหารือกนัอยา่งอิสระถึงขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัในการจดั ท างบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานและเป็น ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อนัควร สงสยัของกรรมการ
และผูบ้ริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราช บญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการรายงาน วา่ไม่พบ
พฤติการณ์ใดท่ีเขา้ข่ายดงักล่าว ส่งผลใหก้ารจดัท างบการเงิน ของบริษทัแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงินสดถูก ตอ้งตามควร True and Fair) ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน และมีความเช่ือได ้โปร่งใส 
โดยผูส้อบบญัชีมีความ เป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ีบริษทัไดว้า่จา้งบริษทั กรินทร์ ออดิท  จ ากดั ท าหนา้ท่ีสอบ
บญัชีเพ่ือตรวจสอบงบการเงิน ของบริษทั โดยไม่มีการใหบ้ริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี 
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สาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปี 2564 ไดแ้ก่ การสอบทาน งบการเงิน การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ
รายการท่ีอาจ มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การสอบทานระบบการประเมินการ
บริหารความเส่ียง การสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การสอบทานการ ตรวจสอบขอ้ร้องเรียน
และแจง้เบาะแส การพิจารณาเสนอแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ตามท่ีแสดงไวใ้นเอกสาร แนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องอนุกรรมการชุดต่างๆ  

8.3.1  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 5 ท่าน  ประกอบดว้ย   
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 
1. นายอภิชาติ    การุณกรสกลุ ประธานกรรมการบริหาร 2/2 
2. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการบริหาร 2/2 
3.  
4.  
5. 

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี 
นายราจีฟ      วจิายนั 
นายสมโภชน์  วลัยะเว ี

กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

2/2 
2/2 
2/2 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์  2562 มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร  มีวาระการด ารงต าแหน่ง   3 ปี  (ตั้ งแต่ 26 
กุมภาพนัธ์  2562 ส้ินสุดวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์  2565)  โดยมี  นางสาวกาญจนา  ทาจ าปี  เป็นเลขานุการ  
ท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายสมโภชน์ วลัยเสวี เป็นคณะกรรมการบริหารโดยมีผลตั้งแต่ วนัท่ี 9 
มีนาคม 2563 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ 

8.3.1.1  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือก

เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก  คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และมีอ านาจ หนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8.3.1.2  อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติ
ธุระและงานบริหารของบริษทั ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหาร
ต่าง ๆ ของบริษทั หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการของ
บริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัตาม
นโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยสรุปอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัไดด้งัน้ี  

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

2. พิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการ ก าหนดโครงสร้างองคก์ร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั การขยายกิจการ ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาก าหนดต่อไป 

3. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน เพ่ือการด าเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษทั และ
การก าหนดอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน รวมถึงควบคุม
ก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างานท่ีแต่งตั้ งบรรลุตามนโยบายและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 
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4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และก ากบั
ดูแลใหก้ารด าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

5.พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการ เสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและอนุมติั  

6.มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั แต่ไม่เกินงบประมาณท่ี
รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

7.อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีส าคญัๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้  

8.มีอ านาจพิจารณาอนุมติั การกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษทั แต่ละรายการ
ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และกรณีท่ีตอ้ง
ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเป็นหลกัประกนั ตอ้งน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั 

9. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอ
คณะกรรรมการบริษทัอนุมติั 
10. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร อ านาจการบริหารองคก์ร รวมถึงการแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง การ

ก าหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย เทียบเท่าข้ึนไป ยกเวน้
ต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร (President) 

11.ใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเ พ่ือให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนั้น ๆ ไดต้ามท่ี
เห็นสมควร 

12. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงิน และการใชจ่้ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทัภายในวงเงินไม่
เกิน 20 ล้านบาท กรณีท่ีวงเงินเกินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
13. ด าเนินการอ่ืนใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าใหผู้รั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย และ/
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไป
ตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  
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8.3.2 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีจ านวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย   
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ 2/2 
2. พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน์ กรรมการ 1/1 
3. 
4. 

นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร 
นายวเิชียร  เชิดชูตระกลูทอง 

กรรมการ 
กรรมการ 

2/2 
1/1 

                     คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระตั้งแต่  (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนาคม 2566 ) 
- นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ได้ครบวาระในการด ารงต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 และท่ีประชุมกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 

กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งพล.ต.รศ.นพ. เกรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน์ เขา้ด ารงคต์  าแหน่งแทน โดยอายกุารด ารงต าแหน่ง เท่ากบักรรมการเดิมท่ีคงเหลืออยู ่   
โดยมี  นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  เป็นเลขานุการ 

8.3.2.1  วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือพน้

ต าแหน่งแลว้ อาจได้รับการแต่งตั้ งใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเน่ือง (วาระแรกของการด ารงต าแหน่ง
ต่อเน่ือง เร่ิมนับตั้งแต่ กฎบตัร ฉบบัลงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565  อนุมติัโดย  คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565) 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  (1)  ครบก าหนดตามวาระ 
  (2)  พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
  (3)  ลาออก 
  (4)  ตาย 
  (5) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

3. เม่ือกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระใหค้ณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติครบถว้น เป็นกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มี
จ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนซ่ึงตนเขา้
มาแทน 

8.3.2.2 ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1.   ด้านการสรรหา 
1.1  ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาใหเ้ป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองคป์ระกอบของ 

คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการก าหนดไว ้รวมถึงก าหนดวธีิการสรรหาอยา่งเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั ประสบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่โดย

จดัท าเป็น Board Skill Matrix เพ่ือช่วยใหก้ารสรรหากรรรมการมีความสอดคลอ้งกบั กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

1.2 สรรหารายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูงของ

บริษทั ฯ และบริษทัยอ่ยอา้งอิงจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) หรือใชบ้ริษทัท่ีปรึกษา (Professional Search Firm) 
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ในการสรรหากรรมการใหม่และผูบ้ริหารระดบัสูง 

1.3 พิจารณากลัน่กรองรายช่ือ ตรวจสอบประวติัและคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ

ของ ผูท่ี้จะเสนอช่ือ และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพจิารณา 

1.4 ด าเนินการเพ่ือใหมี้การทาบทามและติดต่อสมัภาษณ์ผูท่ี้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพ่ือจะไดม้ัน่ใจวา่ 

บุคคลดงักล่าวมีความยนิดีจะมารับต าแหน่ง 

1.5 พิจารณาผลงาน คุณสมบติั และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระและสมควรไดร้บ

เลือกตั้ง ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแตง่ตั้งเป็น 

กรรมการบริษทั 

1.6 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในกรณีท่ีมีเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของกรรมการบริษทั 

1.7 จดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และพฒันาความรู้แก่กรรมการปัจจุบนั 

1.8 วางแผนการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง(Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลท่ีมีศกัยภาพให ้

สามารถสืบทอดต าแหน่งงานในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารระดบัสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถ ปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้

 1.9  ปฏิบติัหนา้ท่ีในเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

2 . ด้านก าหนดค่าตอบแทน 
     ก าหนดและจดัท านโยบายการก าหนดค่าตอบแทนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 2.1 เสนอแนวทางและวธีิการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ท่ี 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง 

 2.2 พิจารณาอนุมติัรูปแบบ หลกัเกณฑ ์และการก าหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนท่ีเป็นเงินเดือนและ 

ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายใหแ้ก่ กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง และท่ีปรึกษาระดบับริหารของ บริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยเป็นรายบุคคล 

 2.3 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผูบ้ริหารสูงสุด พร้อมทั้งน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 2.4  ประเมินผลการปฎิบติังานของประธานกรรมการบริหารทุกปี และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณา

ให ้ความเห็นชอบ ผลการประเมินดงักล่าวน ามาพิจารณาปรับข้ึนค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

    3.  ด้านธรรมาภิบาล 
     3.1 ก าหนดทิศทางนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมของกรรมการและผูบ้ริหาร 4 ล าดบัแรกตามค า

นิยาม ของ กลต. ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ี ใหร้วมถึงการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ 

สงัคมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจาณาใหค้วามเห็นชอบ 

     3.2  ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และฝ่ายบริหารเพ่ือให้

เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี แนวทางปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

     3.3 ทบทวนแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
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ท่ีดีของ มาตรฐานสากลและจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาปรับปรุง 

อยา่งสม ่าเสมอ 

หน้าทีอ่ื่นๆ  ดงันี ้

1. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี และมีอ านาจในการเรียก
ประชุมเพ่ิมไดต้ามความจ าเป็น  

2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นองคป์ระชุม 

3. ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ี ประธาน  ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให ้กรรมการ  ท่ีมาประชุมเลือก กรรมการ คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

4. การออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใชค้ะแนน
เสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ในกรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากนั ประธาน  มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพ่ือเป็นการช้ี
ขาด 

5. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่างๆ ใหท่ี้
ประชุมทราบได ้

8.3.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจ านวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย   

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี  2564 
1. นายธีรลกัษ ์ เชิดชูตระกลูทอง ประธานกรรมการ 2/2 
2. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ กรรมการ 2/2 
3. นายสุริยล  อุดชาชน กรรมการ 2/2 

                    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระตั้งแต่  (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนาคม 2566 ) 
- นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ได้ครบวาระในการด ารงต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 และท่ีประชุมกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 

กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งนายธีรลกัษ ์ แสงสนิท  เขา้ด ารงคต์  าแหน่งแทน โดยอายกุารด ารงต าแหน่ง เท่ากบักรรมการเดิมท่ีคงเหลืออยู ่   
โดยมี  นางดวงเดือน  หิรัญรักษ ์  เป็นเลขานุการ 

8.3.3.1  วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือพน้ต าแหน่งแลว้ อาจไดรั้บการ

แต่งตั้งใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเน่ือง (วาระแรกของการด ารงต าแหน่งต่อเน่ือง เร่ิมนบัตั้งแต่ กฎบตัร 
ฉบบัลงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565  อนุมติัโดย  คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 
2565) 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  (1)  ครบก าหนดตามวาระ 
  (2)  พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
  (3)  ลาออก 
  (4)  ตาย 
  (5 ) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
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3. เม่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  พน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหค้รบตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรน้ี โดย
บุคคลท่ีเข้ามาเป็นกรรมการบริหารความเ ส่ียง จะอยู่ในต าแหน่งได้เ พียงวาระท่ีย ัง เหลืออยู่ของ
กรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงตนเขา้มาแทน 

  8.3.3.2  อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาและอนุมติันโยบายการบริหารความเส่ียง วตัถุประสงค ์และกรอบการบริหารความเส่ียง (Enterprise 
Risk Management  Framework)  ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบติังานในกระบวนการบริหารความเส่ียงขององคก์ร ใหเ้ป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลยทุธ์ของบริษทัฯ โดยนโยบาย วตัถุประสงค ์และกรอบการบริหาร
ความเส่ียงจะไดรั้บการทบทวนเป็นประจ าทุกปี หรือเม่ือมีความเส่ียงใหม่ท่ีมีนยัส าคญัต่อการ ก าหนดเป้าหมายและกลยทุธ์
ของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ก ากบัดูแลใหมี้การระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทั้งภายนอกและภายในองคก์รท่ีอาจส่งผลต่อบริษทัฯ ให้
ไม่ สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และมีการประเมินความเส่ียงผลกระทบ (impact) และโอกาส (likelihood) ท่ี
เกิดข้ึนของความเส่ียงท่ีไดร้ะบุไว ้เพื่อจดัล าดบัความเส่ียงและเลือกใชว้ธีิการจดัการความเส่ียง (risk treatment) ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม รวมถึงวเิคราะห์ติดตามและรายงานอยา่งเป็นระบบ 

3. มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงตามความจ าเป็น 
4. ติดตามการด าเนินการบริหาร ความเส่ียง รวมทั้งวเิคราะห์ ประเมินผล จดัการติดตามและรายงานอยา่งเป็นระบบ 
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบัการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความเส่ียงของ

บริษทั และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ี
ก าหนด 

6. มีหนา้ท่ีประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกนัหรือลดความ
เส่ียง ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหารความ เส่ียง
ท่ีก าหนด 

7.  รับทราบ พิจารณา และใหค้วามเห็นในผลการประเมินความเส่ียง แนวทาง และมาตรการจดัการความเส่ียง และ
แผนปฏิบติัการ เพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยูข่องบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม 

8. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผูส้อบทาน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

9. ใหค้  าแนะน า และค าปรึกษา กบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 

10.คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีการเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
11.ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
12. โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
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8.3.4 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัมีคณะผูบ้ริหาร จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ยรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอภิชาติ การุณกรสกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ กรรมการผูจ้ดัการ/ รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือ / กรรมการบริหาร 
3. นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี กรรมการบริหาร 
4. นายราจีฟ  วจิายนั ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม /  

รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ /
กรรมการบริหาร 

5. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป1) / 
  รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารบุคคล /

กรรมการบริหาร 
1)   ฝ่ายบริหารทัว่ไปประกอบดว้ยงานบญัชี การเงิน งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และงานดา้นน าเขา้-ส่งออก 

  อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริหาร 
1. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบติังานประจ าตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชนข์องบริษทั ใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอบเขตอ านาจซ่ึงคณะกรรมการก าหนด 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
3. จดัท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ

ประจ าปีของบริษทัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจ าปี และก าหนดอ านาจการบริหารงาน เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั 

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทัมาก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยทุธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพ่ือก าหนด
ภารกิจหลกั (Mission) ส าหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการน าไปด าเนินการ 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือใหผู้บ้ริหาร และฝ่ายจดัการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ และแผนธุรกิจท่ีวางไว ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของบริษทั 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการและรายงานผลการด าเนินงาน การบริหาร
จดัการ ความคืบหนา้ในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

7. ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกความเขา้ใจ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชนข์องบริษทั รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวนิยัภายในองคก์ร 

8. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร วธีิการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง 
และเลิกจา้งพนกังานของบริษทั และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ ส าหรับพนกังาน 

9. มีอ านาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัในต าแหน่งท่ีต ่ากวา่ต าแหน่งประธานการรการบริหาร  
10. มีอ านาจอนุมติัการใชจ่้ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจดัซ้ือทรัพยสิ์น การใชจ่้ายเงิน

ลงทุนท่ีส าคญัเพ่ือประโยชน์บริษทั และ การท ารายการอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของบริษทั ซ่ึงอ านาจการอนุมติัดงักล่าวจะเป็นการ
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อนุมติัรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน  100 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั 

11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ 
ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีประธานกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กบับริษทั และ/หรือบริษทั
ยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ประธานกรรมการบริหาร ไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าว
จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติั
รายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

8.3.5 เลขานุการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1 /2554 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 5224 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ

แต่งตั้งนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ทั้งน้ี นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์
ทางดา้นบญัชี   

เลขานุการบริษทั ตามมาตรา 98 /52   ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แกไ้ขโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฉ์บบั พ.ศ. 2551 โดยก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

1. ค าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
บริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 

2. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  
3.1 ทะเบียนกรรมการ  
3.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
3.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
3.4 รายงานประจ าปีของบริษทั 
3.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 
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9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565  เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบ
การควบคุมภายในจากรายงานผลประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรุปไดว้่าจากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ 

(1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
(2) การประเมินความเส่ียง  (Risk Assessment) 
(3) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 
(4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) 
(5) ระบบติดตาม (Monitoring Activities)  

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษทัมีระบบการ
ติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานท่ีจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจเพียงพอได ้รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในเร่ืองของการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อยา่งเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุมภายในหัวขอ้อ่ืน 
คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกัน และมิไดมี้ประเด็นท่ีร้ายแรง หรือตอ้งกังวลแต่
ประการใด  

โดยการด าเนินงานในปี 2564 คณะกรรมการบริษทัไดส้อบทานรายงานการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูจ้ดัท าข้ึน พบวา่ความเส่ียงในการบริหารงานอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้
ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามและบริหารงานความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้ง
องคก์ร ประเมินความเส่ียง และบริหารความเส่ียงขององคก์ร รวมทั้งก าหนดแนวทางในการบริหารและจดัการความเส่ียงให้
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 ส าหรับในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผูส้อบบญัชีของบริษทัไม่พบขอ้สงัเกต
ท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีตอ้งแจง้ต่อผูบ้ริหาร (Management Letter) 
 ส าหรับการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัไดก้ าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งด าเนินการจดัใหมี้ระบบการ
ควบคุมภายในท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการควบคุมภายในของบริษทั  ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
เช่นเดียวกบับริษทั    

9.2  ผู้ตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลสอบทานใหมี้ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การท ารายการระหวา่งกนั 
ตลอดจนดูแลและควบคุมทรัพยสิ์นของบริษทั มิใหสู้ญหาย หรือถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ การปกป้องมิให้บริษทั
ถูกละเมิดสิทธ์ิทรัพยสิ์นทางปัญญา จดัให้มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบอยูภ่ายใต้
การดูแล และข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะเป็นผูส้อบทานให้บริษทัมี
ระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit ) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
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และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิก
จา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

ทั้งน้ี การแต่งตั้งหัวหนา้หรือผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบังานดา้นการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
 ตั้งแต่ปี 2555  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่บริษทัมีการก าหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบติัในแต่ละ
ระบบงาน และเป็นแนวทางในการก าหนดการประเมินความเส่ียงระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอ
รายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใช้ประโยชน์ในการก ากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะท าหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส ในการพิจารณางบการเงินและการสอบทานให้
บริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ ตลอดจนการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้
แต่งตั้ง นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์ให้ด ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ดา้นการตรวจสอบภายใน และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั พร้อมทั้งเคยเขา้รับการอบรมใน
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่ง
เพียงพอ 
 ทั้งน้ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ตั้งแต่ปี 2561-2565 มีรายช่ือดงัน้ี 

ปี หน่วยงานตรวจสอบภายใน หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน* 
2561 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์ 
2562 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์
2563 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์
2564 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์
2565 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์

 * รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดูเพิ่มเติมท่ี เอกสารแนบ 
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9.2.   รายการระหว่างกนั 

9.2.1  สรุปรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในปี 2564 

บริษัทมีการทาํรายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564  ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพนัธ์ ได้ดงันี ้

 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น 

จํากัด (มหาชน)

("เอพีซีเอส")

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ .

ท.ี จํากัด
1)

(“เอพีเอที”)

บริษัท เอเซียพรีซิชั่นเทค

 จํากัด

(“เอเอสท”ี)

บริษัท  เอทู เทคโนโลยี 

จํากัด

(“เอท”ู)

บริษัท เอพีซีเอส 

เทคโนโลยี จํากัด 

(“เอพีที”)

บริษัท กิจการร่วมค้า เอ

ทู ตีรวัฒน์ จํากัด 

("เอทูท"ี)

บริษัท ชลกิจสากล 

จํากัด

(“ชลกิจ”)

บริษัท เอทู 

เทคโนโลยี 

เวียดนาม จํากัด

("เอทูวี")

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เว็บ

 สตูดิโอ จํากัด

บริษัท  เอ ดับบลิว เอส แอส

เซ็ท แมเนจเมนท์ จํากัด

ทุนจดทะเบียน                  659,999,962                     550,000,000                       1,000,000                   600,000,000              10,000,000                     75,000,000            120,000,000         1,000,000                  3,000,000                           1,000,000 

มูลค่าหุ้นละ                                  1                                   10                                   5                                 10                     1,000                                 10                        100                    10                           100                                   100 

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.99999 ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.99999

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ท.ี จํากัด 1) ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.9985

บริษัท  เอทู เทคโนโลยี จํากัด ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

99.97

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100.00 ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

98.12

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ

 100.00

นายอภิชาติ  การุณกรสกุล กรรมการ/ผู้บริหาร  และ 

ผู้ถือหุ้น  ร้อยละ 13.89

กรรมการ/ผู้บริหาร และ 

ผู้ถือหุ้น  1 หุ้น

กรรมการ/ผู้บริหาร และ 

ผู้ถือหุ้น  1 หุ้น

ผู้ถือหุ้น  1 หุ้น

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการ/ผู้บริหาร  และ 

ผู้ถือหุ้น  ร้อยละ 1.87

กรรมการ/ผู้บริหาร และ 

ผู้ถือหุ้น  1 หุ้น

กรรมการ/ผู้บริหาร และ 

ผู้ถือหุ้น  1 หุ้น

กรรมการ และ 

ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น

กรรมการ และ 

ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น

กรรมการ และ 

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น

นายราจีฟ  วิจายัน ผู้บริหาร กรรมการ/ผู้บริหาร

นายโยชิคาสึ คุราชิ กรรมการ

นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล ผู้ถือหุ้น  1 หุ้น

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการ/ผู้บริหาร  และ 

ผู้ถือหุ้น  ร้อยละ 0.07

กรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ และ 

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น

กรรมการ

นางสาวพิมพฤดา  พิทักษ์ธีระธรรม กรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการ/ผู้บริหาร 

และ ผู้ถือหุ้น  1 หุ้น

กรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการ กรรมการ/ผู้บริหาร  

ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น

กรรมการ/ผู้บริหาร  

ผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.98

นายสุริยล อุดชาชน กรรมการ กรรมการ/ผู้บริหาร    กรรมการ/ผู้บริหาร 

และ ผู้ถือหุ้น  1 หุ้น

กรรมการ/ผู้บริหาร และ  

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น

กรรมการ

นายสมโภชน์  วัลยะเสวี กรรมการและผู้ถือหุ้น

ร้อยละ 0.03

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 22.12

บริษัท  เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จํากัด ถือหุ้นร้อยละ  99.9933

1) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด เป็น บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ท.ี จํากัด
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9.2.2  ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) กบักิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 

ลกัษณะรายการ 
สกลุ
เงิน 

มูลค่ารายการระหวา่งกนั ปี 2564 (ลา้นบาท) 
ความจาํเป็นและเหมาะสมระหวา่งกนั 

เอพีเอที เอเอสที เอทู เอพีที เอทูที ซีเค 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น บาท       ใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน ประเภทเม่ือทวงถาม อตัรา

ดอกเบ้ียอา้งอิงตามอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์ให้
กูย้มืเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดตน้ปี   -      297.30   -      

กูเ้พิ่ม   -      60.00   15.00    

ชาํระ  -  (15.00)  -      
ยอดปลายปี   -         342.30   15.00    

ดอกเบ้ียคา้งรับ บาท       
ยอดตน้ปี  -   -     0.02    
กูเ้พิ่ม  -    14.94   0.76    
ชาํระ  -  (14.94) (0.78)   
ยอดปลายปี  -   -     -      

        
รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น บาท 10.03      
ดอกเบ้ียรับ บาท    14.94 0.76   
ค่าเช่าจ่าย บาท  0.02      
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ลกัษณะรายการ สกลุเงิน 
มูลค่ารายการระหวา่งกนั ปี 2564 (ลา้นบาท) 

ความจาํเป็นและเหมาะสมระหวา่งกนั 
เอพีเอที เอเอสที เอทู เอพีที เอทูที ซีเค 

การคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน        เน่ืองจากเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเพื่อให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน 
รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุน
ทางดา้นการเงินใหก้บับริษทัยอ่ย สร้าง
ความเขม้แขง็ทางธุรกิจสามารถดาํเนิน
ธุรกิจไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้ไม่คิด
ค่าธรรมเนียมในการคํ้าประกนั 

(ร่วมคํ้าประกนักบับริษทัในกลุ่ม)        
สินเช่ือคํ้าประกนั บาท   3.78  15.85  
สินเช่ือหมุนเวยีนแบบรวมวงเงิน บาท   680.00    
วงเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียง บาท   20.00    
สินเช่ือหมุนเวยีน-ตัว๋เงิน บาท   54.25    
สินเช่ือหมุนเวยีน-เงินเบิกเกินบญัชี บาท   10.00    
สินเช่ือหมุนเวยีน-บตัรเครดิตนํ้ามนั Fleet Card บาท   1.00    

   สินเช่ือประเภทซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ดอลลาร์
สหรัฐ 

  6    
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รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั กบักิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะรายการ สกลุเงิน มูลค่ารายการระหวา่งกนั ปี 2564 (ลา้นบาท) ความจาํเป็นและเหมาะสมระหวา่งกนั 
เอพีที เอทูที ซีเค เอทูวี แอด็วานซ์ 

เวบ็ สตูดิโอ 
ผูถื้อหุน้ 

ลูกหน้ีการคา้ บาท    312.45   เป็นรายไดค่้าก่อสร้างและรายไดบ้ริการระหวา่งกนั 
ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เกียวกนักบับุคคลภายนอก 
 
ใหบ้ริษทัยอ่ยเช่าพื้นท่ีเพือ่ใชเ้ป็นพื้นท่ีในการดาํเนินงาน/ 
นโยบายการคิดค่าเช่าใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดยทัว่ไป 
 
 
ใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม การ
กูย้มืเงิน เพื่อใหบ้ริษทัใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนใน
ระยะเวลาอนัสั้น การกูย้มืเงิน เพื่อใหบ้ริษทัใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนในระยะเวลาอนัสั้น 
 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน บาท    0.06   

        
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า บาท 0.08  0.07       

รายไดค่้าบริการ บาท    42.96   

        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น   บาท       

ยอดตน้ปี  8.70  4.00 219.54      

กูเ้พิ่ม  66.50  7.10 8.76   

ชาํระ  -     (8.60) (228.30)      

ยอดปลายปี  75.20  2.5 -   

ดอกเบ้ียคา้งรับ บาท 0.71      
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ลกัษณะรายการ สกลุเงิน 
มูลค่ารายการระหวา่งกนั ปี 2564 (ลา้นบาท) 

ความจาํเป็นและเหมาะสมระหวา่งกนั เอพีซีเอส เอพีที เอทูที เอทูวี แอด็วานซ์ 
เวบ็ สตูดิโอ 

กรรมการ 

เจา้หน้ีการคา้ บาท    272.86   เป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง/ตน้ทุนก่อสร้าง  
ราคาและเง่ือนไขทางการคา้เกียวกนักบับุคคลภายนอก 
 
 
กูย้มืในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม  
การกูย้มืเงิน เพื่อใหบ้ริษทัใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนใน
ระยะเวลาอนัสั้น นโยบายการคิดอตัราดอกเบ้ีย ตํ่ากวา่
อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์
 

ซ้ือสินคา้ บาท - - - - - - 

        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น   บาท       

ยอดตน้ปี  297.30  18.10  -  

กูเ้พิ่ม  60.00  -     -     

ชาํระ  (15.00)   (18.10)     -  

ยอดปลายปี  342.30  -  -     

ดอกเบ้ียคา้งรับ บาท       

ยอดตน้ปี  -     2.45  -  

กูเ้พิ่ม  14.94  0.40  -  

ชาํระ  (14.94)  (2.85)     -  

ยอดปลายปี  -     -  -     
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รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั กบักิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

*บริษทั แอทพีค จาํกดั  ส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563

ลกัษณะรายการ สกลุเงิน 
มูลค่ารายการระหวา่งกนั ปี 2564 (ลา้นบาท) ความจาํเป็นและเหมาะสมระหวา่งกนั 

ผูถื้อหุน้ บจ. แอทพีค 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น   บาท   บริษทั แอทพีค จาํกดั* ไดท้าํสญัญาเงินกูร้ะยะสั้น คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.375-7.750 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืน

เม่ือทวงถามเพื่อใหบ้จก.ชลกิจสากล ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้นโยบายการคิด
อตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่หรือเทียบเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์

ยอดตน้ปี   3.10 
กูเ้พิ่ม   -    
ชาํระ   -    
ยอดปลายปี   3.10 

ดอกเบ้ียคา้งรับ บาท   
ยอดตน้ปี   1.57 
กูเ้พิ่ม   0.21 
ชาํระ   -    
ยอดปลายปี บาท  1.78 
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12.3  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั  

รายการระหวา่งกนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึน มีความจาํเป็นและสมเหตุสมผลในการเขา้ทาํรายการ การซ้ือ-ขายสินคา้ 
และใชบ้ริการแก่บริษทัยอ่ยเป็นไปตามปกติของการดาํเนินธุรกิจ โดยนโยบายการซ้ือขายระหวา่งกนัเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้เดียวกนักบับุคคลภายนอก  การใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัยอ่ย เพ่ือใหบ้ริษทัยอ่ยไวใ้ชเ้พ่ือการบริหารจดัการสภาพคล่อง
และเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  มีอตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการกูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงิน การ
ซ้ือ-ขายเคร่ืองจกัรระหว่างกนั เน่ืองจากช้ินงานท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยผลิต อยู่ในกลุ่มช้ินส่วนโลหะ เคร่ืองจกัรจึงคลา้ยกนั 
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการผลิต จึงมีการซ้ือ-ขายเคร่ืองจกัรระหวา่งกนั โดยนโยบายการซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด   

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณารายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ มีความเห็นวา่มีความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

12.4  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนั 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2553 และการประชุมคณะกรรมการบริษทัในวนัท่ี 
19 มกราคม 2554 ไดก้าํหนดมาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมติัให้ทาํรายการระหว่างกนัและนโยบายเก่ียวกบัการทาํ
รายการระหว่างกนั โดยกาํหนดให้การทาํรายการระหว่างกนัจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสําคญั และคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ารายการระหว่างกนัท่ีผ่านมาได้
ดาํเนินการตามมาตราการและขั้นตอนการอนุมติัของการทาํรายการระหวา่งกนัอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น    

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ี
อาจเกิดข้ึน บริษทัจะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว 
เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถื้อหุ้นตามแต่
กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการ
ทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าว  ทั้งน้ีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีของบริษทั (56-1 One-

Report) ไดน้าํขอ้มูลมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั  

12. 5  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนั 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะกาํหนดเง่ือนไขทางการคา้ สําหรับการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนิน
ธุรกิจตามปกติ ราคาสินคา้ท่ีขายจะกาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัผูข้ายรายอ่ืนได ้โดยในอนาคตหากเกิดรายการซ้ือ
ขายสินคา้ การคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัเพ่ือขอรับการสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินและรายการอ่ืนๆ กบับุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
รายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะเกิดข้ึนตามความจาํเป็นและเพ่ือประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีการกาํหนด
นโยบายการคิดราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ รวมทั้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะสอบทานและ
ใหค้วามเห็นต่อรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส  

ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือ
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ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํ
รายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้ งน้ีบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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ส่วนที ่3  
 ข้อมูลทางการเงนิ  
 1. ตารางงบการเงิน   

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรพัย์

สนิทรพัย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 201.32   11.54   94.54     6.00    23.66     1.54    606.29   19.34   537.95   16.99   596.39   16.75   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 221.38   12.69   0.73      0.05    0.36      0.02    1,441.90 46.00   1,562.36 49.33   1,847.91 51.90   

เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้ 150.00   8.60    312.32   19.83   357.30   23.25   -        -      -        -      -        -      

สนิคา้คงเหลอื 4.66      0.27    -        -      -        -      79.56     2.54    74.41     2.35    177.59   4.99    

สนิทรพัย์หมุนเวียนอื่น 344.85   19.77   -        -      -        -      -        -      -        -      1.93      0.05    

รวมสนิทรพัย์หมุนเวียน 922.21   52.86   407.59   25.88   381.32   24.81   2,127.75 67.88   2,174.72 68.67   2,623.82 73.69   

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 800.00   45.85   1,150.00 73.01   1,150.00 74.83   -        -      -        -      -        -      

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน -        -      -        -      -        -      -        -      3.25      0.10    3.25      0.09    

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 5.60      0.32    5.54      0.35    5.48      0.36    791.29   25.24   728.71   23.01   697.10   19.58   

สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ -        -      -        -      -        -      -        -      33.24     1.05    35.59     1.00    

สทิธจิากสญัญาขายน้ําดบิ -        -      -        -      -        -      142.58   4.55    136.91   4.32    131.25   3.69    

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน -        -      -        -      -        -      1.22      0.04    4.09      0.13    5.84      0.16    

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับัญชี -        -      -        -      -        -      -        -      1.91      0.06    0.04      0.00    

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16.84     0.97    11.97     0.76    0.02      0.00    71.89     2.29    84.12     2.66    63.59     1.79    

รวมสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน 822.44   47.14   1,167.51 74.12   1,155.50 75.19   1,006.98 32.12   992.23   31.33   936.66   26.31   

รวมสินทรพัย์ 1,744.65 100.00 1,575.10 100.00 1,536.82 100.00 3,134.73 100.00 3,166.95 100.00 3,560.48 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสนิหมุนเวียน

จากสถาบันการเงนิ -        -      -        -      -        -      278.02   8.87    145.18   4.58    124.67   3.50    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 205.62   11.79   0.41      0.03    2.61      0.17    775.69   24.75   805.09   25.42   1,140.92 32.04   

ส่วนของหน้ีสนิระยะยาวที่ถงึกําหนดชําระ ภายในหน่ึงปี -        -      -        -      -        -      8.10      0.26    13.52     0.43    13.50     0.38    

ส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่ถงึกําหนดชําระ ภายในหน่ึงปี -        -      -        -      -        -      1.15      0.04    62.70     1.98    88.36     2.48    

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 100.01   5.73    -        -      -        -      73.99     2.36    76.78     2.42    79.76     2.24    

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจ่าย -        -      -        -      -        -      -        -      12.80     0.40    18.28     0.51    

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน 305.63   17.52   0.41      0.03    2.61      0.17    1,136.95 36.27   1,116.07 35.24   1,465.49 41.16   

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน

เงนิกู้ยืมระยะยาว -        -      -        -      -        -      61.40     1.96    47.90     1.51    34.40     0.97    

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า -        -      -        -      -        -      0.95      0.03    125.04   3.95    25.89     0.73    

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับัญชี -        -      -        -      -        -      35.87     1.14    34.69     1.10    33.51     0.94    

ประมาณการหน้ีสนิไม่หมุนเวียนสําหรบั ผลประโยชน์พนักงาน 5.44      0.31    5.21      0.33    7.11      0.46    24.06     0.77    24.97     0.79    34.34     0.96    

หน้ีสนิไม่หมุนเวียนอื่น -        -      -        -      -        -      0.01      0.00    27.78     0.88    4.85      0.14    

รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน 5.44      0.31    5.21      0.33    7.11      0.46    122.29   3.90    260.38   8.22    132.99   3.74    

รวมหน้ีสนิ 311.07   17.83   5.62      0.36    9.72      0.63    1,259.24 40.17   1,376.45 43.46   1,598.48 44.90   

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนที่ออกและเรยีกชําระแลว้ 660.00   37.83   660.00   41.90   660.00   42.95   660.00   21.05   660.00   20.84   660.00   18.54   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 369.18   21.16   369.18   23.44   369.18   24.02   369.18   11.78   369.18   11.66   369.18   10.37   

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้-สํารองตามกฏหมาย 66.00     3.78    66.00     4.19    66.00     4.29    66.00     2.11    66.00     2.08    66.00     1.85    

ยังไม่ไดจ้ดัสรร 338.40   19.40   474.30   30.11   431.92   28.10   613.75   19.58   588.11   18.57   753.43   21.16   

  องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุ้น -        -      -        -      -        -      -        -      100.78   3.18    106.88   3.00    

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 1,433.58 82.17   1,569.48 99.64   1,527.10 99.37   1,708.93 54.52   1,784.07 56.33   1,955.49 54.92   

ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอํีานาจควบคุม -        -      -        -      -        -      166.56   5.31    6.43      0.20    6.51      0.18    

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,433.58 82.17   1,569.48 99.64   1,527.10 99.37   1,875.49 59.83   1,790.50 56.54   1,962.00 55.10   

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,744.65 100.00 1,575.10 100.00 1,536.82 100.00 3,134.73 100.00 3,166.95 100.00 3,560.48 100.00 

2563 2564
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
25622563 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บรกิาร 918.52 100.00 8.92    100.00   -      -      1,138.15 40.82     952.26    44.65     1,100.13 50.64     

รายไดค้่าก่อสรา้ง -      -      -      -        -      -      1,650.00 59.18     1,180.54 55.35     1,072.53 49.36     

รายไดอ้ื่น 10.04   1.09    220.92 2,476.68 18.13   100.00 22.52     0.81       5.29       0.25       33.21     1.53       

รวมรายได้ 928.56 101.09 229.84 2,576.68 18.13   100.00 2,810.67 100.81    2,138.09 100.25    2,205.87 101.53    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บรกิาร 728.68 79.33   7.44    83.41     -      -      837.39    30.03     779.84    36.56     785.41    36.15     

ตน้ทุนก่อสรา้ง -      -      -      -        -      -      1,478.20 53.02     1,064.33 49.90     958.09    44.10     

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5.33    0.58    -      -        -      -      5.33       0.19       5.20       0.24       6.05       0.28       

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 83.70   9.11    26.69   299.22   19.32   106.56 173.37    6.22       221.48    10.38     182.08    8.38       

ค่าใช้จ่ายอื่น 9.01    0.98    -      -        -      -      1.24       0.04       13.08     0.61       -        -        

ตน้ทุนทางการเงนิ 0.01    0.00    -      -        -      -      8.18       0.29       18.08     0.85       14.11     0.65       

รวมค่าใช้จ่าย 826.73 90.01   34.13   382.62   19.32   106.56 2,503.71 89.80     2,102.01 98.56     1,945.74 89.56     

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ 101.83 11.09   195.71 2,194.06 (1.19)   (6.56)   306.96    11.01     36.08     1.69       260.13    11.97     

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได ้ (17.97)  (1.96)   (19.63)  (220.07)  -      -      (54.65)    (1.96)      (27.25)    (1.28)      (49.44)    (2.28)      

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี 83.86   9.13    176.08 1,973.99 (1.19)   (6.56)   252.31    9.05       8.83       0.41       210.69    9.70       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อื่น

 รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั:

      ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า 

           งบการเงนิตราประเทศ -      -      -      -        -      -      -        -        (0.36)      (0.02)      6.10       0.28       

 รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร หรอืขาดทุน -      -      -        

      กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน -      -      (0.59)   (6.61)     (1.59)   (8.77)   (2.65)      (0.10)      (0.11)      (0.01)      (5.69)      (0.26)      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 83.86   9.13    175.49 1,967.38 (2.78)   (15.33)  249.66    8.95       8.36       0.39       211.10    9.72       

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี -      

ส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 83.86   9.13    176.08 1,973.99 (1.19)   (6.56)   238.74    8.56       14.07     0.66       210.61    9.69       

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอํีานาจควบคุม -      -      -      -        -      -      13.57     0.49       (5.24)      (0.25)      0.08       0.00       

83.86   9.13    176.08 1,973.99 (1.19)   (6.56)   252.31    9.05       8.83       0.41       210.69    9.70       

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม -      -        -      -        -        -        

ส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ 83.86   9.13    175.49 1,967.38 (2.78)   (15.33)  236.19    8.47       13.59     0.64       211.02    9.71       

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอํีานาจควบคุม -      -      -      -        -      -      13.47     0.48       (5.23)      (0.25)      0.08       0.00       

83.86   9.13    175.49 1,967.38 (2.78)   (15.33)  249.66    8.95       8.36       0.39       211.10    9.72       

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.13    0.27    -      0.36       0.02       0.32       

จํานวนหุ้นสามญั ณ สิน้งวด (ลา้นหุ้น) 660.00 660.00 660.00 660.00    660.00    660.00    
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00    1.00    1.00    1.00       1.00       1.00       

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2562 2563 2562 25632564 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
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2562 2563 2564 2562 2563 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรสุทธก่ิอนภาษเีงนิได ้ 101.83    195.70    (1.19)      306.96    36.08     260.13    

การปรบัปรุงตน้ทุนทางการเงนิ 0.01       -        -        8.18       18.08     14.11     

การปรบัปรุงดอกเบี้ยรบั (8.75)      (14.26)    (15.76)    (1.35)      (0.74)      (0.38)      

การปรบัปรุงดว้ยรายไดเ้งนิปันผล -        (100.00)   -        -        -        -        

การปรบัปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (เพิม่ขึ้น) ลดลง (53.99)    220.66    0.35       (155.66)   (102.64)   (286.39)   

การปรบัปรุงดว้ยสนิคา้คงเหลอื (เพิม่ขึ้น) ลดลง 81.40     4.82       -        22.11     2.05       (101.97)   

การปรบัปรุงดว้ยสนิทรพัย์อื่น (เพิม่ขึ้น) ลดลง 0.05       0.11       -        (22.43)    (29.77)    (1.44)      

การปรบัปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึ้น (ลดลง) 12.53     (205.20)   2.20       (159.74)   39.56     306.14    

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 84.37     2.50       2.00       100.62    103.76    88.41     

การปรบัปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน(กลบัรายการ) -        -        -        -        -        6.63       

การปรบัปรุงดว้ยขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกิดขึ้น 0.48       -        -        (26.77)    17.82     6.47       

 การปรบัปรุงดว้ยหน้ีสูญ -        -        -        0.05       -        -        

การปรบัปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรบัมูลค่าสนิคา้ (กลบัรายการ) (3.20)      (0.16)      -        (3.26)      3.11       (1.22)      

การปรบัปรุงอื่นดว้ยภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 4.98       0.57       0.33       6.52       15.31     4.80       

การปรบัปรุงดว้ยขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายทรพัย์สนิ 1.15       (98.44)    -        1.25       1.65       -        

การปรบัปรุงดว้ยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ -        -        -        -        9.29       -        

การปรบัปรุงอื่นดว้ยรายการที่ไม่กระทบเงนิสด -        -        -        -        -        0.16       

รวมการปรบัปรุงจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) 119.03    (189.40)   (10.88)    (230.48)   77.48     35.32     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 220.86    6.30       (12.07)    76.48     113.56    295.45    

เงนิสดรบัเงนิปันผล -        100.00    -        -        -        -        

เงนิสดจ่ายดอกเบี้ย -        (0.01)      -        (5.08)      (15.09)    (10.62)    

เงนิสดรบัดอกเบี้ย 8.75       14.24     15.78     1.44       0.75       0.38       

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได ้ (26.80)    (19.63)    -        (67.38)    (16.08)    (29.18)    

เงนิสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บรษิทัย่อย (12.06)    -        -        -        -        -        

เงนิสดรบั(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงาน (0.69)      (1.39)      (0.02)      (0.91)      (14.51)    (1.11)      

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 190.06    99.51     3.69       4.55       68.63     254.92    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอํีานาจควบคุม -        -        -        -        (53.75)    -        

เงนิฝากธนาคารที่มขี้อจํากัดในการใช้(เพิม่ขึ้น)ลดลง -        -        -        (0.21)      (5.24)      (5.37)      

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (150.00)   (350.00)   -        -        -        -        

เงนิสดรบัจากกการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 3.96       445.61    -        4.06       0.75       0.36       

เงนิสดรบัจากกการขายสนิทรพัย์ระยะยาวอื่น -        -        10.03     -        -        -        

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (1.41)      -        -        (32.81)    (21.18)    (24.35)    

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ทรพัย์สนิไม่มตีวัตน -        -        -        (1.10)      (4.02)      (3.08)      

เงนิสดรบัจากเงนิให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -        -        -        (2.75)      -        -        

เงนิสดจ่ายเงนิให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 100.00    169.00    15.00     -        -        -        

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนทัว่ไป (250.00)   (331.30)   (60.00)    -        -        -        

เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ -        -        -        -        (9.29)      -        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (297.45)   (66.69)    (34.97)    (32.81)    (92.73)    (32.44)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิเพิม่ขึ้น (ลดลง) -        -        -        226.75    (163.79)   (2.09)      

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ -        -        -        98.20     194.77    74.59     

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยืมบรษิทัอื่น -        -        -        -        -        -        

เงนิสดรบัจากเงนิกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 200.00    -        -        0.19       -        -        

เงนิสดจ่ายเพื่อชําระเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ -        -        -        (59.97)    (171.97)   (113.43)   

เงนิสดจ่ายเพื่อชําระเงนิกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (100.00)   (100.00)   -        (0.50)      (0.19)      -        

เงนิสดจ่ายเพื่อชําระเงนิกู้ยืมบรษิทัอื่น -        -        -        -        -        -        

เงนิสดที่ผูเ้ช่าจ่ายเพื่อลดจํานวนหน้ีสนิซึง่เกิดขึ้นจากสญัญาเช่าการเงนิ -        -        -        (1.22)      (62.89)    (89.85)    

เงนิปันผลจ่าย (66.00)    (39.60)    (39.60)    (66.00)    (39.60)    (39.60)    

เงนิสดรบัจากการขายและเช่ากลบัคนื -        -        -        -        255.00    -        

เงนิสดจ่ายมดัจําตามสญัญาขายและเช่ากลบั -        -        -        -        (55.00)    -        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 34.00     (139.60)   (39.60)    197.45    (43.67)    (170.38)   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึ้น(ลดลง)-สุทธ ิ

    ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น (73.39)    (106.78)   (70.88)    169.19    (67.77)    52.10     

 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น ต่อเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด -        -        -        -        (0.56)      6.33       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึ้น(ลดลง)-สุทธ ิ (73.39)    (106.78)   (70.88)    169.19    (68.33)    58.43     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันตน้ปี 274.71    201.32    94.54     437.10    606.29    537.96    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดของบรษิทัย่อย ณ วันซือ้ -        -        -        -        -        -        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 201.32    94.54     23.66     606.29    537.96    596.39    

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม
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2.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่  
         2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั   อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ                 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

    3.  ผู้สอบบญัชี 

ปี ช่ือผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชี 
อนุญาตเลขที ่

บริษทัผู้สอบบญัชี 

2562 นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์ 7305 บริษทั  กรินทร์ ออดิท จาํกดั 
2563 นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์ 7305 บริษทั  กรินทร์ ออดิท จาํกดั 
2564 นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์ 7305 บริษทั  กรินทร์ ออดิท จาํกดั 
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สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

ก) งบการเงินสาํหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดแ้สดงความเห็นวา่ แบบไม่มีเง่ือนไข ดงัน้ี 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการ
ดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือ
วา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสาํหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

ความเพยีงพอของค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการขายสินคา้และให้บริการ 
และมูลค่างานท่ีทาํเสร็จรอเรียกเก็บจากงานให้บริการรวมจาํนวน 
1,441.90 ลา้นบาท บริษทัพิจารณาแลว้เช่ือว่าจะสามารถเรียกเก็บ
เงินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการขายสินคา้และให้บริการ และ
มูลค่างานท่ีทาํเสร็จรอเรียกเกบ็ 
ขา้พเจา้ให้ความสําคญัสําหรับเร่ืองน้ี เน่ืองจากการพิจารณาความ
เพียงพอของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของกลุ่มบริษทันั้น ผูบ้ริหารตอ้ง
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจาก
ลูกคา้แต่ละราย รวมทั้งขอ้มูลแวดลอ้มต่างๆ ตามท่ีเปิดเผยในหมาย
เหตุขอ้ 7 และนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

 
ขา้พเจา้ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการท่ีผูบ้ริหาร
ใช ้ทาํความเขา้ใจขั้นตอนการอนุมติัการใหว้งเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้
แต่ละราย ทดสอบรายงานอายุลูกหน้ีคงเหลือ และสอบถาม
พนกังานของบริษทัท่ีทาํหน้าท่ีติดตามเรียกชาํระหน้ีจากลูกคา้ท่ี
คา้งชาํระ สอบถามพนกังานของบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบใน
การส่งมอบงานตามงวดงานเพื่อเรียกเก็บตามสัญญา พิจารณา
งานท่ีคา้งนานท่ียงัไม่เรียกเก็บ รวมถึงสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบั
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่า
เ ผื่ อห น้ีสงสั ยจะ สูญนั้ น เพี ย งพอและไ ม่ เ กินกว่ า ท่ี ควร 
นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดใ้ห้ความสําคญักบัความเพียงพอของการ
เปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มกิจการเก่ียวกบัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

การรับรู้รายได้งานบริการตามอัตราส่วนของงานท่ีทําเสร็จ การวัด
มูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ  
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
กลุ่มบริษทัมีงานก่อสร้างและงานบริการท่ีรับรู้รายไดใ้นงบกาํไร
ขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จซ่ึงประมาณจากการสาํรวจ
ทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท ควบคู่ไปกับต้นทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงเทียบกบัประมาณการตน้ทุนทั้งหมด และบนัทึกตน้ทุน
ของงานตามสญัญาเม่ือเกิดข้ึนจริงตามเกณฑสิ์ทธิ  
ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ี เน่ืองจากประมาณการตน้ทุนงาน
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก และตอ้งพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัแวดล้อมของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิจและสภาวะราคา
ตลาดของวตัถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งน้ี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว  ้และมีผลกระทบต่อการรับรู้
รายได ้ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 และ
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
กาํหนดอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทาง
กายภาพของงานระหว่างทาํในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
ตรวจสอบรายงานสัดส่วนความสําเร็จทางกายภาพของวิศวกร 
ตรวจสอบหลกัฐานการคาํนวณประมาณการตน้ทุนรวมถึงตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจากน้ี ขา้พเจ้ายงัได้พิจารณาอตัราส่วนของ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุน ซ่ึงตอ้ง
สอดคลอ้งกบัอตัราส่วนงานท่ีทาํเสร็จโดยการสาํรวจทางกายภาพ 

 
ข) งบการเงินสาํหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดแ้สดงความเห็นวา่ แบบไม่มีเง่ือนไข ดงัน้ี 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการ
ดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสาํหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

การรับรู้รายได้งานบริการตามอัตราส่วนของงานท่ีทําเสร็จ การวัด
มูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ  
กลุ่มบริษัทมีงานก่อสร้างและงานบริการ ท่ี รับ รู้รายได้ใน 
งบกาํไรขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จซ่ึงประมาณจาก
การสํารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั ควบคู่ไปกับ
ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้ งหมด และ
บัน ทึ ก ต้น ทุ น ขอ ง ง า น ต า ม สัญญ า เ ม่ื อ เ กิ ด ข้ึ น จ ริ ง ต า ม 
เกณฑสิ์ทธิ  
ข้าพ เจ้า ให้ความสําคัญกับ เ ร่ือง น้ี  เ น่ื องจากประมาณการ 
ตน้ทุนงานตอ้งใช้ดุลยพินิจค่อนขา้งมาก และตอ้งพิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมของงาน ทั้ งสภาพเศรษฐกิจและ
สภาวะราคาตลาดของวตัถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งน้ี ตน้ทุนท่ี
เ กิ ด ข้ึ น จ ริ ง อ า จ แ ต ก ต่ า ง จ า ก ท่ี ป ร ะ ม า ณ ก า ร ไ ว้  แ ล ะ 
มีผลกระทบต่อการรับรู้รายได ้ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 34 และนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 
 
ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
กาํหนดอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทาง
กายภาพของงานระหว่างทาํในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
ตรวจสอบรายงานสัดส่วนความสําเร็จทางกายภาพของวิศวกร 
ตรวจสอบหลักฐานการคาํนวณประมาณการต้นทุนรวมถึง
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ยงัไดพ้ิจารณาอตัราส่วน
ของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุน ซ่ึง
ตอ้งสอดคลอ้งกบัอตัราส่วนงานท่ีทาํเสร็จโดยการสํารวจทาง
กายภาพ 

 
ค) งบการเงินสาํหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดแ้สดงความเห็นวา่ แบบไม่มีเง่ือนไข ดงัน้ี 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการ
ดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เ ร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน 
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

การรับรู้รายได้งานบริการตามอัตราส่วนของงานที่ทําเสร็จ 
การวดัมูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ  
กลุ่มบริษัทมีงานก่อสร้างและงานบริการท่ี รับรู้รายได ้
ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ 
ซ่ึ งประมาณจากการสํ า รวจทางกายภาพโดยวิ ศวกร 
ของกลุ่มบริษัท ควบคู่ไปกับต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับ
ประมาณการต้นทุนทั้ งหมด  และบันทึกต้นทุนของงาน 
ตามสัญญาเม่ือเกิดข้ึนจริงตามเกณฑสิ์ทธิ  

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับเร่ืองน้ีเน่ืองจาก  ประมาณการ 
ตน้ทุนงานตอ้งใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก และตอ้งพิจารณาถึง 
การเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมของงาน  ทั้ งสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะราคาตลาดของวตัถุดิบและแรงงานใน
อนาคต ทั้งน้ี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณ
การไว ้และมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได ้

 
 
ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินวิธีการประมาณการ
ตน้ทุนของผูบ้ริหาร โดยเฉพาะสมมติฐานสําคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ผลการดาํเนินงานในอดีตและผล
การประมาณการของสัญญาท่ีมีลกัษณะและมูลค่าใกลเ้คียง
กนั เปรียบเทียบอตัรากาํไรขั้นตน้ตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึง
ปัจจุบันเพ่ือวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของ
ประมาณการต้นทุนโครงการ เยี่ยมชมโครงการท่ีสําคัญ 
สอบถามความคืบหน้าของโครงการจากวิศวกรผูค้วบคุม
งานเพ่ือเปรียบเทียบและประเมินความสมเหตุสมผลของ
ความกา้วหน้าของงานก่อสร้างเพื่อเปรียบเทียบกบัการวดั
ระดบัความกา้วหนา้ของงานตามวิธีปัจจยันาํเขา้ นอกจากน้ี 
ข้าพเจ้ายงัได้ตรวจสอบต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างท่ี
เกิดข้ึนจริงกบัเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการคาํนวณ
ระดบัความกา้วหนา้ของงานจากตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง 
วิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นระดับความก้าวหน้าของงานท่ี
ประมาณโดยวิศวกรโครงการกบัระดบัความกา้วหน้าของ
งานท่ีเกิดจากตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง 
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4.  ตารางอตัราส่วนทางการเงนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2563 2564 2562 2563 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่)           3.02       988.92       146.20           1.87           1.95           1.79

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เทา่)           5.87           0.12  N/A           2.92           2.47           2.38

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เทา่)         16.65           3.20  N/A         26.02         23.96         13.84

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหน้ี (เทา่)         12.45           0.32  N/A           2.87           2.58           1.94

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)

อตัรากาํไรข ั้นตน้ (%)         20.67         16.49  N/A         16.95         13.53         19.75

อตัรากาํไรสุทธิ (%)           9.03         76.61          (6.55)           8.49           0.66           9.55

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%)           5.89         11.73          (0.08)         14.70           0.81         11.26

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (%)           4.97         10.61          (0.08)           7.94           0.45           6.26

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร (%)         73.13    3,206.25         14.81         40.70         15.50         41.94

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น(เทา่)           0.22           0.00           0.01           0.74           0.77           0.82

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย (เทา่)  N/A  13,702.63  N/A         12.64           7.35         29.67

อัตราส่วน
งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม



 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที ่4 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความ
ระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาด
ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี  
ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัและบริษทัย่อย ไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ต่อ
ผูส้อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล หรือ นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายอภิชาติ การุณกรสกุล หรือ นายชัยโรจน์     
เวทยน์ฤมาณ ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1.  นายอภิชาติ การุณกรสกลุ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม / 

ประธานกรรมการบริหาร  
 
 

2. น นายชยัโรจน ์เวทยน์ฤมาณ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม / 
กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบริหาร / 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือ / 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 

ส่วนท่ี 4 หนา้ 201 

ผู้รับมอบอ านาจ 
 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1.  นายอภิชาติ การุณกรสกลุ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม / 

ประธานกรรมการบริหาร  
 

 
2. น นายชยัโรจน ์เวทยน์ฤมาณ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม / 

กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบริหาร / 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือ / 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ  

 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

ทั้งน้ี มาตรา 89/20 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร
ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใดๆอนัเกิดข้ึนเน่ืองจากเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้หรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ี
ควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัหรือรายงานอ่ืนใดท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 โดยมิไดจ้ ากดัความรับผิดไวเ้ฉพาะกรรมการปละ
ผูบ้ริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสารดงักล่าวเท่านั้น อยา่งไรกดี็กรรมการหรือ
ผูบ้ริหารซ่ึงสามารถพิสูจนไ์ดว้่าโดยต าแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาด
ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น ยอ่มไม่มีความผิดตามมาตรา 89/20 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม 
ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ 

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 
เลขานุการบริษทัฯ 
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คณะกรรมการ และผู้บริหาร 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2564 
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5 4 

3 2 

1
 ศ.นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม  
   ประธานกรรมการบริษทั /  
   กรรมการตรวจสอบ /  
   ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /  
   กรรมการอิสระ 

 

นายณรงค์  วรงค์เกรียงไกร  
รองประธานกรรมการบริษทั / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

พลตรี รองศาสตราจารย์  
นายแพทย์เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์  
กรรมการบริษทั /  
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /  
กรรมการอิสระ 

นายธีรลกัษ์ แสงสนิท  
กรรมการบริษทั /  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ 

นายสมโภชน์  วัลยะเสว ี 
กรรมการบริษทั /  
กรรมการบริหาร 

 

นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ  
กรรมการบริษทั /  
กรรมการบริหารความเส่ียง  /  
ประธานกรรมการบริหาร /  

 

นายชัยโรจน์  เวทย์นฤมาณ  
กรรมการบริษทั /  
กรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการผูจ้ดัการ /  
กรรมการบริหาร /  
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คณะกรรมการ และผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ :  นายธีรลกัษ ์แสงสนิท  ไดรั้บเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน นายวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2564 โดยมีอายกุารดาํรงตาํแหน่ง  

เท่ากบักรรมการเดิม ท่ีคงเหลืออยู ่
         พลตรี รองศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กรียงชยั ประสงคสุ์กาญจน์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือจากการประชุมผุถื้อหุน้ 

เม่ือ  25 เมษายน 2564 
 

9 8 

10 11 

นายสุริยล อุดชาชน  
กรรมการบริษทั 

 

นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  
กรรมการบริษทั /  
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป / 
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารบุคคล/
กรรมการบริหาร /เลขานุการบริษทั   

นายวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง  
กรรมการบริษทั /  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

นายราจีฟ  วจิายนั   
กรรมการบริหาร /  
ผูอ้าํนวยการฝ่ายวศิวกรรม /  
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท ( ณ วนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2565) 
 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. ศ. นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ประธานกรรมการบริษทั /  

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน /  

กรรมการอิสระ 

 

79  - ปริญญาตรี แพทยศ์าสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

- ปริญญาเอก FRCP – Fellowship 

of the Royal College of  

Physicians (Edinburgh)  

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 87/2011  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

   บริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี เม.ย.2562- ปัจจุบนั 

 

2549-เม.ย.2562 

 

ก.พ.2562 –ปัจจุบนั 

2559-ก.พ.2562 

2558 

2557-ปัจจุบนั 

 

2537-ปัจจุบนั 

2534-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริษทั / 

กรรมการอิสระ 

รองประธานกรรมการบริษทั / 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและ 

ค่าตอบแทน 

จิตแพทยท์ี่ปรึกษา 
ประธานกรรมการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 

บริษทั เจริญอุตสาหกรรม จาํกดั 

2. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร รองประธานกรรมการ
บริษทั /  

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /  

กรรมการอิสระ 

 

71 -  ปริญญาตรี วศิวกรรมเครื่องกล     

    FACHHOCHSCHULE  

     NIEDERRHEIN , GERMANY   

-  ปริญญาโท  

    UNIVERSITAET SIEGEN,    

     GERMANY   

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

ไม่มี ไม่มี 

 

2554-ปัจจุบนั 

   

 ก.พ.2562 –ปัจจุบนั 

  2559-ก.พ.2562 

2557-ปัจจุบนั 

 

2555-ปัจจุบนั 

 

2555-ปัจจุบนั 

2560-มี.ค.2564 

 

2559-2561 

 

รองประธานกรรมการบริษทั / 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

 

กรรมการบริษทั 

 

กรรมการบริษทั 

กรรมการ-สายออกบตัรธนาคาร 

กรรมการบริษทั /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

 

บริษทั ไทย ออโตทู้ลส์ แอนด ์ดาย 

จาํกดั 

สถาบนัไทย-เยอรมนั (TGI) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

บริษทั นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                
 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 205 

 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. พลตรี รองศาสตราจารย ์นายแพทย์
เกรียงชยั ประสงคส์ุกาญจน์ 

(ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั เมื่อจากการประชุมผุถ้ือหุน้ 

เมื่อ 25 เมษายน 2564) 

กรรมการบริษทั / 

กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน/ 

กรรมการอิสระ 

 

55 -โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 27 

-แพทยศาสตร์บณัฑิต(เกียรตินิยม)

วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฏุ
เกลา้ 
- วฒุิบตัรศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

-วฒุิบตัรศลัยศาสตร์ทรวงอกหวัใจ 

-ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

DirectorsAccreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 93/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

-ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Directors Certification  Program 

(DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 0.52 25 เม.ย.2564-ปัจจุบนั 

 

 

26 พ.ค.2540 – ปัจจุบนั 

10 พ.ค. 2553 – ปัจจุบนั 

1 ต.ค. 2558 – ปัจจุบนั 

1 ต.ค. 2561 – ปัจจุบนั 

1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบนั 

1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั / 

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ 

กรรมการอิสระ 

ศลัยแพทย ์

รองศาสตราจารย ์

ผูท้รงคุณวฒุิกองทพับก 

เสนาธิการ 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัพยาธิวทิยา 
ผูอ้าํนวยการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

 

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 
วทิยาลยัแพทยศาตร์พระมงกฎุเกลา้ 
กองทพับก อตัรา พลตรี 

ศูนยอ์านวยการแพทยพ์ระมงกฎุเกลา้ 
ศูนยอ์านวยการแพทยพ์ระมงกฎุเกลา้ 
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                
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ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. นายธีรลกัษ ์แสงสนิท 3) 

(ไดร้ับแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 24 

เมษายน 2564 แทน 

นายวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง  

มีผลวนัที่  

25 เมษายน  2564) 

 

กรรมการบริษทั / 

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ 

กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

 

52 - ปริญญาตรี  

   บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน)  

   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- ปริญญาโท M.Sc 

  (Business Administration ) 

  Strayer College 

- ปริญญาโท M.Sc (Engineering 

Management ) The George 

Washington University 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 185/2021 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

ไม่มี ไม่มี 25 เม.ย.2564-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

มี.ค. 2563-ปัจจุบนั 

 

ต.ค.2563-ปัจจุบนั 

 

 

พ.ค.2563-ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั / 

ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานบริหาร
หนี้สาธารณะ 

กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 

ในคณะกรรมการองคก์าร 

จดัการนํ้าเสีย 

กรรมการในคณะกรรมการเฝ้า
ระวงัและประเมินสภาวการณ์
ทุจริต 

 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

สงักดั สาํนกังานบริหาร 

หนี้สาธารณ กระทรวงการคลงั 

สงักดั กระทรวงมหาดไทย 

 

 

สงักดั สาํนกังาน ป.ป.ช. 

5. นายสมโภชน์  วลัยะเสว ี 

 

กรรมการบริษทั / 

กรรมการบริหาร 

 

55 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

University of  Dallas, USA 

- ปริญญาเอกดุษฎีบณัฑิต (JDBA) 

โครงการผลิตนกัศึกษาร่วมปริญญา
เอกของ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยั และธรรมศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Directors Accreditation 

ไม่มี 0.03 เม.ย.2563-ปัจจุบนั 

2549-28 ก.พ.2563 

 

2557-28 ก.พ.2563 

 

 

28 ก.พ.2563-ปัจจุบนั 

2561-28 กพ.2563 

28 ก.พ.2563-ปัจจุบนั 

2561-28 ก.พ.2563 

28 ก.พ.2563-ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษทั 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั
(มหาชน) 

 

 

 

 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 

บริษทั เอพีซีเอส  เทคโนโลย ีจาํกดั 

บริษทั เอพีซีเอส  เทคโนโลย ีจาํกดั 

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                
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ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

  Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011    

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 

  บริษทัไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561-28 ก.พ.2563 

 

มี.ค.2563-ปัจจุบนั 

2561-ก.พ.2563 

2550-ปัจจุบนั 

2551-ปัจจุบนั 

 

 

2553-ปัจจุบนั 

2557-ปัจจุบนั 

 

2557-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

 

   ต.ค.2562-ปัจจุบนั 

 

 

2561-พ.ค.2562 

 

 

2561-พ.ค.2562 

 

 

 

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 

 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมมาธิการสิทธิ
มนุษยชนและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ
ศึกษาการจดัทาํและติดตามการ
บริหารงบประมาณ 

เลขานุการคณะกรรมาธิการกฏหมาย
กระบวนการยตุิธรรม และกิจการ
ตาํรวจ  

กรรมาธิการวสิามญั พิจารณาศึกษา
การจดัตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการ
ส่งเสริมวสิาหกิจ ขนาดกลาง ขนาด
เลก็ และขนาดยอ่ม 

จาํกดั 

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 

จาํกดั 

บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั วลัวรี์ จาํกดั 

บริษทั ศูนยป์ระสานงานความ
ร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาเพื่อการ
ส่งออกผลไม ้จาํกดั 

บริษทั เวยีร์ 564 จาํกดั 

บริษทั อินโดกนูา (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บริษทั อกริ แอคทีฟ จาํกดั 

สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

 

สภาผูแ้ทนราษฏร 

 

 

สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

 

 

สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                
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ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ กรรมการบริษทั /  

กรรมการบริหารความเสี่ยง  / 
ประธานกรรมการบริหาร / 

 

59 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

   (สาขาการตลาด)   

  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   University of Washington, USA 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 86/2010   สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

- พี่ชายของ  

   น.ส.อญัชลี  

  การุณกรส
กลุ    

  ภรรยา 
  นายชยัโรจน์  
  เวทยน์ฤมาณ  

 

14.29 2537-ปัจจุบนั 
 

      2557-ปัจจุบนั 
      2553-ปัจจุบนั 

 
2561-ปัจจุบนั 

      
      2535-ปัจจุบนั 
2536-ปัจจุบนั 
2540-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบริษทั/ ประธาน
กรรมการบริหาร / ผูบ้ริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั/ ประธาน
กรรมการบริหาร / ผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั 2) 
 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั 
 
บริษทั พาร์ค เทอเรซ จาํกดั 
บริษทั ดีแมค กรุ๊ป จาํกดั 
บริษทั เทพธญัญภา จาํกดั 
บริษทั คลสัเทค จาํกดั 

7. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการบริษทั /  

 กรรมการผูจ้ดัการ / 

กรรมการบริหาร / 

 

 

55 - ปริญญาตรี การบญัชี มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 50/2006    สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

- สามี น.ส.

อญัชลี  

 การุณกรสกลุ    

 นอ้งสาวนาย
อภิชาติ    

 การุณกรสกลุ 

1.87 2537-ปัจจุบนั 
 
 
 

2557-ก.พ.2564 
2553-ปัจจุบนั 

 
2561-ปัจจุบนั 

 
2561-ปัจจุบนั 

 
2553-พ.ย.2564 
2553-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/กรรมการผูจ้ดัการ 
/ กรรมการบริหาร /รักษาการ
ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซื้อ/ 
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/
ผูบ้ริหาร 
กรรมกาบริษทั/กรรมการบริหาร 
 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/ 
ผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั 2) 

 
บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 
จาํกดั 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั 
 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 
 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8. นายสุริยล อุดชาชน 

 

กรรมการบริษทั 55 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 162/2019   สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

ไม่มี ไม่มี 2561-ปัจจุบนั 

 

2561-ปัจจุบนั 

 

2560-ปัจจุบนั 

 

2559-ปัจจุบนั 

 

ก.ค.2563-ปัจจุบนั 

2557-2559 

2557-2559 

2551-2557 

กรรมการบริษทั 

 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/

ผูบ้ริหาร 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/

ผูบ้ริหาร 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/

ผูบ้ริหาร 

กรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั
(มหาชน) 

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 

จาํกดั 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 

บริษทั โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จาํกดั 

บริษทั มาทิเล โซล่าร์ จาํกดั 

บริษทั โปร โซล่าร์ กรุ๊ป จาํกดั 

9. นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี 

 

กรรมการบริษทั / 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป / 

รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย
บริหารบุคคล 

กรรมการบริหาร / 

เลขานุการบริษทั  

 

56 - ปริญญาตรี การบญัชี 

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 161/2019   สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

ไม่มี 0.07 เม.ย.2562-ปัจจุบนั 

2548-ปัจจุบนั 

2555-ปัจจุบนั 

 

2559-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

2561-ปัจจุบนั 

 

2561-ปัจจุบนั 

 

2561-ปัจจุบนั 

 

ก.ค.2563-ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป / 

รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร
บุคคล 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/

ผูบ้ริหาร 

กรรมการบริษทั 

 

กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/

ผูบ้ริหาร 

กรรมการบริษทั 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั 2) 

 

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 

จาํกดั 

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั 

 

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 
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ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตประจาํสาํนกังาน 

บริษทั ทูเอส แอดไวเซอร์ จาํกดั /

ตรวจสอบบญัชี 

10 นายวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง3) 

(ครบวาระเมื่อวนัที่ 24 เม.ย.2564 

และไม่ไดร้ับการแต่งตั้งกลบั โดย
แต่งตั้ง นายธีรลกัษ ์แสงสนิท เขา้
ดาํรงตาํแหน่งแทน) 

          

กรรมการบริษทั / 

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / 

กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน  / 

กรรมการอิสระ 

61 -ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ       

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่        

-ปริญญาโท   เศรษฐศาสตร์   

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่        

-ประกาศนียบตัร หลกัสูตร - 

DCP155/2012-Director 

Certification Program,2012      

- SFE - Successful Formulation & 

Execution of Strategy Class, 2012 

- HRP - How to Develop a risk 

Management Plan, 2012      

สถาบนัศึกษา IOD - Thai Institute 

of Directors                                         

ไม่มี ไม่มี 28 ก.พ.2563 - 

      25 ก.พ.2564 

 

 

 

 

2521 – ปัจจุบนั 

2527 – ปัจจุบนั 

2537 – ปัจจุบนั 

2558 – ปัจจุบนั 

      2560 – ปัจจุบนั 

 

2560 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั / 

ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง / 

กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  

/กรรมการอิสระ 

ประธานบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั
(มหาชน) 

 

 

 

 

บริษทั อิฐภราดร จาํกดั 

บริษทั ภราดรอินโนซิส จาํกดั 

บริษทั ภราดรบา้นและที่ดิน 

บริษทั แม่ปิง ไบโอ เทรดดิ้ง จาํกดั 

บริษทั เชียงใหม่ อินโนเวชัน่ อินคิว
เบชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

บริษทั ไบโอแอดวา้นซ์ โซลูชัน่ จาํกดั 

   

หมายเหตุ : 
1) การถือหุน้รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
2) เมื่อวนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดเ้ปลี่ยนชื่อ จากบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั 
3) นายธีรลกัษ ์แสงสนิท  ไดร้ับเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน นายวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง  เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2564 โดยมีอายกุารดาํรงตาํแหน่ง  เท่ากบักรรมการเดิม ที่คงเหลืออยู ่
4) พลตรี รองศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กรียงชยั ประสงคส์ุกาญจน์ ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เมื่อจากการประชุมผุถ้ือหุน้ เมื่อ  25 เมษายน 2564 
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2. การดาํรงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม ( ณ วนัที ่18  กมุภาพนัธ์ 2565) 

 

รายช่ือ 
บมจ. 

เอเซีย พรีซิช่ัน 

บริษัทย่อย 

บจก. เอเซีย  
พรีซิช่ัน เอ.ที. 

บจก. 
เอเซียพรี
ซิช่ันเทค 

บจก. เอทู 
เทคโนโลย ี

บจก. เอพซีี
เอส 

เทคโนโลย ี

บจก. 
กจิการร่วม
ค้า เอทู
ตีรวฒัน์  

บจก. 
ชลกจิ
สากล 

บจก. เอทู 
เทคโนโลย ี
เวยีดนาม 

1. ศจ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม PD ,ID ,AC , PC        

2. นายณรงค ์วรงคเ์กรียงไกร VPD,ID , PA , C        

3. 
พล.ต.ร.ศ.นายแพทยเ์กรียงชยั 
ประสงคสุ์กาญจน์ 

ID  , C         

4. นายธีรลกัษ ์ แสงสนิม ID , A , C ,PR        
5. นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี D   , E   D D D   
6. นายอภิชาติ การุณกรสกลุ D   , PE , R , M PD , PE , M PD , PE , M      
7. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ D   , E , R , M D , E , M D , E , M  E D, E D, E   
8. นายสุริยล อุดชาชน D   D , E , M D , E , M D, E, M D  
9. นายอนุโรจน ์นิธิพรศรี D , E , M D , E , M D , E , M D D D D  

10. นายราจีฟ  วจิายนั E , M D , E , M       
11. นายมนู  เลียวไพโรจน์    PD,ID ,PA ,C     
12. นายปกรณ์ อาภาพนัธ์ุ    VPD,ID,PC, A     
13. นายสมชาย วงศรั์ศมี    ID,A     
14. นางพิมพฤดา  พทิกัษธี์ระธรรม           PE , M PD , PE , M PD ,PE, M PD , M D 
15. นายประสิทธ์ิ หาญปิยวฒันสกลุ    D,E,M     
16. นายโยชิคาสึ  คุราชิ  D       

 
หมายเหตุ :   

ตาํแหน่ง 
กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
สรรหาและ
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 
ผู้บริหาร 

ประธาน PD PA PE PC PR - 

รองประธาน VPD - - - - - 

กรรมการ D A E C R - 

กรรมการอสิระ ID      

ผู้บริหาร - - - - - M 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 
 
 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
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การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมในบริษัทเอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั(มหาชน) และ บริษัทย่อย ประจ าปี 2564 
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1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ากดั APAT */ ()/# /# /// /

2. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เทค จ ากดั AST */ ()/# /#

3. บริษทั  เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั A2 / /# / */# X - / /#

4. บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ากดั APT / / /# / */# /#

5. บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั A2T / / /# / */# /#

6. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวียดนาม จ ากดั A2VN /

WATER 7. บริษทั ชลกิจ สากล จ ากดั CK / / */

หมายเหตุ : สญัลกัษณ์ X = ประธานกรรมการ - = รองประธานกรรมการ * = ประธานกรรมการบริหาร

/ = กรรมการ # = ผูบ้ริหาร () = กรรมการผูจ้ดัการ

AUTO

EPC

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน)

บริ
ษทั

ยอ่
ย

                       
รายช ่อผู้บริหาร

  วันท่ี     ันวาคม     

รายช ่อบริษัท
  วันท่ี     ันวาคม     
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ( ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 
 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวตัิการฝึกอบร ม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางดวงเดือน  หิรัญรักษ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

44 - บญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั 2 )
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

-  หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
   ผูต้รวจสอบภายในรุ่นที่ 3 (CPIAT) 
สมาคมตรวจสอบภายใน 

-  หลกัสูตร Audit Program  
Development สมาคมตรวจสอบ
ภายใน 

-  หลกัสูตร Audit Report Writing  
สมาคมตรวจสอบภายใน 

- หลกัสูตร Audit Working Paper 
And Audit Evidence 

   สมาคมตรวจสอบภายใน 
 
 

- - 2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิและรายละเอยีดเกีย่วกบัรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน  
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ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  สินทรัพย์ถาวรทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
สินทรัพยถ์าวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
มูลค่าตามบญัชีสุทธิหลงัหกัค่าเส่ือมราคา จ านวน 697.10 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน 

 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ          
หลงัหักค่าเส่ือมราคา 

(บาท) 

 
ภาระผูกพนั 

- ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งโรงงาน (รวมท่ีดิน
จ านวน 5 โฉนด รวม 12-3-52 ไร่) 

บริษทัเป็นเจา้ของ 35,985,805.56 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรมูลค่า
สุท ธิต ามบัญ ชี  ณ  ว ัน ท่ี  3 1 
ธันวาคม  2 564  และ  2 563 
จ านวน 46.20 ล้านบาท และ 
46.20 ลา้นบาท ตามล าดบั  
ไ ป ค ้ า ป ร ะ กั น สิ น เ ช่ื อ กั บ
ธนาคารพาณิชย ์

- ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินเพ่ือใช้
ในการพฒันาบุคลากร (รวมท่ีดิน 1 
โฉนด พ้ืนท่ี 25-2-44 ไร่) 

บริษทัเป็นเจา้ของ 4,184,226.81 ไม่มี 

- ท่ีดินบ่อเก็บน ้ า  (รวมจ านวน 43 
โฉนด พ้ืนท่ี 438-2-97.5 ไร่) 

บริษทัเป็นเจา้ของ 309,351,837.65 บางส่วนติดภาระจ านองกับ
สถาบันการเ งิน โดยมีมูลค่า
ภาระจ านองรวมส่ิงปลูกสร้าง 
271 ลา้นบาท 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน บริษทัเป็นเจา้ของ 117,807.06 ไม่มี 
รวมทีด่นิและส่วนปรับปรุงทีด่นิ  349,639,677.08  
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 77,483,752.84 ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง บริษทัเป็นเจา้ของ 14,847,265.62 ไม่มี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ บริษทัเป็นเจา้ของ 245,451,212.93 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 4,785,353.83 ไม่มี 
ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของ 4,892,860.68 ไม่มี 

รวม  697,100,122.98  
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4.1.1   สินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน)                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิหลงัหกัค่าเส่ือมราคา จ านวน 5.48 ลา้นบาท  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน 

 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
หลงัหักค่าเส่ือมราคา 

(บาท) 

 
ภาระผูกพนั 

ท่ีดินเพื่อใชใ้นการพฒันาบุคลากร  
(ท่ีดิน 1 โฉนด พ้ืนท่ี 25-2-44 ไร่) 

บริษทัเป็นเจา้ของ 4,184,226.81 ไม่มี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 1,300,444.58 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 4.00 ไม่มี 
ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของ 1.00 ไม่มี 

รวม  5,484,676.39  
 
4.1.2 สินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเ งินเฉพาะของ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที .  จ ากัด                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

หลงัหักค่าเส่ือมราคา 
(บาท) 

ภาระผูกพนั 

ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งโรงงาน (รวมท่ีดินจ านวน 5 
โฉนด รวม 12-3-52 ไร่) 

บริษทัเป็นเจา้ของ 113,344,000.00 บริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
จ านวน 46.20 ลา้นบาท และ 46.20 
ลา้นบาท ตามล าดบั ไปค ้าประกนั
สินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 74,800,930.49 ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง บริษทัเป็นเจา้ของ 1,438,129.78 ไม่มี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ บริษทัเป็นเจา้ของ 195,281,780.53 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 1,926,752.71 ไม่มี 
ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของ 1,706,512.13 ไม่มี 

รวม  388,498,105.64    

 

 

 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                  

เอกสารแนบ 4 หนา้ 216 

4.1 .3  สินทรัพย์ถาวร ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเ งิน เฉพาะของ บ ริษัท   เอทู  เทคโนโลยี  จ ากัด                                             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
หลงัหักค่าเส่ือมราคา 

(บาท) 

ภาระผูกพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 14,144,385.61 ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง บริษทัเป็นเจา้ของ 13,409,135.83 ไม่มี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ บริษทัเป็นเจา้ของ 18,436,648.00 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 2,623,938.71 ไม่มี 
ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของ 2,808,096.59 ไม่มี 

รวม  51,422,204.74  

4.1.4 สินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตีรวฒัน์ จ ากัด                                              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
หลงัหักค่าเส่ือมราคา 

(บาท) 

ภาระผูกพนั 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 2,048.53 ไม่มี 
รวม  2,048.53  

 
4.1.5  สินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จ ากัด                                             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

หลงัหักค่าเส่ือมราคา 
(บาท) 

ภาระผูกพนั 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 216,305.60 ไม่มี 
ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของ 23,364.76 ไม่มี 

รวม  239,670.36  
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4 . 1 . 6  สินท รัพย์ถ าวร ท่ี ใช้ในการประกอบ ธุร กิจ ตามงบการ เ งิน เ ฉพาะของ  บ ริษัท  ชล กิจสากล  จ ากัด                                                    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
หลงัหักค่าเส่ือมราคา 

(บาท) 

ภาระผูกพนั 

ท่ีดินบ่อเก็บน ้ า (รวมจ านวน 43 โฉนด 
พ้ืนท่ี 438-2-97.5 ไร่) 

บริษทัเป็นเจา้ของ 273,606,965.15 บริษทัไดน้ าท่ีดินราคาทุนจ านวน 
271 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัสินเช่ือ
กบัธนาคารพาณิชย ์และบริษทัได้
จดัท าบนัทึกขอ้ตกลงการไม่ก่อ
ภาระผกูพนั (Negative Pledge) กบั
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพ่ือเป็น
หลกัประกนัสินเช่ือเงินกูย้มืระยะ
ยาว 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน บริษทัเป็นเจา้ของ 117,807.06 ไม่มี 
รวมทีด่นิและส่วนปรับปรุงทีด่นิ  273,724,772.21  
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 9,990,385.54 ไม่มี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ บริษทัเป็นเจา้ของ 46,263,155.93 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 19,673.40 ไม่มี 

รวม  329,997,987.08  
 
4.2   รายละเอยีดสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ไดแ้ก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีมูลค่าตาม
บญัชีงบการเงินรวม มูลค่ารวม 5.84 ลา้นบาท 
4.3   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปัจจุบนั บริษทัประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจ้ากการถือหุ้นในบริษทัอ่ืนเป็นหลกั และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมี
นยัส าคญัเป็นของตนเอง ซ่ึงอาจเป็นการลงทุนในบริษทัในประเทศหรือบริษทัในต่างประเทศ โดยบริษทัโฮลด้ิงจะถือหุ้นหรือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดหรือมากกวา่ร้อยละ 50 ของบริษทัอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการควบคุมยิ่งกวา่เพ่ือการลงทุน บริษทัท่ีจดัตั้ง
ข้ึนเพ่ือควบคุมดูแลบริษทัอ่ืนโดยเฉพาะจดัวา่เป็นบริษทัผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง (Pure Holding Company) 
 โดยบริษทัมีนโยบายลงทุนในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
เพ่ือเป็นการเสริมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนั รวมถึงเป็นการกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพากลุ่มลูกคา้กลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง หรือการพ่ึงพาลูกคา้ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง โดยปัจจุบนั บริษทัไดมี้การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม
ธุรกิจดงัน้ี 

1. กลุ่มธุรกิจบริการทางวศิวกรรมและก่อสร้าง (EPC)   
2. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะ ( AUTO) 
3. กลุ่มธุรกิจจ าหน่ายน ้ าดิบ (WATER) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99
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สารการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

จากคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ในฐานะผู้น าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งยั่งยืน ได้จัดท านโยบายการ ก ากับ

ดูแลกิจการที่ด ี(“นโยบาย”) เป็นลายลักษณ์อักษรอ้างอิงการปฏิบตัติามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี (Corporate Governance Code 
“CG Code”) ทบทวนนโยบาย ตลอดจนตดิตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี ้

ปี 2554  คณะกรรมการได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี เพื่อให้สอดคล้องกับ“หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบยีน ปี 2549 (Corporate Governance Principles: CG Principles 2549) และหลักเกณฑ์โครงการส ารวจการก ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย และไดม้ีการถือปฏิบัตมิาอย่างต่อเนื่อง 
 ปี 2556  คณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ไข โดยน าส่วน  จรรยาบรรณทางธุรกจิ (  Code of Conduct APCS ) แยกออกมา
จัดท าเป็น“จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)”อีกฉบับหน่ึง เพื่อให้การก ากับดูแลกิจการในแตล่ะส่วนมีความ ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อ 
รวบรวมนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯได้ก าหนดไว้ใน “จรรยาบรรณธุรกจิ” เพียงเล่มเดียว 

ปี 2560   คณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ไข จรรยาบรรณทางธุรกิจ (  Code of Conduct APCS ) และเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการน า CG Code ไปปรบัใช้ตามที่เหมาะสมกับ บริบทของบริษัทฯในการเปลี่ยนแปลงแปลงของบริษัทในช่วงเวลานั้น 

ปี 2564  คณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ไข จรรยาบรรณทางธุรกิจ (  Code of Conduct APCS ) และให้ครอบคลุมบริษัท ย่อย
ทั้งหมดเป็นการน า CG Code ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับ บริบทของกลุ่มบริษัทฯ และ คณะกรรมการได้พิจารณาปรับปรุงนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ด)ี  จรรยาบรรณธุรกิจ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ีส าหรับ
บริษัทจดทะเบยีน ปี  2560 (Corporate  Governance Code: CG Code 2560) ซึ่งแล้วเสร็จใน เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ประกอบด้วยหลักปฏบิัติ 8 ประการ ดังนี้ 

หลักปฏิบตัิ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบ ในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
หลักปฏิบตัิ 2: ก าหนดวัตถุประสงค์และเปาูหมายหลัก ของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
หลักปฏิบตัิ 3: เสรมิสร้างคณะกรรมการที่มีประสทธผิล 
หลักปฏิบตัิ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบคุลากร 
หลักปฏิบตัิ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิ 
หลักปฏิบตัิ 6: ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเสียงและการควบคมุภายในที่เหมาะสม 
หลักปฏิบตั ิ7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบตัิ 8: สนับสนุนการมสี่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มได้ที่ www.apcs.co.th 
ถึงแม้ว่าการน า CG Code ไปปรับใช้ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมลู Apply or Explain จะไม่มสีูตรส าเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบท

ธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทและ บริษัทย่อย
จะยึดมั่นในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯเพื่อความก้าวหน้าและความเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป 
 
 
 

(นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) 
                     ประธานกรรมการ 

 

http://www.apcs.co.th/
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หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทไดต้ระหนักและให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท าให้
เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมคีวามเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการด าเนินการทีม่ีอยู่ให้มีความเป็น
ระบบและมีมาตรฐานท่ีชัดเจน รวมถึงมีการกระจายการปฏิบตัิไปสูพ่นักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสรมิสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
การก ากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้น าแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน(Good Corporate 
Governance) ปี 2560  ตามที่ก าหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ โดยมีหลักปฏิบัติ 8 หลักดังนี้ 

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างย่ังยืน    
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board 

คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เปูาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ 
มาตรการด าเนินการ ตดิตามดูแลผลประกอบการ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลใหค้ณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผดิชอบ ซื่อสัตยส์ุจริต ระมดัระวัง ตามหลักการ ข้อพึงปฏิบัตทิี่ดี รวมถึงการขับเคลื่อนให้องค์กร
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสดุให้แก่ผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการชุดย่อย 
 บริษัทฯได้จัดให้มคีณะกรรมการชุดย่อยท่ีไดร้ับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยเหลือใน การ
บริหารงาน และการก ากับดูแลการบริหารงานของบริษัท รวม 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมการบริหาร 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(4) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

บริษัทและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อใช้ในการอ้างอิงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน โดยมีการทบทวนกฎบัตร
ดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายก ากับดูแลและการบริหารงานประจ าวัน
ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้กรรมการบริหารและฝุายจัดการเป็นผู้ด าเนินการหลัก ทั้งนี้ ประธานกรรมการไมไ่ดร้่วม
บริหารงานปกตปิระจ าวันแต่ให้การสนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝุายจดัการผ่านทาง ประธานกรรมการบริหารอยา่ง
สม่ าเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจดัการบริษัทภายใต้กรอบ อ านาจที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลต่อ กิจการอย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการ
กับบุคคลเกี่ยวโยงกัน การได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 
 ทั้งนี้บริษัท มุ่งหวังให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ปฏิบัติหน้าท่ีในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และต้องด ารงตนหรอืปฏิบัติหน้าท่ีด้วย ความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชนส์ูงสุดต่อบรษิัทฯ และผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝุาย ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย โดยก าหนดข้อพึงปฏิบัตสิ าหรับกรรมการ ผู้บริหารไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ”  
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท โดยจัดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ พร้อมแนะน า
แนวทางการด าเนินงาน ภาพรวมของบริษัท โครงสร้างของกลุ่มบรษิัท บริษัทย่อย โครงสรา้งผู้ถือหุ้น นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รัปช่ัน นโยบายการท ารายการระหว่างกนั ข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญและจ าเป็น
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างองค์กร  ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษทั จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัหิน้าท่ีกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้
กรรมการใหม่ได้พบปะกับประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

กลุ่มผูม้ีส่วนได้เสีย 
 บริษัทก าหนดกลุม่ผูม้ีส่วนได้เสียของบริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากการด าเนินงานของ บริษัท
เป็นหลัก อ้างอิงมุมมองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญตามระดับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ ผู้มสี่วนได้เสยีโดยตรงและผูม้ีส่วนได้เสียโดยอ้อม ท้ังจากผลกระทบท่ีเป็นทั้งด้านดีและด้านลบ โดยสามารถระบุกลุม่ที่มี ส่วนได้
เสียหลัก 8 กลุ่ม คือ คู่ค้า พนักงาน ชุมชน หน่วยงานก ากับดูแล คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่ง และผู้ถือหุ้น  

บริษัทตระหนักและใหค้วามส าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่  สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของ
บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคดิเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคญัของบริษัท เช่น 
การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบญัชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีส าคัญและมผีลต่อทิศทางในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท การแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น  
 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินการในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม และอ านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
พร้อมเพรียงกัน 

2. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า   
14 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนด และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 
วันติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพรข่้อมูลดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของ
บริษัท www.apcs.co.th  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดม้ีเวลาในการศึกษาข้อมลูเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม  
 3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จดัส่งไปพรอ้มกับหนังสือนัดประชุม  

4. ก่อนวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้น บริษัทไดต้ระหนักถึง ความส าคญัของผู้ถือหุ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอยา่งเท่า
เทียมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกีย่วกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลที่มีคณุสมบัตเิหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็น
การล่วงหน้า  

โดยบริษัทจะเผยแพรร่ายละเอียด หลักเกณฑ์การใหส้ิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  ของบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ 
www.apcs.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์  “ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 25XX” 

5. ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีระบบท่ีอ านวยความสะดวกรวดเร็ว แก่ผู้ถือหุ้นในการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม  
 6. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค าถามในวาระ
ต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ท้ังนี้ ในการประชุมผู้ถอืหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบ
ค าถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคดิเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ได ้

http://www.apcs.co.th/
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 7. ในการตรวจนับคะแนนเสยีง บริษัทจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั เปน็เครื่องมือช่วยนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
รวดเร็ว และสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบ
รายละเอียดได้  
 8. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทสนับสนุนให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 9. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดท ารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้  และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.apcs.co.th   

หลักปฏิบัติ 2  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน  
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ หรือ APCS”) ด าเนินธุรกิจ ได้ด าเนินธรุกิจเป็นบรษิัทโฮลดิ้ง ซึ่งด าเนินธุรกิจ
ด้านการลงทุนและการถือหุ้นบริษทัอ่ืน (Holding Company) ปัจจุบันบริษัท มีธุรกิจ 3 ด้าน คือ บริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง- 
Engineering Procurement Construction (“EPC”)   ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิน้ส่วนโลหะที่มคีวามเที่ยงตรงสูงและจ าหน่ายน้ าดิบ 

เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว ้ คือ "ผู้ช านาญการระดับโลก " บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบการจดัการทั้งองค์กร 
เพื่อให้ทันกับการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีทั้งในด้านการบริหารจัดการ การผลติ และบุคลากร  โดยบริษัทได้น า
เทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช้   บริษัทยังได้เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้ เพื่อให้การท างาน
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าก าหนด และมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น าในด้านวิศวกรรม การจดัซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) 
รวมทั้งการให้บริการ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบรหิารโครงการในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

บริษัทไดด้ าเนินกิจการมุ่งสู่ก าไรอนัแท้จริง หรือคุณค่าแท้จริง ด้วยการประกาศปณิธานหลักท่ีใช้ในการด าเนินงาน คือ  "มุ่งสร้าง
คนดี แทนคุณแผ่นดิน"  เป็นเปูาหมายสูงสุดอีกประการหนึ่งขององค์กร โดยปณิธานของบริษัทดังกลา่ว  มิได้เป็นเพียงความคิด ความ
ปรารถนา หรือการเรียกร้องให้เกดิขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ได้พยายามปลูกฝัง "คุณธรรมความดี" ให้กับบุคลากรด้วยการร่วมกัน
ก าหนดคุณสมบตัิพึงประสงค์ 5 ประการของ "คนดี"   อันประกอบดว้ย วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตญัญู และลงมือปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยการจดักิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลา
และงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  และหลักส าคัญสรา้งงาน คือ “ คุณภาพคือศักดิ์ศรี สามัคคีเพ่ิมผลผลิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” โดยการจดักิจกรรมต่างๆ นี้นอกจากจะเป็นการส่งเสรมิในด้านบุคลากรให้เป็นคนดีตามปณิธานของบริษัทท่ีตั้งไว้แล้ว ยังเป็น
การส่งเสริมในด้านการช่วยเหลือสงัคมไปพร้อมกันโดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ได้ก าหนดพันธกิจไว้ ดังน้ี 

1. ปณิธานในการด าเนินธุรกิจ 
1.1. เชื่อมั่นในคุณค่าของความดีงาม ซึง่เป็นคุณภาพของคน 

 บริษัท เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีคณุค่ายิ่ง มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา
คนแบบองค์รวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ตามปณิธานสูงสดุของบริษัท คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน"  
 บริษัทมุ่งที่จะเป็นสถาบันทางสังคมที่มีคุณคา่และศักยภาพในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมั่งคั่งและเป็นสุขอย่างแท้จริง  
มากกว่าเป็นแคเ่พียงองค์กรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลก าไรเท่าน้ัน 
 บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเช่ือว่า "ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มาจากพนกังานที่ท างานอย่างมีความสขุและมี
ความภักดีต่อองค์กรอย่างจริงใจ" สิ่งเหล่านี้ มาจากการดูแลให้บุคลากรมีก าลังใจมีความตื่นตัวในการยกระดับทักษะวิชาชีพ เพื่อ
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของทุก
คนอย่างต่อเนื่อง 
 หากสถานประกอบการนับแสนท่ัวประเทศหันมาร่วมกันปลูกฝัง ส่งเสริมบคุลากรให้ตั้งอยู่ในความดี และประพฤติปฏิบตัิอย่าง
ต่อเนื่อง การส่งเสริมดังกล่าวไม่ตอ้งลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแตล่งทุนด้วยความจริงใจ และปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งท้ังหมดนี้ ก็จะส่งผลดี
ต่อสังคม และองค์กรอย่างประมาณค่าไม่ได ้
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1.2. พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ระดับโลก 
 บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ร่วมกับการพัฒนาสังคม เพื่อก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน โดยการเรียนรู้ที่จะปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการ และพัฒนาบุคลากร และรว่มกับการมสี่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและ
เทคโนโลยี โดยสร้างเสริมองค์กรภายในให้เข้มแข็ง และมสี่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยใีห้กับสังคมและชุมชน  

1.3. การปฏิบัตโิดยยึดมั่นในหลักจรยิธรรม 
 บริษัทจะปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มสี่วน
ได้เสียทุกฝุาย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้ยึดมั่นในความดีงามเพื่อสังคมและประเทศชาติ 

1.4. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 การด าเนินธรุกิจของบริษัท จะเปน็ไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจัดระบบการบรหิารงานท่ีมีประสทิธิภาพ และตรวจสอบได้ 
โดยการบริหารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิตในการท างานและความปลอดภัย โดยบริษัท จะด าเนินการทุกข้ันตอนด้วยความโปร่งใส และพร้อมท่ีจะให้มีการตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีส่วนรว่มในการส่งเสริม สื่อสาร และเสรมิสร้างให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายธุรกิจ สะท้อนอยู่ใน
การตัดสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเปน็วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจวา่การก ากับดูแลกิจการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายตลอดจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้
ถือหุ้นทุกรายไดร้ับการปฏิบัติและปกปูองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่าง เท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การปูองกันการใช้ข้อมูลภายใน การปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าท ารายการระหว่างกัน  ตลอดจนการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  โดย ก าหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี ้

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้นและการคุ้มครองสิทธขิองผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
2.1. แจ้งก าหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคดิเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม พร้อมแจ้งข่าวต่อ ตลาด

หลักทรัพย์และเผยแพรไ่ว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
2.2. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออก เสียง

ลงคะแนน 
2.3. จัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือ

อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ 
2.4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวัน ประชุม 

โดยก าหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมท้ังแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ 

2.5. ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสอืเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบยีบวาระในที่ประชุมโดย ไม่แจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ ตัดสินใจ 

2.6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. นโยบายการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูล 

ภายในที่เป็นสาระส าคัญ มิให้น าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ 
3.1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่มรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุ

นิติภาวะ ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 
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และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

3.2. ให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนติิภาวะ จัดท าและเปดิเผยรายงานการถือครอง 
หลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา  59 และบท ก าหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และจัดส่งส าเนารายงานนี้
ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สง่รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ท่ี ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

3.3. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจา้งของบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีไดร้ับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคัญ ซึ่งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือ ข้อมูลภายในนั้นจะ
เปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ เปดิเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นใหผู้้อื่นทราบจนกว่าจะไดม้ีการแจ้งข้อมูล นั้นให้แกต่ลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษ
หากมีการกระท าการฝุาฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็น ความผิดทางวินัยตามข้อบงัคับการท างานของบริษัทโดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนังสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการ
เป็นพนักงานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณ ีเป็นต้น 

3.4. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของส านักงานก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการ 
มอบหมายเกีย่วกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 

3.5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปดิเผยต่อสาธารณชน แต่ตนได้ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะ เช่นนั้น มาใช้เพือ่
การซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอ ขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้า
มี) ของบริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกดิความเสียหายแก่ บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการ
กระท าดังกล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อเทจ็จริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผูอ้ื่นกระท าดังกล่าว โดยตนไดร้ับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

4. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ใน

การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลีย่งการกระท าท่ีก่อให้เกิดความ ขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมสี่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง ความสมัพันธ์หรือ
การมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพจิารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติใน ธุรกรรมนั้นๆ หากมี
รายการที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องน าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบก่อนน าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรอืท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณ)ี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท ารายการระหว่างกัน 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกนัไว้ว่า รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต นั้น บริษัท

ฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของ คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปดิเผยข้อมูลการ ท ารายการเกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์โดยบริษัทฯ มี นโยบายในการท ารายการระหว่างกัน
ดังนี ้
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5.1.  ในกรณีที่เป็นรายการทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไป ตามปกติ
ธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) บริษัทฯ ได้ก าหนดกรอบการท ารายการดังกลา่ว ซึ่งไดร้ับการพิจารณาและให้
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝุายจดัการสามารถ
อนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดยีวกับ ที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดยีวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ ตนมสีถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ม ีความเกี่ยวข้อง ท้ังนี้บริษัทฯ จะ จัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรม
รายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และ การประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุก
ไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่ามีการ ด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันด าเนินการเพื่อ หาทางแก้ไข 

5.2. โดยรายการทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ
หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกจิโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษทัฯ กระท าเพื่อสนับสนุนรายการธรุกิจปกติ ของบริษัทฯ โดยรายการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเง่ือนไขการค้าที่มรีาคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิด การถ่ายเททางผลประโยชน์ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข
การค้าที่มีราคาและเง่ือนไข ดังนี ้

 ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ไดร้ับหรือให้กับบุคคลทั่วไป 
 ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป 
  ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แสดงได้ว่าเป็นราคาและเง่ือนไขท่ีผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท านองเดียวกันให้กับบุคคล ท่ัวไป 

5.3. หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกันท่ีเป็นธุรกรรมอ่ืน บริษัทฯ จะตอ้งเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ 
ความเห็น ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณี ท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผูเ้ชี่ยวชาญ อิสระหรือผู้สอบ
บัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกีย่วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ทางผลประโยชน์แตเ่ป็นการท ารายการที่บริษัทฯ ได้ค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 

6. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและ ผู้บริหาร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งด าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอเพื่อปกปูองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพยส์ินของบริษัทฯ การควบคุม ภายในจะครอบคลมุ
ถึง การควบคมุทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และการบริหาร
ความเสีย่ง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบ ข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได ้และเพือ่ให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกีย่วกับรายงานทางการเงินดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบตัิหน้าที ่โดยขึ้นตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อย่างน้อยปลีะ 
1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคมุภายในไว้ใน รายงานประจ าปี และ
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1 One-Report) 
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7. การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัทฯก าหนดโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความส าคญั ของ

การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งได้ทราบถงึ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กับ
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องครอบคลมุด้านท่ีเกี่ยวขอ้งกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
(Information Asset) ซึ่งต้องได้รบัการปฏิบตัิอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเปูาหมายหลักขององค์กร เป็นไปตามหลักสากล ซึ่ง
ประกอบด้วย  

- การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)  

- การแบ่งแยกหน้าท่ี (Segregation of Duties)  

- การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการปูองกันความเสียหาย (Physical Security)  

- การรักษาความปลอดภัย ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร ์และระบบเครือข่าย (Information and Network Security)   

- การควบคุมการพัฒนา การแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร ์(Change Management)  

- การส ารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan) 

- การควบคุมการปฏิบตัิงานประจ าด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation)  

- การควบคุมการใช้บริการดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing)  
โดยบริษัทฯจะยดึหลักปฏิบัติ ท่ีส าคัญ ดังนี ้

- ประกาศนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ผู้เกีย่วข้องทุกคนรับทราบ 

- ลงทุนด้านความปลอดภยัของข้อมูลในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบริบทการประกอบธุรกิจ ของบริษัท 

- ยึดหลักความคุ้มคา่ในการลงทุนโดยเทียบจากความเสีย่งท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) 

- ทุกคนในองค์กรมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- น าระเบยีบปฏิบตัิงานด้านสารสนเทศท่ีมีอยู่แล้วมาใช้งานหรือประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มขององค์กร 

- พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติที่สามารถน าไปปฏิบตัิและบังคับใช้ได้ 

- ก าหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรือใหม้ีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง ชัดเจน 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดย

เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ตลอดจนด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ือ
หุ้น ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งการก ากับดูแลให้การบริหารจดัการของฝุายบริหาร
เป็นไปตามเปูาหมายและแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 
 โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบัติครบถ้วน ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง  

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
1.1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งไดร้ับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุน้หรือท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณ)ี โดยเป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน 
1.2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
1.3. กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคณุวุฒิ เพศ อาย ุทักษะวิชาชีพ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Board 

Diversity) โดยประกอบด้วยผู้มคีวามรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน 
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2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
2.1. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการด าเนิน ธุรกิจ

ของบริษัทฯ มีความซื่อสตัย์ต่อหนา้ที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัตหิน้าท่ีอย่าง เต็มที ่และมีอ านาจใน
การตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

2.2. มคีุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด รวมถึงไมม่ลีักษณะที่แสดงถึง การ
ขาดความเหมาะสมที่จะไดร้ับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามทีส่ านกังานกลต.ก าหนดเป็นไปตาม
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม ่

2.3. ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกท่ีบริษทัใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
2.4. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
2.5. กรรมการบริษัทจะไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท 

(รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะ
พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการท่านดังกล่าว 

2.6. ประธานกรรมการบริษัทไมเ่ป็นบคุคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร (CEO) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการ สอบ ทานการ
บริหารงาน โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบริหาร อย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการมีอ านาจบริหารและ
อนุมัติวงเงินไม่จ ากดั 

3.  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัทมหีน้าที่ก ากบัดูแลกิจการและภารกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมตัแิละตามกฎหมายที่ใช้ 

บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุน้ และมตคิณะกรรมการ ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้ 
วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความ ระมดัระวัง
เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสดุของบริษัทฯ 

3.1. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
3.2.1 เป็นผู้น าของคณะกรรมการ รับผดิชอบในการก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการ ชุดย่อยอ่ืนๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
3.2.2 เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการ และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่คะแนน

เสียง เท่ากันท้ัง 2 ฝุาย 
3.2.3 เป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ก าหนด 
3.2.4 เสรมิสร้างมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบรษิัท 

3.2. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
3.2.1 คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผดิชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น โดยยึดหลัก  “ข้อพึงปฏิบัตทิี่ดีส าหรับ 
กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

3.2.2 จัดให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ ที่ผูส้อบบัญชี 
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ

3.2.3 ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เปูาหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ 
นโยบาย ด้านการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  การจัดท าแผน
สืบทอดต าแหน่ง ผู้บริหารสูงสดุขององค์กร (Succession Plan) รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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3.2.4 พิจารณาทบทวนและอนุมัติวสิัยทศัน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษทัในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและได้ตดิตามดูแลให้มี 
การน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัต ิ

3.2.5 ควบคุมและก ากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝุายบริหารให้เป็นไปตาม 
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก าหนดค่าตอบแทน
และ ทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน 

3.2.6 ก ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาด ทุน ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาท ิการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส าาคัญ กฎหมายที่เกีย่วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3.2.7 พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และ 
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ ผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีที่
ก าหนดนั้นต้องไมม่ี ลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนไดเ้สียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการทีเ่ป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ พิจารณาและอนมุัติไว้แล้ว 

3.2.8 คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายก ากับดูแลและการบริหารงาน 
ประจ าวันออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ไดร้่วมบริหารงานปกตปิระจ าวันแต่ให้การสนับสนุน
และ ค าแนะน าในการด าเนินธุรกจิของฝุายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จดัการอย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่กรรมการ
ผู้จัดการ รับผดิชอบเกี่ยวกับการบริหารจดัการบริษัทภายใต้กรอบอ านาจท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 

3.2.9 จัดท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรับผดิชอบการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ 
การเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ

3.2.10 คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน 
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกลา่วมีอ านาจ
ตามที ่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนั้นๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร ทั้งนี ้การมอ านาจนั้นต้องไมม่ีลักษณะเป็น
การมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนมุัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่วนไดเ้สีย หรือ อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท าขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษทัย่อย (ถ้ามี) 
ตามที่นิยามไว้ใน ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
ประกาศอ่ืนใดของ หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเว้นแต่เป็น การอนุมัตริายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและ อนุมตัิไว้แล้ว 

3.2.11 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เข้าอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็น
การ เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเข้าร่วมกจิกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ในรอบปีท่ีผ่านมา 

3.2.12 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผดิชอบด าเนินการในดา้นต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียน 
กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

3.2.13 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน าผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกัน 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                

เอกสารแนบ 5 หนา้ 229 

ทั้งนี ้กรรมการบริษัทมีหน้าท่ีเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะควรเขา้ร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม ทั้งป ี ในขณะที ่ กรรมการทุกคนควรเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการ 
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี 

4. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
4.1. ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวน

หนึง่ในสามโดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้น
อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  

4.2. การพ้นจากต าแหน่ง 
4.2.1 กรรมการพ้นจากต าแหน่งทันที เมื่อ 

- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ หรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี 

สิทธิลงคะแนนเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ มสีิทธิออก
เสียง 

- ศาลมีค าสั่งให้ออก 
4.2.2 กรณีกรรมการบริษัทพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัททีพ่น้ต าแหน่งยังคงต้องรักษาการในต าแหน่งเพื่อ

ด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จ าเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับ หนา้ที่ 
4.2.3 กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคล

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนข้ึนเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของ
กรรมการบริษัทน้ันจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ใน ต าแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งทดแทน 

4.3. กรรมการที่มีอ านาจลงลายมื่อช่ือแทนบริษัท 
กรรมการที่มีอ านาจลงลายมื่อช่ือแทนบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 30. "จ านวนหรือช่ือกรรมการผูม้ีอ านาจลง
ลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทับตราส าคญัของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้" 

5. คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ี

เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้
5.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
5.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ีสว่นร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ ควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้มีอ านาจ ควบคุมของบริษัทฯ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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5.3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คูส่มรสพี่น้อง 
และบตุร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคล ท่ีจะไดร้ับการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

5.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผูม้ีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผูม้ี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีักษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของ
บริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีของ บริษัทฯ 
บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู ่เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้มี อ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งข้ึนเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเปน็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ 

5.8. ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไมเ่ป็น หุ้นส่วนท่ี
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อย
ละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

5.9. ไม่มลีักษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วนธุรกจิ เจ้าหนี ้
และคู่ค้า อันอาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

5.10. มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อ การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5.11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเหน็ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะท าให้ตนต้องขาด คุณสมบตัิ
ความเป็นอิสระในฐานะกรรรมการอิสระ 

5.12. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไมเ่กิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้ง
แรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็น
ดังกล่าว 

5.13. กรรมการอิสระจะต้องไมด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งภายหลังไดร้บัการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการอิสระที่มลีักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจ
ด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ 
โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้
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6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
6.1. จ านวนครั้งการประชุม 

6.2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมรว่มกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง (อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อป)ี และอาจมกีาร ประชุม
พิเศษเพิ่มเตมิตามความจ าเป็น โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี 
เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง 

6.2.2 ประธานคณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจาก 
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืนๆ ที่ต้องหารอืร่วมกัน 

6.2.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการบรษิัท โดยค าสั่ง
ของประธานกรรมการบริษัท จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการประชุมแตล่ะครั้งมีการ
ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุมอยา่งชัดเจน และส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเปน็การล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ 
หรือเรียกขอข้อมลูประกอบการพจิารณาเพิ่มเติม และทั้งนี้ได้ก าหนดเรื่องต่างๆ ท่ีอยู่ในหน้าท่ีความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

6.2.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคดิเห็นได้อย่างเปิดเผย 
นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ 
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกีย่วข้องโดยตรง 

6.2. ผู้ร่วมเข้าประชุม 
6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทตอ้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ บริษัท 

ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทท าหน้าทีเ่ป็นประธานในท่ีประชุม 
6.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการบริษัทท่ีมา 

ประชุมเลือกกรรมการบริษัทท่านหนึ่งเป็นประธานแทน 
6.2.3 เลขานุการบริษัทจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง 

6.3. การลงคะแนนเสียง 
6.3.1 มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของกรรมการบริษัทที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยให้ กรรมการ 

บริษัทหน่ึงคนมีหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง เพิม่ขึ้นอีกหนึ่ง 
เสียงเป็นคะแนนเสียงช้ีขาด 

6.3.2 กรรมการบริษัทที่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 
6.4. บันทึกรายงานการประชุม 

 ให้เลขานุการบริษัทหรือผูไ้ดร้ับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม โดยให้มีสาระส าคญัอย่างครบถ้วน และเสนอให้ 
คณะกรรมการบริษัทรบัรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมลูที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลากอ่นการประชุมทุก ครั้ง 
ทั้งนี ้กรรมการบริษัทสามารถติดตอ่เลขานุการบริษัทไดโ้ดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการ บริษัทมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแก่ คณะกรรมการ
บริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ 

7. การเลือกและแต่งต้ังกรรมการ 

7.1การเลือกและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

7.2ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  ในกรณีที่เลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด    
 ทั้งนี้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

8.ตอบแทนกรรมการ 
 8.1บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริษัท และผา่นท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 8.2กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนด
ไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาหรือรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมสีิทธิหน้าท่ีตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่
ละคณะ รวม 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(3) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
(4) คณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
1.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1.1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 คน 
1.1.2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณเ์พียงพอท่ีจะท า
หน้าท่ีในการสอบทานความนา่เชื่อถือของงบการเงินได้ 

1.1.3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.1.4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.2.1. กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอสิระ 
1.2.2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั 
1.2.3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ ่บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดยีวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน 
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1.2.4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ ต้องมีกรรมการ 
ตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณด์้านการบัญชีหรือการเงินเพยีงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ี
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้โดยสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินหนา้ที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.2.5. กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอื่นเกนิกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมผีลให้การ ปฏิบัติ
หน้าท่ีในบริษัทใดบริษัทหนึ่งท าไดไ้ม่เต็มที ่

1.2.6. กรรมการตรวจสอบควรไดร้ับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นและควรได้ เพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของคณะกรรมการ ตรวจสอบ 

1.2.7. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมาย ได้
อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือ
ญาตสินิทของบุคคลดังกล่าว 

1.3. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ี  

1.3.1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตาม 
มาตรฐานการบัญชีสากล โดยการประสานงานกับผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจดัท ารายงาน 
ทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจ าปี และเปดิเผยข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัท 

1.3.2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการก ากบัดูแล การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ 
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ี 
รับผิดชอบเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ อาจเสนอแนะให้ผูส้อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่ 
เห็นวา่จ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได ้พร้อมท้ังน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายในท่ีส าคัญและจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับ 
ผู้สอบบญัชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัทท่ีปรึกษาตรวจสอบภายใน 

1.3.3. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมรีะบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งจาก Insource และ Outsource ที่ 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.3.4. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอืน่ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1.3.5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ พิจารณา 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ 
ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกีย่วกับวัตถปุระสงค์ในการด าเนินการตรวจสอบขอบเขต 
แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระส าคัญ 

1.3.6. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยง (Related Party Transaction) หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อบริษัทฯ 

1.3.7. จัดให้มีการประชุมโดยทีไ่ม่มฝีุายบริหารเขา้ร่วมอย่างน้อยปลีะ 3 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชี 
ภายนอก 1 ครั้ง การประชุมร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง 
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1.3.8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอสิระจากท่ีปรกึษาวิชาชีพอ่ืน หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องได้ 
เมื่อเห็นวา่จ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.3.9. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนา้ที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเชิญให้ฝุายจัดการผู้บริหารหรือพนักงาน 
ของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ าเป็น 

1.3.10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
1.3.11. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อม 

ทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบตัิงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

1.3.12. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
1.3.13. รายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างนอ้ย ดังต่อไปนี้ 
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
  ข้อก าหนดของตลาด หลักทรัพยฯ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ 
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
  แต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบัตร 
  (Charter) 
- รายการอื่นท่ีเห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผดิชอบ 

   ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
1.3.14. ในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่ง 

อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบรษิัทฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควร 

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมขี้อบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
- การฝุาฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

   กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บรหิารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ 

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือตลาดหลักทรัพย์ 
1.3.15. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยตรง 
และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยงัคงมีความรับผดิชอบในการด าเนนิงานของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก 
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1.4. วาระการด ารงต าแหน่ง/การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.4.1. กรรมการตรวจสอบ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือ่พ้นต าแหน่งแล้ว อาจไดร้ับการแต่งตั้งใหม่อีก 
แต่ไมเ่กิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการด ารงต าแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับลงวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย  คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565) 

1.4.2. เมื่อมีเหตุให้กรรมการตรวจสอบพน้จากต าหน่ง และมีผลให้จ านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน คณะกรรมการ
บริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนรายใหมเ่พื่อให้ครบจ านวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับ แต่วันท่ีมี
จ านวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ต าแหน่งไดเ้พียงวาระที่ ยังคงเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ ดงักล่าวพร้อม
เหตุผลของการพ้นจากต าแหน่งตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์ ทันที 

กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทันที เมื่อ 
 ตาย 
 ลาออก 
 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท   
 คณะกรรมการบริษัทมมีติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 ครบวาระ 
 ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฏหมายให้จ าคุก เว้น 

   แต่ในความผดิที่กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ 

 เป็นบุคคลล้มละลาย 
 เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์ 
1.4.3. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหนง่ ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้า เช่น 

อย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตผุล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน โดยบริษัท 
จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ กรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้น 
จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งต้องรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไป 
ก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที ่

1.4.4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนวาระการด ารงต าแหนง่ บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการถอดถอนพร้อม 
สาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ 

1.5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.5.1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมรวมกันอย่างน้อยปีละ 4  ครั้ง โดยเป็นการประชุม 
- ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินกับคณะกรรมการบริษัท ปีละ 4 ครั้ง  
- ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอกและประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในส าหรบั แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าป ี(Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่นๆโดยไมม่ี ผู้บริหารเข้าร่วม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ประชุมเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมม่ีผู้บริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.5.2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบบญัชีภายใน หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมี 
ระเบียบวาระจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืนๆที่ต้องหารือร่วมกัน 
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1.5.3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ โดยค าสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการ
ประชุมแตล่ะครั้งมีการก าหนดวัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุมอย่างชัดเจน และส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพือ่ให้มีเวลาใน
การพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่เติม และทั้งนี้ได้ก าหนดเรื่องต่างๆ ที่อยู่ใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.5.4. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ 
ตรวจสอบท้ังหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม 

1.5.5. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการตรวจสอบ 
ที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานแทน 

1.5.6. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจ าเป็นและ 
เหมาะสม 

1.5.7. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ และในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นที่ท าให้เลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯหรือคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายบุคคล 
เข้าร่วมประชุมและท าหน้าท่ีแทน 

1.5.8. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงช้ีขาด ท้ังนี้เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.5.9. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมสี่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปน็เสียงช้ีขาด 

1.5.10. กรรมการตรวจสอบที่มสี่วนได้เสยีใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้นๆ  

1.5.11. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผดิชอบในการเตรยีมการประชุม และการจัดท าบันทึก
รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่อื่นใดที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้
ลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และท าให้
คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝุายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน  

1.6.1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปขีองบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.6.2. ในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ารายการหรือการกระท าดังตอ่ไปนี้  
- รายการที่ฝุาฝืนกฏหมาย หรือข้อก าหนดใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  
- กฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท   
- การขัดแย้งทางผลประโยชน์  การทุจริต หรือสิ่งผดิปกติ  
- ความบกพร่องส าคัญในระบบการควบคุมภายใน   
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 โดยรายการดังกล่าว หรือการกระท าดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลกระทบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดขึ้นร่วมกัน 
 หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแก้ไขดังกล่าว เมื่อครบก าหนดเวลาที่คณะกรรมการก าหนดไว้
ร่วมกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งอาจะรายงานสิ่งที่พบดังกล่ าวโดยตรงต่อส านักงาน
ก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

1.7. ค่าตอบแทน 
ให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท โดยค่าตอบแทน

ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ถือหุ้น 

2.2. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.2.1. พิจารณาและอนุมตัินโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise 
Risk Management  Framework)  ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเปูาหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยนโยบาย วัตถุประสงค ์และ
กรอบการบรหิารความเสีย่งจะได้รบัการทบทวนเป็นประจ าทุกปี หรอืเมื่อมีความเสี่ยงใหม่ที่มีนยัส าคญัต่อการ 
ก าหนดเปูาหมายและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2.2.2. ก ากับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลต่อบรษิัทฯ ให้ไม่ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้และมีการประเมินความเสีย่งผลกระทบ (impact) และโอกาส 
(likelihood) ที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงท่ีไดร้ะบไุว ้เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสีย่ง (risk 
treatment) ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิเคราะหต์ิดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ 

2.2.3. มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงตามความจ าเป็น 
2.2.4. ติดตามการด าเนินการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ 
2.2.5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ าเสมอเกีย่วกับการบรหิาร การด าเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ

บริษัท และการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกล
ยุทธ์ที่ก าหนด 

2.2.6. มีหน้าที่ประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อก าหนดมาตรการปูองกันหรือลดความเสี่ยง 
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหารความ 
เสี่ยงท่ีก าหนด 

2.2.7. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสีย่ง แนวทาง และมาตรการจดัการความเสี่ยง และ
แผนปฏิบัติการ เพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสีย่งท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม 

2.2.8. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสีย่งท่ีมีสาระส าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
ผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  
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2.2.9. ค าแนะน า และค าปรึกษา กับคณะท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสีย่ง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
ในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 

2.2.10. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.2.11. ปฏิบัติการอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝุายบรหิาร และ

หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมลูและเอกสารที่เกีย่วข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งให้บรรลุตามหน้าท่ีที่ไดร้ับมอบหมาย 

2.2.12. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง สามารถเชิญผู้ทีเ่กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ที่ประชุม
ทราบได ้

2.2.13. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญอิสระได้ ในกรณีที่จ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิัท โดยต้อง
ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบรษิัท 

2.3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

2.3.1. กรรมการบริหารความเสีย่ง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นต าแหน่งแล้ว อาจได้รบัการแต่งตั้ง
ใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการด ารงต าแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับลงวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย  คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565) 

2.3.2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (1)  ครบก าหนดตามวาระ 
  (2)  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท 
  (3)  ลาออก 
  (4)  ตาย 

(5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

2.3.3. เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็น
ผู้เสนอช่ือบุคคลที่มีคณุสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ครบตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็น
กรรมการบริหารความเสีย่ง จะอยูใ่นต าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามา
แทน 

2.4. การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.4.1. จ านวนครั้งการประชุม 
2.4.1.1  คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมไดต้าม
ก าหนดเวลาที่เห็นสมควร 
2.4.1.2  ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
ความเสีย่ง โดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง น าส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง กรรมการบริหาร
ความเสีย่ง ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนจะแจ้งการนัดโดยวิธี อื่น หรอืก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้

2.4.2. ผู้เข้าร่วมประชุม 
2.4.2.1 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ จึง
จะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได ้ให้กรรมการ ซึ่ง
มาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
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2.4.2.2  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณทีี่มีเหตุจ าเป็น
ที่ท าให้เลขานุการบริหารความเสีย่ง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง อาจ
มอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมและท าหน้าท่ีแทน 
2.4.2.3 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีอยู่ในวาระการประชุม
เข้าร่วมประชุม หรือน าเสนอข้อมลูได ้
2.4.2.4 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ต้องมีการเข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย   ปีละ 
1 ครั้ง 

2.4.3. การลงคะแนนเสียง 
2.4.3.1   การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม/มติที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและออก เสียง
ลงคะแนนโดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสียใน เรื่องใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

2.4.4. การรายงาน ต่อคณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท ในเรื่องต่อไปนี้ 
1.  เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรอบ
ความเสีย่ง ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
2.   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรอบความเสีย่ง นโยบายการบริหารความเสีย่ง  

 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงได้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลต่อบริษัท 

2.4.5. บันทึกรายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายเป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุม 

3. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

3.1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  

3.1.1. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการไม่ น้อยกว่า 3 คน ได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และก าหนดให้กรรมการมากกว่า ก่ึงหนึ่งต้องเปน็กรรมการ
อิสระ 

3.1.2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอสิระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ
บริษัท โดยประธานคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการก าหนดวาระการประชุม และด าเนินการ
ประชุม 

3.1.3. เลขานุการของคณะกรรมการฯ จะไดร้ับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ 

3.2. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

     ด้านการสรรหา 
3.2.1. ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการทีต่้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการที่คณะกรรมการก าหนดไว้ รวมถึงก าหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความรู้ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท ประสบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ี
บริษัทด าเนินธุรกจิอยู่ โดยจัดท าเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้การสรรหากรรรมการมีความสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                

เอกสารแนบ 5 หนา้ 240 

3.2.2. สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสงูของบริษัท 
ฯ และบริษัทย่อยอ้างอิงจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือใช้บริษัทท่ีปรึกษา (Professional Search 
Firm) ในการสรรหากรรมการใหมแ่ละผูบ้ริหารระดับสูง 

3.2.3. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคณุสมบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของหน่วยงานทางการของ 
ผู้ที่จะเสนอช่ือ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา 

3.2.4. ด าเนินการเพื่อให้มีการทาบทามและตดิต่อสมัภาษณ์ผู้ทีผ่่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้มั่นใจว่า 
บุคคลดังกลา่วมีความยินดีจะมารบัต าแหน่ง 

3.2.5. พิจารณาผลงาน คุณสมบัต ิและความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและสมควรได้รบเลือกตั้ง 
ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแตง่ตั้งเป็น 
กรรมการบริษัท 

3.2.6. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลีย่นแปลงท่ี 
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

3.2.7. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และพัฒนาความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน 
3.2.8. วางแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง(Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้ 

สามารถสืบทอดต าแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไมส่ามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีได ้

3.2.9. ปฏิบัติหน้าท่ีในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
     ด้านก าหนดค่าตอบแทน 

3.2.10. ก าหนดและจัดท านโยบายการก าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
3.2.11. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ี 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง 
3.2.12. พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการก าหนดมลูค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนท่ีเป็นเงินเดือนและ 

ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาระดับบรหิารของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายบคุคล 

3.2.13. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสูงสดุ พร้อมท้ังน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
3.2.14. ประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานกรรมการบริหารทุกปี และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ 

ความเห็นชอบ ผลการประเมินดังกล่าวน ามาพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิารและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป 

     ด้านธรรมาภิบาล 
3.2.15. ก าหนดทิศทางนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ีจริยธรรมของกรรมการและผู้บริหาร 4 ล าดับแรกตามค านิยาม 

ของ กลต. ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ท้ังนี้ ให้รวมถึงการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อ 
สังคมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจาณาให้ความเห็นชอบ 

3.2.16. ก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝุายบริหารเพือ่ให้เป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ีแนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

3.2.17. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
มาตรฐานสากลและจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุง 
อย่างสม่ าเสมอ 

3.2.18.  
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3.3. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  

3.3.1. กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นต าแหน่งแล้ว 
อาจไดร้ับการแต่งตั้งใหม่อีก แต่ไมเ่กิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการด ารงต าแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ กฎ
บัตร ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2565) 

3.3.2. หากกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดตามวาระ กรรมการ คนนั้น
จะต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมเหตผุล และให้คณะกรรมการบริษัทเปน็ ผู้อนุมัติ 
ในกรณีที่กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการฯที่พ้นจาก ต าแหน่งต้อง
รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการฯชุดใหม่จะเข้ารบัหน้าท่ี 

3.3.3. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนข้ึนเป็นกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแทน ภายใน 90 
วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลที่เข้าเป็น
กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระทีย่ังคงเหลืออยู่ของ กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนซึ่งตนแทน 

3.4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

3.4.1. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมไมน่้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอ านาจในการเรียก
ประชุมเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น 

3.4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม 

3.4.3 ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือก 
กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

3.4.4 การออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสยีง และใช้คะแนน
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีทีก่ารลงมตโิดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีสิทธิออก
เสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด 

3.4.5 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริงตา่งๆ ให้ท่ี
ประชุมทราบได ้

3.4.6 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  มีหน้าที่รับผดิชอบต่อการเตรียมความพร้อมส าหรบัการประชุม 
การจัดการประชุม เตรยีมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกคนภายในระระยเวลาที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการไดส้อบทานข้อมูลอย่าง
ละเอียด หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม ภายหลังการประชุมเลขานุการต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่
กรรมการทุกคน หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะด าเนินการในการประชุมประ
กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน  ครั้งต่อไป  

3.5 การรายงาน 
 การรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดท ารายงานของ
คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจ าปี (56-1 One-Report) ของบริษัท  และลง
นามโดยประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
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3.6 ค่าตอบแทน 
ให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และผ่านการเห็นชอบจาก  คณะกรรมการบริษัท โดยค่าตอบแทน

ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

4. คณะกรรมการบริหาร 

4.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

4.1.1 คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ี 
ประชุมผู้ถือหุ้น 

4.1.2 มีคุณสมบัติขั้นต้นเช่นเดยีวกันกับคณะกรรมการบริษัท 
4.1.3 คณะกรรมการบรหิาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการบริหารไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด 

ทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง และไม่ไดด้ าารงต าแหน่งในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ 
4.1.4 ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
4.1.5 ประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท 

4.2 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผดิชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนนิงานตามปกติธุระ

และงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน และอ านาจการบรหิารตา่ง ๆ ของ
บริษัท หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกจิ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการ
ก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคัญได้ดังนี้  

4.2.1 ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั 

4.2.2 พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝาุยจัดการ ก าหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดต่อไป 

4.2.3 มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน เพื่อการด าเนินกิจการหรือการบรหิารงานของบริษัท และ
การก าหนดอ านาจ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน รวมถึงควบคุมก ากับ
ดูแลให้การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างานที่แต่งตั้งบรรลตุามนโยบายและเปาูหมายที่
ก าหนด 

4.2.4 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ และก ากับ
ดูแลให้การด าเนินงานมคีุณภาพและประสิทธิภาพ  

4.2.5 พิจารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝุายจัดการ เสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมตัิ  

4.2.6 มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายทางการเงินในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แตไ่ม่เกินงบประมาณที่
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั  

4.2.7 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคญัๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว  
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4.2.8 มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษัท แต่ละรายการ
ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีทีต่้องใช้
ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท 

4.2.9 พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะ
กรรรมการบริษัทอนุมัต ิ

4.2.10 ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ
ก าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแตร่ะดับผู้อ านวยการฝุายหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
ยกเว้นต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการ (President) 

4.2.11 ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บคุคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยา่งหนึ่งอย่างใด โดยอยูภ่ายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามที่คณะกรรมการบรหิาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบรหิารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนั้น ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร 

4.2.12 มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการกู้ยมืเงิน และการใช้จ่ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 
20 ล้านบาท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรบัทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

4.2.13 ด าเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนั้น จะไมม่ีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ก าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการบรหิารไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่องดังกลา่วโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการและ/
หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่ง
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ก าหนด  

4.3 ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร 

4.3.1 ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏบิัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง และขอบเขตอ านาจซึ่งคณะกรรมการ
ก าหนด 

4.3.2 ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบรหิารงานประจ าวันของบรษิัท 
4.3.3 จัดท าและน าเสนอ นโยบายทางธรุกิจ แผนธุรกิจ เปูาหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ

ประจ าปีของบริษัทท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจ าปี และก าหนดอ านาจการบรหิารงาน เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบริษัท  

4.3.4 รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเปูาหมายทางธุรกิจ เพื่อก าหนด
ภารกิจหลัก (Mission) ส าหรับฝุายบริหาร และฝุายจดัการน าไปด าเนินการ 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                

เอกสารแนบ 5 หนา้ 244 

4.3.5 ควบคุมตรวจสอบ ตดิตามผลการด าเนินงานของฝุายบริหาร และฝุายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บรหิาร และฝุายจัดการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธรุกิจที่วางไว้ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 

4.3.6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของฝุายบริหาร และฝุายจดัการและรายงานผลการด าเนินงาน การบริหาร
จัดการ ความคืบหน้าในการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

4.3.7 ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย 
และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบยีบวินัยภายในองค์กร 

4.3.8 ก าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง 
และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และก าหนดอัตราคา่จ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดิการต่างๆ 
ส าหรับพนักงาน 

4.3.9 มีอ านาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทในต าแหนง่ที่ต่ ากว่าต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 
4.3.10 มีอ านาจอนุมัติการใช้จ่ายในการด าเนินการตามปกติธรุกิจของบริษทั เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุน

ที่ส าคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ การท ารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอ านาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็น
การอนุมัตริายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน  100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

4.3.11 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ 

ทั้งนี้ ในการด าเนินการเรื่องใดท่ีประธานกรรมการบริหาร (President) หรือผูร้ับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร 
(President) หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง กรรมการผู้อ านวยการ (President) ไมม่ีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวโดย
เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

4.4 จ านวนคร้ังการประชุมการประชมุกรรมการบริหาร 

4.4.1 คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุม เพิ่มเติมได้ตาม
ก าหนดเวลาที่เห็นสมควร 

4.4.2 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร โดยค าสั่งของ ประธาน
คณะกรรมการบรหิาร น าส่งหนังสอืเชิญประชุมไปยังกรรมการบริหาร ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน ประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนดัโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

4.5 ผู้เข้าร่วมประชุม 

4.5.1 ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน กรรมการจึงจะ
ครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าทีไ่ด้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเปน็ประธานในที่ประชุม 

4.5.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ เลขานุการ
บริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร อาจมอบหมายบุคคล เข้าร่วมประชุมและ
ท าหน้าทีแ่ทน 
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4.6 การลงคะแนนเสียง 

4.6.1 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม/มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
โดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมเีสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สีย ในเรื่องใดไมม่ีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออก เสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด 

4.6.2 บันทึกรายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการ
ประชุม 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้งเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
ช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา และเพิม่ประสิทธิผล การท างาน
ของคณะกรรมการ แบบประเมินและผลคะแนนจะออกมาในรูปแบบร้อยละ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรยีบเทียบพัฒนาการของผล
คะแนนในแต่ ละปไีด้อยา่งต่อเนื่องยิ่งข้ึน 
 เกณฑ์การประเมินผล จะคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเตม็ในแตล่ะข้อ โดยมเีกณฑค์ะแนน ดังนี้  
   มากกว่า    ร้อยละ 85  =     ดีมาก  

   ร้อยละ 75-85   =     ด ี
   ร้อยละ 65-75   =     ค่อนข้างดี 
   ร้อยละ 50-65   =     พอใช้ 

ต่ ากว่า    ร้อยละ 50   =     ควรปรับปรุง 

อย่างไรก็ดี ผลการประเมินยังคง จัดท าเป็น 2 ลักษณะ ดังนี ้
ก. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ  
    (1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
    (2) บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
    (3) การประชุมคณะกรรมการ 
    (4) การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
    (5) ความสมัพันธ์กับฝุายจัดการ  
    (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
ข.การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ 
   (1) คุณสมบตัิของกรรมการ  
   (2) การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
   (3) การพัฒนาตนเองของกรรมการ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทฯ มีนโยบายจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ 
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานในระหว่างปีท่ีผานมา เพื่อสามารถน ามาแกไ้ขและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยน าเสนอผลการประเมิน ท่ีได้
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารบัทราบ 
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เลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15  ของพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดย

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2551 โดยก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบดังน้ี 
1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และ

ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถกูต้องและสม่ าเสมอ  
2. ดูแลให้การเปดิเผยข้อมลูและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผดิชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
3. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้ 

        3.1 ทะเบียนกรรมการ  
      3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
      3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
      3.4 รายงานประจ าปีของบริษทั  
      3.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผู้บริหาร  

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  (Ensure Effective CEO and People 
Management) 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณาด้านการ สรรหา ด้านก าหนดคา่ตอบแทน 
และด้านธรรมาภิบาลของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย และผู้บริหารระดับสูงตาม ค านิยามของส านักงานกลต. เพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้อยา่งเป็น ธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ด ี(CG Code) เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มี ส่วนไดส้่วนเสยี 

     ด้านการสรรหา 
     1.ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ 

คณะกรรมการก าหนดไว้ รวมถึงก าหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็น
ประโยชน์กับบริษัท ประสบการณใ์นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ โดยจัดท าเปน็ Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้
การสรรหากรรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ ของบริษัท 

     2.สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บรหิารระดับสูงของบริษัทฯและ 
บริษัทย่อยอ้างอิงจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือใช้บริษัทท่ีปรึกษา (Professional Search Firm) ในการสรรหากรรมการ
ใหม่และผู้บริหารระดับสูง 

     3.พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวตัิและคุณสมบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการของผู้ที่ จะ
เสนอช่ือ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา 
ด าเนินการเพื่อให้มีการทาบทามและตดิต่อสมัภาษณ์ผู้ทีผ่่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคล ดังกล่าวมคีวามยนิดี
จะมารับต าแหน่ง 

     4.พิจารณาผลงาน คณุสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท 

     5.พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีทีม่ีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกีย่วข้อง กับ
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

     6.จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และพัฒนาความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน 
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     7.วางแผนการสืบทอดต าแหนง่ของผู้บริหารระดับสูง(Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถ สืบ
ทอดต าแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จดัการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไมส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

     8.ปฏิบัติหน้าท่ีในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
     ด้านก าหนดค่าตอบแทน 
     1.ก าหนดและจัดท านโยบายการก าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
     2.เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ 

บริษัทแต่งตั้ง 
     3.พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลกัเกณฑ์ และการก าหนดมลูค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนท่ีเป็นเงินเดอืนและผลประโยชน์อื่น ท่ี

จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบรหิาร และผู้บรหิารระดับสูง และทีป่รึกษาระดับบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นรายบุคคล 
     4.ก าหนดเกณฑ์การประเมินผูบ้ริหารสูงสุด พร้อมทั้งน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
     5.ประเมินผลการปฎบิัติงานของประธานกรรมการบริหารทุกปี และน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาให้ความ 

เห็นชอบ ผลการประเมินดังกล่าวจะน ามาพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร และน าเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

     ด้านธรรมาภิบาล 
      1.ก าหนดทิศทางนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรยิธรรมของกรรมการและผู้บรหิาร 4  ล าดับแรกตามค านิยามของ 
กลต. ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการ ด าเนินธุรกจิ ท้ังนี้ ให้รวมถึงการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจาณาให้ความเห็นชอบ 
      2.ก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝุายบริหารเพื่อให้เป็นไป ตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ด าเนินธุรกิจ 

     3.ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการ 
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของ มาตรฐานสากลและจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง อย่าง สม่ าเสมอ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ จะเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแตล่ะท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจ าปี ( 56-1 One-Report) 

หลักเกณฑก์ารสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด  
1. การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและกรรมการอิสระ 

แนวทางการพิจารณา 
ประเภทกรรมการ 

 กรรมการรายใหม่  กรรมการรายเดิม 

1.1 กรรมการบริษัทฯ       1. มีคุณสมบัตสิอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
และข้อบังคับบริษัทฯ 
     2. มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ โดยมปีระสบการณ์ที่
หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบตัิหน้าที่
กรรมการ 
     3. ความจ าเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดย
พิจารณาจาก  
         - Board Skill Matrix ทั้งจากทักษะ ประสบการณ์ ความช านาญ 
           ในด้านธุรกิจหรือ 
         - อุตสาหกรรมหลักท่ีบริษทัฯด าเนินอยู ่(Industry Knowledge)  

 1. ผลการปฏิบัติงานในปี
ที่ผ่านมา 
2. การให้ข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน ์
3. การอุทิศเวลาให้กับ
บริษัท 
4. การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆของกรรมการแต่
ละท่าน 
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แนวทางการพิจารณา 
ประเภทกรรมการ 

 กรรมการรายใหม่  กรรมการรายเดิม 

           การบัญชี การเงินและประสบการณ์จากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ  
           (Diversify) เป็นประโยชน์กับบริษัทและ 
         - ประสบการณจ์ากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ (Diversify)  
            เป็นประโยชน์กับบริษัท 
      4.การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกบับริษัท 
      5. การยินยอมจากผู้ทีไ่ดร้ับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณา 

   
1.2 กรรมการอสิระ       ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากจ านวนกรรมการอิสระ ในองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย 
     1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
     2 ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้เปดิเผยไว้ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “การสรรหาและ
แต่งตั้ง” กรรมการและผู้บรหิารระดับสูงสุด” และก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

 
ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนต าแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทร 

อาจสรรหาและเสนอช่ือผู้ที่มีคณุสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างได้ด้วย คะแนนเสยีง
ไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ ท้ังนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระเดมิที่
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

2. การสรรหาและแต่งต้ังประธานกรรมการบริหาร 
ในการสรรหาประธานกรรมการบริหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ ์

อัน ประกอบด้วย 

     2.1 เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
     2.2 มีความรู้ ความสามารถ ในการด าเนินธุรกิจ เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติในด้านต่างๆ ท่ีมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งเป็นประโยชนสูงสดต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
     2.3 มีประสบการณ์ในการเปน็ผู้น าขององค์กร และมภีาวะความเป็นผู้น าสูง 
     2.4 ไดร้ับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
     2.5 ไดร้ับอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 
     2.6 พิจารณาเรื่องความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

การพฒันากรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกีย่วข้องในระบบการก ากับดูแล 
กิจการของบริษัทฯ  เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่ง
การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทฯหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก 

 
การปฐมนิเทศกรรมการ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญตอ่การปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการใหม่ ดังนัน้ ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม ่

เลขานุการบริษัทจะจดัให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการน าน า ลักษณะ ธุรกจิ
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และแนวทางการด าเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ เช่น โครงสร้างการท างานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ด ีกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง งบการเงิน หมาย เหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท เพื่อ
รับทราบข้อมลูเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผิดชอบ  (Nurture Innovation and Responsible 
Business) 

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะผลติและจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บรโิภค โดยค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได ้รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มสี่วนไดเ้สีย อย่างเป็น
ธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความส าคญัต่อพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีคา่ยิ่งขององค์กร  

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีนโยบายประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ มีจริยธรรม และจะด าเนินงานด้วยความรู ้ความสามารถอย่างเตม็ที่ 

เพื่อให้ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มได้รับประโยชนส์ูงสุด นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังม ี“นโยบายการสื่อสารกับคณะกรรมการและการแจ้ง เบาะแส” 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด เสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียนการกระท าผิด ทางกฎหมาย 
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัทฯ ผ่าน ทางกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี ้ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็น ความลับ โดยกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมลู และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ต่อไป ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลไม่เปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีข้อมลูหรือ ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มสี่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น การจัดซื้อ การจัดจ้าง มีกระบวนการ
และก าหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องเพียงพอ สัญญาการคา้ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ การติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลคู่ค้าเพื่อ
พัฒนาการประกอบธุรกจิระหว่างกันอย่างยั่งยืน การแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยประกอบธุรกิจอยา่งเปดิเผย โปร่งใสและไม่สร้างความ
ได้เปรียบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ขอน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการน าพาบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยนื โดยยึดมั่นอุดมการณ์ใน 

การด าเนินธรุกิจด้วยความสจุริต เป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มสีวนได้เสยีทุกกลุ่ม ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชั่นไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมท้ังสื่อสารไปยัง พนักงานทุก
ระดับ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจรติและคอร์รัปช่ันเป็นบ่อน ท าลายธุรกิจ 
สังคม และประเทศชาต ิดังนั้นการด าเนินการด้านการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ัปชั่นต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังผลักดนั
ในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระท าดังกลา่ว 

3. การดูแลและพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อบุคลากรซึ่งถือเป็นหัวใจส าคญัของการด าเนินงานให้ประสบความส าเรจ็ตามเปูาหมายบริษัทฯ มี

นโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในการท างาน มีจรรยาบรรณและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้มสี่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งหวังให้พนักงาน สามารถ
น าทักษะความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้มีความเป็นเลิศในด้านการบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงมี ความคิดรเิริม่
และกลา้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอยา่งมั่นคงและ ยั่งยืน สามารถสร้าง
ผลตอบแทนและสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับผู้มีส่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มในระยะยาว 
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3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการมคีุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยให้ความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรคีวาม เป็นมนุษย์ 

ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบตัิต่อพนักงานและผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มให้มสีิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
ในการจ ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานท้ังในด้านเช้ือชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เพศ เด็ก หรือ ความพิการ ตลอดจนเปดิโอกาสให้
พนักงานและผู้มสี่วนได้เสียสามารถแสดงความคดิเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะของ บริษัทฯ ได้อย่างอิสระ 

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะไดร้ับการปฏิบัติอย่างเท่าเทยีมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบาย รวมถึงระเบียบ สวสัดิการใน
ด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน พนักงานทุกคนจะไดร้ับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมีอคติใน
เรื่องเพศและเพศสภาพ สภาพร่างกายหรือจิตใจ เช่น การไดร้ับหลักประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ าป ีการรักษาพยาบาล การได้
สิทธิการเข้าอบรมเพื่อเพ่ิมพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ การปฏิบัติงานตรงตามความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องและเหมาะสม การ
ได้รับผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมและเท่าเทียมกัน เป็นต้น 

3.2 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บุคลากรถือเป็นแรงขับเคลื่อนส าคญัที่ท าให้บริษัทฯ ก้าวหน้าและเตบิโตต่อไปได ้บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อการปฏิบัตติ่อ

แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลค่าตอบแทน และสวสัดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ค่าจ้าง 
เงินเดือน โบนัส การประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ยูนิฟอร์ม วันหยดุพักผ่อน รวมถึงการดูแลเรื่องความ
ปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการท างาน และการส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนา ความรู้ด้วยการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรม ทั้งในและนอก
สถานท่ี 

3.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญของพนักงาน เพื่อให้พนักงาน น ามา

ประยุกต์ใช้และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน รวมถึงคุณภาพของการให้บริการ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง โดย
บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เหมาะสมตามสายงาน อย่างสม่าาเสมอ ทั้งระดับผู้บริหารและ
ระดับปฏิบัติงาน 

3.4 การสื่อสารกับพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการสื่อสารกับพนักงานเพื่อให้พนักงานไดร้ับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และ ข้อมูลต่างๆ 

ไปในทิศทางเดียวกัน โดยพนักงานของบริษัทฯ จะไดร้ับทราบข้อมลูด้านตา่งๆ จากระบบอีเมล์ของบริษัทฯ ปูายประกาศของบริษัทฯ 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ  

นอกจากน้ี พนักงานจะมีโอกาสไดพ้บปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงในงานอบรมสัมมนาประจ าปี งานสังสรรค์ประจ าปี หรือ
พูดคุย แสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตา่งๆ ผ่านกลุม่ไลน์ของบริษัท เป็นต้น 

3.5 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System :HRIS) เพื่อลด การใช้

งานทรัพยากรกระดาษในส านักงานซึ่งจากเดิมเป็นการลาโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษโดยพัฒนาเป็นการ   ลาโดยผ่าน ทางระบบออนไลน์ 
(Leave Online) ท าให้องค์กรลดพื้นท่ีในการเก็บเอกสาร สามารถตรวจสอบประวัติการลาย้อนหลังและพร้อมใช้งานแบบ real time และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ การลาในทุกรูปแบบ เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ นโยบาย รวมถึง
กฎหมายที่เกีย่วข้องที่บรรจุไว้ในคูม่ือพนักงานซึ่งพนักงานจะรับทราบล่วงหน้าก่อน เข้าท างานในวันปฐมนิเทศพนักงาน 

3.6 การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งทรัพยส์ินสารสนเทศ 
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 (IT asset management) ประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ระบบงานคอมพิวเตอร์  ระบบและอปุกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ 
ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ควรต้องจัดให้มีการระบุและก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ทรัพย์สิน
สารสนเทศ มีการตรวจสอบ ตรวจนับและทบทวนรายการทรัพยส์ินอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกดิความถูกต้องเป็นปัจจุบัน หรืออย่างน้อยปลีะ   
1 ครั้งและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั เช่น กรณีพนักงาน ผู้บริหารลาออก หรือเปลี่ยนแปลง หน้าที่ปฏิบัติงาน 

แนวทางบริหารจัดการทรัพยส์ินสารสนเทศเป็นไปตามข้อก าหนด IATF 16949 โดยมีระบไุว้ในระเบียบปฏิบัติ (Quality 
Operating Procedures : QOP) หัวข้อ การขอบริการสนับสนุนงานสารสนเทศ, การส ารองข้อมลูระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นเอกสารใน
หมวด ISO ของบริษัท 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า จนถึงลูกค้าขัน้สุดท้าย โดยลูกค้าจะต้อง

ได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคณุภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งปฏิบตัิตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครดั  มีการพัฒนายกระดบัมาตรฐานสินค้าและบริการใหสู้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพ
ที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจงั และสม่ าเสมอรวมถึงไม่น าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทฯ ไมเ่พียงแต่ด าเนินการธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความส าคญักับการด าเนิน 

ธุรกิจโดยค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่การ น าเสนอและ
พิจารณาโครงการต่างๆ เพื่อสร้างรากฐานและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส านึกรับผดิชอบต่อสังคม และเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานการผลติอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบรุีบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วน ร่วมในพื้นที่ดังกล่าว โดยสนับสนุนท้ัง
อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับโรงเรยีนและเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี และมีโครงการปลูกปุา ร่วมกันเก็บขยะที่ชายหาด ซ่อมแซม
บูรณะวดัวาอาราม โรงเรียน จังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนชุมชนและสังคมอันเป็นท่ีตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ ให้ก้าวเดินไป
ด้วยกัน  

ส าหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่และมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้น้ า ไฟฟูา 
กระดาษ ฯลฯ 

6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ ผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของทั้งองค์กร ภายใต ้“โครงการการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม 

(ERP)” โดยได้น าระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP มาใช้เพื่อช่วยในการบริหารทรัพยากรทางธุรกิจให้เกดิ ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ้ าซ้อนในการท างาน  

เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุเปูาหมายหลักบริษัทฯ น านวัตกรรมทางด้านหุ้นยนต์ (ROBOT) เพื่อ แก้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน  เพิ่มการผลิต และลดต้นทุนในระยะยาว และใช้ปรับปรุงคณุภาพสินค้า เป็นต้น 
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) 

บทบาทและกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดย บริษัท
ฯ มีแนวนโยบายวา่หากมีกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ เกิดขึ้นในชุมชนหรือในสถานท่ีใดเราก็จะเข้าไปดูแลและเข้าไปท ากจิกรรม ร่วมกับ
ชุมชนในสถานท่ีนั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR - after - Process) และมีนโยบายในการตอบแทนบ้านเกดิของพนักงาน 
ภายใต ้“โครงการส านึกรักบ้านเกดิ “ โดยมอบทุนและสิ่งของ เพื่อให้พนักงานได้กลับไปให้ชุมชนบ้านเกิดทั้งด้าน อุปกรณ์กีฬา หรือผา้หม่
เพื่อผู้ยากไร้ เป็นต้น  โดยการท าประโยชน์ให้กับสังคม ภายใตส้ังคม นอกเหนือจากการด าเนินงานทาง ธุรกิจซึ่งบริษัทฯ เองก็มีความ
รับผิดชอบในกระบวนการในธุรกิจประจ า (CSR - in - Process) ของบริษัทฯอยู่แล้วตามที่กล่าวมา ข้างต้น 
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หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  (Strengthen Effective Risk 
Management and Internal Control)  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการก ากับดูแลและการควบคมุภายในท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบตัิงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ   ท้ังนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝุายจดัการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้
การด าเนินธรุกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเปาูหมายตามที่ตั้งไว้  ช่วยปกปูอง
คุ้มครองทรัพยส์ินไม่ใหร้ั่วไหล สญูหายหรือจากการทุจรติประพฤติมชิอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้
บุคลากรปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดงันั้นบริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ 
อ านาจด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผูบ้ริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของ
บริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ตดิตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผดิชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายในท่ีฝุายบรหิารจัดใหม้ีขึ้น รวมทั้งไดจ้ัดท าและทบทวนระบบการควบคุม ท้ังด้านการด าเนินงาน การรายงานทาง
การเงิน การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสีย่ง และยังให้ความส าคญักับ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผดิปกติ  ท้ังนี้บริษัทได้จดัตั้งให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ของบริษัท  เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเตม็ที่ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ บริษทัมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ โดยจะมีการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบท่ีวางไว้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ตามลักษณะธุรกิจดังนี้ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 
บริษัทมีการก าหนดเปูาหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได ้และมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเปูาหมายที่ 

ก าหนดเป็นระยะๆ มีการจัดท าผังองค์กรแบ่งแยกหน้าท่ีตามสายงาน และมีการจัดท าอ านาจด าเนินการระบรุะเบียบวิธีปฏิบตัิ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบตัิงานหลักที่ส าคัญ มีการทบทวนเพิ่มเติมใหส้อดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ 

2. การประเมินความเสี่ยง  
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงท้ังจากภายในและ 

ภายนอกท่ีจะมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์จดัระดับความเสีย่งท่ีส าคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกดิขึ้นใน แต่ละ
กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อก า หนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ส าค ัญในการ บรหิารความเสี่ยง 

3. กิจกรรมควบคุม 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมรีะบบและ 

มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถปุระสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว ้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที ่และวงเงินอ านาจอนุมัติของ ฝุาย
บริหารในแตล่ะระดบัอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าท่ีการอนุมัตริายการ การบันทึกรายการ บัญช ีและแบ่งแยก
หน้าท่ีการดูแลจัดเกบ็ทรัพย์สินออกจากกัน และมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบยีบที่มีผลบังคับใช้ 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทฯ ได้จดัให้มรีะบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝุายที่ 
เกี่ยวข้องได้รับข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีข้อมูลทีส่ าคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                

เอกสารแนบ 5 หนา้ 253 

5. ระบบการติดตามและประเมินผล 
บริษทัฯ มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสมทันเวลา โดยผูใ้ต้บังคับบัญชาต้อง 

รายงานข้อบกพร่องต่อบังคับบัญชาหรือผู้จดัการและต่อผู้เกี่ยวข้องทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงผู้บริหารระดับสูงหรือ คณะกรรมการเพื่อหา
แนวทางการแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพทันเวลา 

หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ยังไมไ่ด้มีการจดัตั้งหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) แต่ไดม้อบหมายให้ นายอนุโรจน์  นิธิ

พรศรี เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ รับผดิชอบในการก ากับดแูล (Compliance) และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยท า
หน้าท่ีในการก ากับดูแลใหบ้ริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังาน ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ  และ/หรือ ข้อ
กฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน ก ากับดูแลของทั้งส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยท่ี เกี่ยวข้องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทฯ พัฒนาและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท่ีจะท าให้ องค์กร

บรรลุวตัถุประสงค์และเปูาหมายทีก่ าหนดไว้ โดยอ้างอิง COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ประกอบดว้ย 

 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
      - ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีปฏิบตัิงาน วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรและระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของผู้บริหาร 
      - ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
กฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง 
     - ก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเปูาหมายหลักและทิศทางกลยุทธ์องค์กร 
3. การระบุความเสีย่ง 
     - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
     - ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน (Operational Risk) 
     - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
     - ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk ) 
4. การประเมินความเสี่ยง 
     - วัดระดับความรุนแรงของความเสีย่งโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) 
     - วัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงในด้านการเงิน และด้านทีไ่ม่ใช่การเงิน (Impact) 
5. การจัดการความเสี่ยง 
     - การยอมรับ (Accept), การลด (Reduce), การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (Avoid /Terminate) และการโอนความ เสีย่ง 

(Transfer) ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงจะพิจารณาจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงน้ัน 
6. นโยบายการควบคมุความเสี่ยง 
     - การหาแนวทางควบคุมความเสี่ยงเพื่อปูองกันและลดระดับความเสีย่ง (Control Steps) ให้อยู่ในระดับท่ี องค์กรยอมรับได้ 

ได้แก่ การควบคมุแบบปูองกัน (Preventive Control) การควบคุมแบบค้นหา (Detective Control) การควบคุมแบบแก้ไข (Preventive 
Control) และการควบคมุแบบส่งเสรมิ/กระตุ้น (Directive Control) ทั้งนี ้แนวทางการควบคุมความเสี่ยงควรสอดคล้องกับเปาูหมายหลัก
และทิศทางกลยุทธ์องค์กร 

7. ข้อมูลและการสื่อสาร 
     - ข้อมูล คอืข้อมูลทั้งจากแหลง่ข้อมูลภายใน และภายนอก เช่น ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
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     - การสื่อสาร โดยคณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพือ่ให้การสื่อสารเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมภายในที่เป็นประโยชน์สงูสุดต่อ องค์กร 

8. การตรวจตดิตาม 
     - ก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม ความถี่ในการสอบทาน และควรก าหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ

ประเมินวา่ความเสี่ยงใดอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลเสมอ 
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการการกับดูแลกจิการที่ดี (CG Code) บริษัทฯ ไดม้ีการรายงานและติดตาม

ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรผ่านทางคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อจัดการความเสีย่งให้อยู่ในระดับทีส่ามารถยอมรับได้ (Risk appetite) โดยได้จัดท า การประเมินตนเอง 
(Control Self-Assessment: CSA) ซึ่งเป็นแนวทางจากด้านล่างสู่ดา้นบน (Bottom up approach) เพื่อให้ พนักงานทุกระดับสามารถ
ทบทวนกิจกรรมที่ตนเองท าอยู่ทุกวันว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง แล้วน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาผา่นทางการประชุมแผนก/ฝุาย ท้ังที่เป็นการ
ประชุมแบบรายเดือนและการประชุมย่อย จากนั้นจึงจัดเก็บกิจกรรมที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงบันทึก ลงไปในทะเบียนความเสี่ยง (Risk 
Register) เพื่อให้สามารถตรวจติดตามประเด็นความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล  (Ensure Disclosure and Financial Integrity)  
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปรง่ใส ท้ังการรายงานข้อมูล

ทางการเงินและข้อมลูทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่ส าคัญที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
และผูม้ีส่วนได้เสียของบริษัท  โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่าน
ช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบนเว็บไซต์ของบรษิัท ที่ www.apcs.co.th  
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบ
การเงินดังกล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งมีการเปดิเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดิเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
1. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชทีี่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม การบันทึกข้อมลู
ทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ้ึ่งทรัพยส์ิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อปูองกันการ ทุจริตหรือการ
ด าเนินการทีผ่ิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึง
การเปิดเผยข้อมลูให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและทันเวลาตามข้อก าหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบ ควบคมุภายใน
เพื่อให้มีระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการยังมีการสอบทานพจิารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ถึงความ เหมาะสมและ
สมเหตุสมผล ก่อนท่ีจะน าเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตัิต่อไป 

คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทฯจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝุายจัดการ (management discussion and 
analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปตีามเกณฑ์การเปดิเผยข้อมลูเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน และ
ฐานะการเงินท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน และฐานะ
การเงินของบริษัทนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว รวมถึงการจดัท ารายงานในมุมมอง Non-Financial เช่น 

http://www.apcs.co.th/
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รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม ซึ่งบรรจุรายงานดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ า โดยยังมไิด้พิจารณาแยกเลม่เพื่อจัดท าเป็น
รายงานความยั่งยืน 

บริษัทฯ จะเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแตล่ะท่าน โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลการถือหุ้น ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ี ของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสงู ในรายงานประจ าปี  (แบบ 56-1 
one-report) 
  ผู้มีอ านาจในการเปิดเผยข้อมลู 

กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสดุทีร่ับผิดชอบในสายงานการเงินและบัญชี หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายใหท้ าหน้าที่ Investor 
Relations สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อการพิจารณาเปดิเผย โดยจะช้ีแจงข้อมูลด้วยตนเอง หรอื
อาจมอบหมายใหผู้้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ช้ีแจงก็ได ้
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี Investor Relations  มีอ านาจในเผยแพร่ข้อมูลที่มีนยัส าคญัของบริษทั ตอบข้อ ซักถามของผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยบริษัทมอบหมายให้ นายอภชิาติ การุณกรสกลุ และนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสาร
กับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทัง้นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง  

ข้อละเว้น และการแกไ้ขข้อผิดพลาดในการเปดิเผยข้อมูล 
ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจท าให้เสียประโยชน์ และความสามารถใน การ

แข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มผีลสรปุ หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมคีวามไม่แน่นอน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มี ลักษณะเป็นการคาดคะเน
เกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมที่เกินความจ าเป็นโดยไม่มเีหตผุลสนับสนนุ โดยควรละเว้นการใช้ ถ้อยค า หรือรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม หรือท่ีอาจ
ท าให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพยข์องบริษัท 

ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมลูไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากขอ้เท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมาย ไม่ถูกต้อง
อย่างมีนัยส าคญัให ้กรรมการผู้จัดการใหญ ่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสาย งานการเงินและบัญชี หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ Investor Relations มีอ านาจช้ีแจงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที 

การด าเนินการกรณีข้อมลูรั่วไหล หรือข่าวลือ 
เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยส าคญั ข่าวคลาดเคลื่อนเกีย่วกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลส าคญั รั่วไหลไปสู่

บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกดิข่าวลอื ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/ หรือการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้บริหารสูงสดุที่รับผิดชอบในสายงานการเงินและบญัชี หรือ ผู้ที่ได้รบั
มอบหมายให้ท าหน้าที ่Investor Relations รับผดิชอบในการช้ีแจงข้อมูลส าคญั และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และช่องทางการ เปิดเผยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจทีถู่กต้อง โดยทันที 

ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิน (Quiet Period) 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกีย่วกับผลการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ เป็นประโยชน์ ต่อผู้หนึ่ง

ผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลา 10 วัน ก่อนจัดส่งงบการเงินและแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการ จดัส่งข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ท าให้ผล ประกอบการของบริษัทฯ ถูก
คาดการณ์คาดเคลื่อนอย่างมีนัยส าคัญจนส่งผลใหผู้้ที่น าข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะด าเนินการเปดิเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง ไม่มีการนัดพบปะให้ข้อมูล จัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผล
ประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสือ่มวลชน และให้ถือปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลการใช้ข้อมูล
ภายในท่ีบริษัทก าหนดด้วย 

2. การสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
บริษัทฯ ไดม้อบหมายให้นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  เลขานุการบริษัท  นักลงทุน สัมพันธ์ เป็นผูร้ับผดิชอบงานด้านนักลงทุน

สัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดูแลเกี่ยวกับการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม ช้ีแจง ข้อมูลส าคัญ ข้อเท็จจริง และการเปดิเผยสารสนเทศที่
ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีดังนี้  

1. ฝุายเลขานุการบริษัท เบอร์ 038-468-300 ต่อ 148  
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2. โทรสาร เบอร์ 038-458-751 ถึงฝุายเลขานุการบริษัท 
3. อีเมล์ ir@asiaprecision.com   
4. www.apcs.co.th หัวข้อ Investor Relations 
โดยบริษัทฯ ก าหนดแนวทางและหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์สามารถใหข้้อมูลและปฏิบัติอย่าง เท่า

เทียมและเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้เสีย โดยบรรจุไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” หัวข้อ จรรยาบรรณนกัลงทุนสัมพันธ ์

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีสว่นร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุน้  (Ensure Engagement and Communication with 
Shareholders)  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ ผู้ถือหุ้น 
ทั้งผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาต ิโดยสทิธิขั้นพื้นฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก ่

ก.  สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น 
ข.  สิทธิในการไดร้ับส่วนแบ่งก าไรของกิจการ 
ค. สิทธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสอย่างสม่ าเสมอ และไดร้บัข้อมูลส าคัญที่เป็น 

ปัจจุบันผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษทัฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ง.   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบัญช ีก าหนดค่าตอบแทน ผูส้อบบัญช ี
รวมถึงเรื่องอื่นๆที่มผีลกระทบต่อบริษัทฯ  เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขข้อบังคับและ หนังสือบรคิณหส์นธิ การลดทนุ
หรือเพิ่มทุน การอนุมตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

จ.  สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
นอกจากน้ี คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อส่งเสรมิให้ ผู้ถือ

หุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

นโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีนโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นัก

ลงทุนชาวต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย ตลอดจนนักลงทุนสถาบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
- เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นส่งค าถามและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ รวมถึงเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา เลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมท้ังแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุน้ล่วงหน้าอย่างน้อย 14-21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใด ตามที่
กฎหมายก าหนด) รวมถึงเผยแพรห่นังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย แจ้งข่าวผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อน วันนัด ประชุมผู้ถือหุ้น 

- ระบุข้อมูลส าคัญในหนังสือเชิญประชุมไว้อยา่งครบถ้วน ได้แก่ วัน  เวลา  สถานท่ีที่จัดประชุม รายละเอียดระเบยีบวาระการ 
ประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมาย ก าหนดซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ รายช่ือของกรรมการอสิระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกทีจ่ะ มอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 
และแผนที่แสดงสถานท่ีประชุมประชุม นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมจะมีค าแนะน า วิธีการมอบฉนัทะที่ไม่ยุ่งยาก และระบุรายละเอียด
เอกสารทีผู่้ถือหุ้นจะต้องน ามาแสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสิทธิการ เข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุน้
และการออกเสียงลงคะแนน 

 
 

http://www.apcs.co.th/
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การประชุมผู้ถือหุ้น 
- ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีจดัประชุมผู้ถือหุ้นโดยค านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก พร้อมท้ังจัดให้มีบุคลากรและ 

เทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อจ านวนผู้ถือหุ้น 
- จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงและบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปดิเผยให้ท่ีประชุมทราบ 

พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
- ประธานท่ีประชุมหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากประธานในท่ีประชุม จะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการ 

ออกเสียงลงคะแนน และจะจัดสรรเวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดง ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที ่โดยมีกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยและผบรหิารที่เกี่ยวข้องเขา้รวม ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบ
ค าถามในที่ประชุม 

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปดิโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ 
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได ้
หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเช้าวันท าการถัดไปจากวันประชุมผู้ถอืหุ้นโดยแจ้งผา่นระบบ 
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

- จัดท าและส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบันทึกข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้า/ ไม่
เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ  งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ 
ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกลุของผู้สอบถามและผู้ตอบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมท้ังเปิดเผยรายงานการประชุม ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได ้

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จดัท าค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วม ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปไีว้ใน”หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกป ี
คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการดูแลให้ผู้ถอืหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัตแิละปกปูองสิทธิ ขั้น พ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การปูองกันการใช้ข้อมูล ภายใน การปูองกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์การเข้าท ารายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยก าหนดเป็น
นโยบายตา่งๆ ดังต่อไปนี ้
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชมุผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1.1 แจ้งก าหนดการประชุม ระเบยีบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม พร้อมแจ้งข่าว ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุม ผู้ถือหุ้น 

1.2 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ท้ังวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออก เสียง
ลงคะแนน 

1.3 จัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ 

1.4 เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นส่งค าถามและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ รวมถึงเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา 
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมท้ังแจ้งข่าวผา่นระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

1.5 ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดย ไม่
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น    โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ ตัดสินใจ 

1.6 เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล 
2. นโยบายการก ากับดูแลการใชข้้อมูลภายใน 
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บริษัทมีนโยบายและวิธกีารดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูล 
ภายในที่เป็นสาระส าคัญ มิให้น าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ 

2.1 ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร เกีย่วกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่
บรรลุนติิภาวะ ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ าหน่าย หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติิภาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 

2.2 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ จัดท าและเปดิเผยรายงานการถือ ครอง
หลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส าเนารายงานนี้
ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สง่รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมท้ัง รายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

2.3 ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมลูภายในที่เป็น สาระส าคัญซึ่ง
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนั้นจะ
เปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายใน ของบริษัทฯ ได้เปดิเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่
เกี่ยวข้องกบัข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นใหผู้้อื่นทราบจนกว่า จะไดม้ีการแจ้งข้อมลูนั้นให้แกต่ลาดหลักทรัพยฯ์ มาตรการลงโทษ
หากมีการกระท าการฝุาฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นความผดิทางวินัยตามข้อบงัคับการท างานของบริษัทโดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนังสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการ
เป็นพนักงาน ด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น 

2.4 ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารระดับสูง (ตามนิยามของส านกังานก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่ คณะกรรมการ
มอบหมายเกีย่วกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 

2.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยข์องบริษัทฯ  ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่ตนได้ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือ ฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อ
การซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้า
มี) ของบริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกดิความ เสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการ
กระท าดังกล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อเทจ็จริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผูอ้ื่นกระท าดังกล่าว โดยตนไดร้ับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการด าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสดุของบริษัทเท่านัน้  และควรหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  โดยกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ท่ีขัดกันให้บริษัททราบถึง
ความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดให้ผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องหรอื
เกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตอ้งไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไมม่ีอ านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการท ารายการให้พิจารณาถึง
ความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเง่ือนไข เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก 
 คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ เมื่อมีการเปลีย่นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท  จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการนับ
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จากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บรหิารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปดิเผยข้อมลูภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรพัย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และหลังการเผยแพรข่้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้น าข้อมลูภายในไปใช้ในทางมิชอบ 

4. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท ารายการระหว่างกัน 
คณะกรรมกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต นั้น 

บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของ คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกีย่วกับการเปิดเผยข้อมูลการ ท ารายการเกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษทัฯ มีนโยบายในการท ารายการ
ระหว่างกันดังนี ้

4.1 ในกรณีที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปจะตอ้งกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไป 
ตามปกติธรุกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) บริษัทฯ ได้ก าหนดกรอบการท ารายการดังกล่าว ซึ่งได้รับการ พิจารณาและให้
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝุายจดัการสามารถอนุมัติการ
ท าธุรกรรมดังกล่าวได ้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ เดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดยีวกัน ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจาก อิทธิพลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้อง ท้ังนี้บริษัทฯ จะจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ตรวจสอบของบรษิัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบริษัทพบว่ามีการด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทจะ
ร่วมกันด าเนินการเพื่อหาทางแก้ไข 

4.2 โดยรายการทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระท าเปน็ปกติเพื่อประกอบ 
กิจการหรือเป็นรายการทางการคา้ซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมลีักษณะเดยีวกับบริษัทฯ กระท าเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ โดย
รายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเง่ือนไขการค้าที่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ ก่อให้เกดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ซึ่ง
รวมถึงเง่ือนไขการค้าทีม่ีราคาและเงื่อนไข ดังนี ้

     4.2.1 ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป 
     4.2.2 ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป 
     4.2.3 ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แสดงได้ว่าเป็นราคาและเง่ือนไขท่ีผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท านองเดียวกันให้กับ บุคคล

ทั่วไป 
4.3 หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกันท่ีเป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและ ให้

ความเห็น ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้ มผีู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีเป็นผู้ให้
ความเห็นเกีย่วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการ ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณ ีเพื่อให้ มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แตเ่ป็นการท ารายการทีบ่ริษัทฯ ได้ค านึงถึงประโยชนส์ูงสดุ
ของผู้ถอืหุ้นทุกราย 

5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและ ผู้บริหาร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งด าเนินการทบทวนความ มีประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอเพื่อปกปูองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพยส์ินของบริษัทฯ การควบคุม ภายในจะครอบคลมุ
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ถึง การควบคมุทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และการบริหาร
ความเสีย่ง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบ ข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได ้และเพือ่ให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกีย่วกับรายงานทาง การเงินดังกล่าว 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในซึ่งท่ีมีความอสิระในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยขึ้นตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
รับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดใหผู้้ตรวจสอบ ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความ เพียงพอของระบบควบคุมภายใน อย่างน้อย ปีละ 
1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคมุภายในไว้ใน รายงานประจ าปี และ
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าป ี(แบบ 56-1 One-Report) 
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ภาคผนวก 

บทก าหนดโทษ 
กรณีที่ฝาุยบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทัฯ ให้พิจารณาไปตาม 

โครงสร้างการจดัองค์กรของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับเกีย่วกับการท างาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝาุยงานเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นและ สรปุ
เรื่องส่งต่อให้ผู้บังคับบญัชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินความผิดพร้อมทั้งระบโุทษตามความเหมาะสม ต่อไป แต่หาก
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกดิขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสยีหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวนิิจฉัยของต้น สังกัดได้ก็ให้น าเรื่อง
เข้าสู่ฝาุยแผนกทรัพยากรบุคคลหรือฝุายบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและก าหนดโทษตอ่ไป 

การก าหนดโทษ 

     1. ตักเตือนด้วยวาจา 
     2. ตักเตือนด้วยหนังสือ 
     3. พักงาน 
     4. เลิกจ้าง 
     5. ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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ใบลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ 
ข้าพเจ้าได้อ่านและศึกษานโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากัด (มหาชน)  

ฉบับลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2565 โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับนโยบายดังกล่าว โดยพร้อมจะน านโยบายตลอดจนหลักการ 
และจรรยาบรรณที่มีอยู่เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนนิงานอย่างเคร่งครัดและสมบรูณ ์

 
 

ลงช่ือ............................................................ 
(............................................................) 

วันท่ี...................................... 
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Asia Precision  Public Company Limited 

 

 

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

(Code of Conduct) 

 

 

 
(นายแพทยอุดมศิลป  ศรีแสงนาม) 

ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

ฉบับลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565 

อนุมัติโดย  คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           

เอกสารแนบ 5 หนา้ 264 

บทนํา 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหความสําคัญกับ “จรรยาบรรณและจริยธรรม” เสมอมา บริษัทฯ เช่ือ

วาการดําเนินธุรกิจภายใตจรรยาบรรณและจริยธรรมท่ีดี จะเปนรากฐานสําคัญท่ีจะทําใหบริษัทฯ เติบโตข้ึนอยางยั่งยืน และ

แข็งแกรง ตลอดจนทําใหบริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายท่ีบริษัทฯ กําหนดไวได 

การจัดทําคูมือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ฉบับน้ีเปนการรวบรวมนโยบายและขอพึงปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณ และ

จริยธรรมในทางธุรกิจเขาไวดวยกัน พรอมท้ังอธิบายหลักการและกําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติในแตละนโยบาย โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือ

ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับไดเขาใจตรงกันและใชเปนแนวทางการดําเนินงานจนสามารถ ขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู

จุดหมายในทิศทางเดียวกันไดสําเร็จ อยางไรก็ตาม นโยบายและขอพึงปฏิบัติตางๆ ในคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับน้ีเปนเพียง

แนวทางในการปฏิบัติอางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเทาน้ัน ซึ่งอาจนําไปประยุกตใชหรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

ข้ึนอยูกับสถานการณและบริบทของธุรกิจ ณ ขณะน้ัน 

บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกทานจะเขาใจเจตนารมณของคูมือฉบับน้ีและนําแนวทาง 

ปฏิบัติไปใชเปนกรอบท้ังในการดําเนินงานและชีวิตประจําวัน 
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คํานิยาม 
"บริษัท" 

 

"บริษัทในเครือ" 

 

"กรรมการ" 

 หมายถึง บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

 

หมายถึง บริษัทยอย และ บริษัทรวม ของบริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการ ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ.2535 ไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถือหุนใหเปนกรรมการ และในท่ีน้ีให 

หมายรวมถึง กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการยอยทุกคณะ 

 

"ผูบริหาร"  หมายถึง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร,กรรมการผูจัดการ และพนักงานระดับ

ผูจัดการฝายข้ึนไป  

 

"พนักงาน"  หมายถึง พนักงานประจํา  พนักงานช่ัวคราว พนักงานภายใตสัญญาพิเศษ และผูรวมสัญญาท่ี

จะไดรับการวาจางจากบริษัท  

 

“ผูมีสวนไดเสีย”  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของหรือไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานบริษัทฯ 

ท้ังทางตรงและทางออม โดยบริษัทฯ ไดแบงออกเปน 7 กลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหน้ี 

คูแขง พนักงาน และชุมชน สังคม ภาครัฐ 

 

“ประกาศรายการเก่ียวโยง”  หมายถึง  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํา

รายการเก่ียวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง พ.ศ.2546 และท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม 

 

“ประกาศรายการไดมาและ

จําหนายไป” 

 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ีทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํา

รายการรายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนใน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 และท่ีไดแกไข

เพ่ิมเติม 
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ปณธิานในการดําเนินธุรกจิ 

1. เชื่อมั่นในคุณคาของความดีงาม ซ่ึงเปนคุณภาพของคน 

  บริษัท เช่ือมั่นวาพนักงานทุกคน เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคายิ่ง มีความสามารถและเปนคนดีของสังคม โดยบริษัท

มุงเนนการพัฒนาคนแบบองครวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามปณิธานสูงสุดของบริษัท 

คือ "มุงสรางคนดี แทนคุณแผนดิน" โดยอาศัยแนวคิดในการพัฒนาดังน้ี  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

บริษัทมุงท่ีจะเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีคุณคาและศักยภาพในการเสริมสรางประเทศชาติใหมีความมั่นคั่งและเปนสุขอยางแทจริง  

มากกวาเปนแคเพียง องคกรทางเศรษฐกิจเพ่ือการยังชีพและแสวงหาผลกําไรเทาน้ัน 

  บริษัทจึงมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเช่ือวา "ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานท่ีทํางานอยางมี

ความสุขและมีความภักดีตอองคกรอยางจรงิใจ" สิ่งเหลาน้ี มาจากการดูแลใหบุคลากรมีกําลังใจมีความตื่นตัวในการยกระดับทักษะ

วิชาชีพ เพ่ือความกาวหนาในหนาท่ีการงานของตน รวมถึงการใสใจสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การทํางานของทุกคนอยางตอเน่ือง   

  หากสถานประกอบการนับแสนท่ัวประเทศหันมารวมกันปลูกฝง สงเสริมบุคลากรใหตั้งอยูในความดี และประพฤติ

ปฏิบัติอยางตอเน่ือง การสงเสริมดังกลาวแทบจะไมตองลงทุนเปนเงินมากมาย เพียงแตลงทุนดวยความจริงใจ และปรารถนาดีตอกัน 

ซึ่งท้ังหมดน้ี ก็จะสงผลดีตอสังคม และองคกรอยางประมาณคาไมได 

 

2.  พัฒนาอยางย่ังยืนเพ่ือกาวสูระดับโลก 

  บริษัทมุงมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง รวมกับการพัฒนาสังคม เพ่ือกาวตอไปอยางยั่งยืน โดยการเรียนรูท่ีจะปรับปรุงระบบ

การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร และรวมกับการมีสวนชวยในการพัฒนาสังคมและชุมชน ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสรางเสริมองคกรภายในใหเขมแข็ง และมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยีใหกับสังคม

และชุมชน โดยแนวคิดท่ีวา  

 

 

 

 

 

 

3.  การปฏิบัติโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม 

  บริษัทจะปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และคํานึงถึงผลประโยชน

ตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยไมเลือกปฏิบัติรวมท้ังสงเสริมพนักงานใหยึดมั่นในความดีงามเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 

 

 
 

"คุณคาที่แทจริง" ของสถานประการ? 

"โรงงาน เปนไดมากกวาแค ท่ีทํามาหากิน" 

"เรา มีหนาท่ีมากกวาเพียง การหาเล้ียงชีพโดยสุจริต" 

 
ใชคนเพ่ือสรางงาน   ใชงานเพ่ือสรางคน 

"ไมมีสถานประกอบการใดเจริญกาวหนาได หากสังคมและชุมชนรอบขางลมเหลว" 

เพ่ือสร้างรากฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยืน และสามารถแข่งขันได้ในยุคแห่งการเปลีย่นแปลง 
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4.  มีความโปรงใสและตรวจสอบได 

  การดําเนินธุรกิจของบริษัท จะเปนไปโดยสุจริตและเปนธรรม มีการจัดระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ตรวจสอบได โดยการบริหารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบ

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการทํางานและความปลอดภัย โดยบริษัท จะดําเนินการทุกข้ันตอนดวยความโปรงใส และพรอมท่ี

จะใหมีการตรวจสอบไดตลอดเวลา 

 

       ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แขงขันไดในระดับโลก 

ด้วยระบบงานมาตรฐานสากล บนวถิแีห่งความเป็นไทย 

มุงสรางคนดี แทนคุณแผนดิน 

"วนิัย สามคัค ีเสียสละ คุณธรรม กตญั�ู" 

หลักสําคัญในการปฏิบัติงาน 

"คุณภาพคือศักดิ์ศรี สามคัคเีพิม่ผลผลติ เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม" 

คติในการทํางาน 

"เนี๊ยบ เป๊ะ ลุย" 

"เนี๊ยบ" :    ใส่ใจปฏิบัตงิานด้วยความละเอยีดรอบคอบเพ่ือ 

  คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

"เป๊ะ" : ปฏิบัตงิานตามขั้นตอนทีก่าํหนดอย่างเคร่งครัดให้

  เสร็จภายในกาํหนดเวลาทุกคร้ัง 

"ลุย" : ทุ่มเทปฏิบัตงิานอย่างเตม็ความสามารถ โดยไม่ย่อ

  ท้อต่ออุปสรรคใดๆ 

 

ผูชํานาญการระดับโลก 
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นโยบายการปฏิบัติตอผูสวนไดเสีย  

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหน้ี ลูกคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน สิ่งแวดลอม เปนตน โดยบริษัท

ตระหนักดีกวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสยีทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงาน และการพัฒนาธุรกิจของบริษัท 

ดังน้ันบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี 

นอกจากน้ีในการดําเนินธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปน้ี 

1. การปฏิบัติตอผูถือหุน 

บริษัทมุงมั่นท่ีจะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุนโดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน และใหผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสมอยางตอเน่ือง รวมท้ังจะดําเนินการอยางโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยูในกรอบของกฏหมาย กรอบนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัท และการปฎิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน มีระบบบัญชีท่ีเช่ือถือได และเพ่ือใหเปนไปตามหลักการดังกลาว 

บริษัทจึงยึดถือแนวปฏิบัติอยางเครงครัดดังน้ี 

1.1 การเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท 

• เคารพตอสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค ใหความสําคัญตอขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุนโดยนําไปปฏิบัติใหเกิดผล 

• บริหารกิจการบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความซื่อสัตย โปรงใสใชความรู ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการ

อยาง 

เต็มความสามารถเพ่ือใหบริษัทเจริญเติบโตกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตอ ผูถือหุน รวมท้ังในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ จะ

กระทําดวยความระมัดระวังรอบคอบ 

1.2 การเปดเผยขอมูล 

• เปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ ครบถวนใหรายละเอียดเก่ียวกับผลการดําเนินงานและเอกสารการเงินแก 

ผูถือหุนอยางถูกตอง โปรงใส ชัดเจน และเปนธรรม 

• รายงานสถานภาพและแนวโนมในอนาคตของบริษัทตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน สม่ําเสมอ และครบถวนตามความ

เปนจริง 

• ไมแสวงหาประโยชนใหกับตนเองและผูเก่ียวของโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไมได เปดเผยตอสาธารณะ 

• ไมเปดเผยขอมูลลับอันจะนํามาซึ่งผลเสียของบริษัทตอบุคคลภายนอก 

1.3 การประชุมผูถือหุน 

• จัดประชุมผูถือหุนในวัน เวลาและสถานท่ีท่ีสะดวกตอผูถือหุน 

• สงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมวาระการประชุมตลอดจนขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวของลวงหนาเพ่ือให ผูถือหุนมีเวลา

ศึกษาขอมูลลวงหนาไดอยางเพียงพอ และเผยแพรขอมูลท้ังหมดดังกลาวในเว็บไซดของบริษัทเปนการลวงหนากอนท่ี

จะจัดสงเอกสาร 

• ใหกรรมการทุกคน เขารวมประชุมผูถือหุนเพ่ือฟงความคิดเห็นและตอบคําถามผูถือหุนโดยพรอมเพรียง 

• อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกคนในการเสนอเพ่ิมการประชุมผูถือหุนลวงหนากอนการประชุม 

• คณะกรรมการจะไมเพ่ิมวาระการประชุมผูถือหุน โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 
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• เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมเปนการลวงหนา 

• เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนสามารถเสนอช่ือบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยผูถือหุนควรเสนอช่ือพรอมขอมูล

ประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ พรอมหนังสือใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือและสงใหคณะกรรมการ

บริษัทลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือนกอนวันประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน 

• ประธานท่ีประชุมจะจัดสรรเวลาใหเพียงพอ เหมาะสม และสงเสริมใหผูถือหุนทุกคนมีโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นและตั้งคําถามตอท่ีประชุมในเรื่องท่ีเก่ียวของกับบริษัท 

• ในวาระการแตงตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

• จัดทํารายงานการประชุมท่ีมีสาระสําคัญครบถวน พรอมท้ังเผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนทราบผานเว็บไซด

ของบริษัทภายใน 14 วัน 

2. การปฏิบัติตอลูกคา 
บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจใหกับลูกคา  เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ในดานการผลิต

สินคาท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภัยในระดับราคาท่ีเหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

นอกจากน้ันบริษัทยังไดยกระดับมาตรฐานใหสูงข้ึนอยางตอเน่ืองและจริงจัง เพ่ือใหลูกคาไดเกิดความพึงพอใจสูงสุด  รักษาสัมพันธภาพท่ี

ดี และยั่งยืนกับลูกคาอยางจริงจัง และสม่ําเสมอ รวมถึงไมนําขอมูลของลูกคามาใชเพ่ือประโยชนของบริษัท และผูท่ีเก่ียวของ  ท้ังน้ีบริษัท

ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังตอไปน้ี 

• สนองความตองการของลูกคาดวยสินคาหรือบริการท่ีดีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  และมีความปลอดภัย 

• ใหบริการลูกคาทุกรายดวยความเสมอภาค  

• สงมอบสินคาหรือบริการตรงตามเวลาท่ีกําหนด หากมีอุปสรรคท่ีไมสามารถสงมอบสินคาหรือบริการไดตามท่ีกําหนดได 

บริษัทจะแจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข 

• ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัด หากไมสามารถปฏิบัติไดตองรีบแจงใหลูกคาและผูท่ีเก่ียวของ

ทราบลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข 

• ตั้งมั่นอยูในความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียงธรรมตอลูกคา 

• ใหเกียรติลูกคา และติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพท้ังตอหนา และลับหลัง 

• ใหขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ถูกตอง เปนธรรม ไมบิดเบือนขอเท็จจริงแกลูกคา 

• รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ พรอมช้ีแจงขอมูลท่ีถูกตองแกลูกคา 

• ไมเปดเผยขอมูลความลับของลูกคา รวมถึงไมนําขอมูลมาใชเพ่ือประโยชนของตนเอง และผูท่ีเก่ียวของ โดยมิชอบ 

• สื่อสารใหไดทราบถึงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของบริษัท 

• เปดโอกาสใหลูกคาสามารถรองเรียน ไดเก่ียวกับความไมสมบูรณของสินคาและบริการและดําเนินการตามความตองการ 

ของลูกคาอยางรวดเร็ว ผานทางตัวแทนฝายขาย หรือผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

• ปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเรื่องของสินคาและบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ 

• ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตกับลูกคา 

3. การปฏิบัติตอคูคา 
3.1   ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีตอคูคา กรณีท่ีจะไมสามารถปฏิบัติไดตองรีบเจรจากับคูคาเปนการ           

ลวงหนาเพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

3.2   การจัดซื้อจัดหาตองดําเนินการอยางโปรงใส เพ่ือปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดซื้อ 
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จัดหาโดยเฉพาะเรื่องเกณฑในการคัดเลือกคูคา 

3.3   ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมท้ังสองฝาย 

3.4   ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตกับคูคา 

4. การปฏิบัติตอเจาหน้ี 
บริษัทคํานึงถึงความเสมอภาค เปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชนรวมกับ

คูคาและเจาหน้ี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาท่ีกําหนดรวมกันอยางเครงครัด และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไมเรียก    

ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตในการคากับคูคา ตลอดจนการปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ อยางเครงครัด และมีการปฏิบัติตอ

เจาหน้ีอยางเปนธรรมรวมถึงการชําระคืนตามกําหนดเวลา การดูแลทรัพยค้ําประกัน และเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามขอสัญญาอยางถูกตอง 

ครบถวน และเปนไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี โดยจะมีการรายงานคูคา และเจาหน้ีลวงหนา หากไมสามารถปฏบัิติตามขอผูกพัน

ในสัญญา และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดีและเปนธรรม ดังน้ี 

• รักษาดูแลและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีตอเจาหน้ีโดยเครงครัดท้ังในแงการชําระคืนการดูแลหลักทรัพยค้ําประกันและเง่ือนไข

อ่ืนๆ รวมท้ังไมใชเงินทุนท่ีไดจากการกูยืมเงินไปในทางท่ีขัดกับวัตถุประสงคในขอตกลงท่ีทํากับผูใหกูยืมเงิน 

• รายงานขอมูลท่ีเก่ียวของกับบริษัทดวยความเปนจริง และถูกตอง แกเจาหน้ีดวยความซื่อสัตย 

• หากไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญาได บริษัทจะรีบแจงใหเจาหน้ีทราบลวงหนาเพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไข

ปญหาดังกลาว 

• สื่อสารใหไดทราบถึงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของบริษัท 

•  เปดเผยขอมูลทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนอยางสม่ําเสมอ 

5. การปฏิบัติตอคูแขง 
การทําธุรกิจเปนการแขงขัน บริษัทจะยึดถือกติกาของการแขงขันท่ีดี และจะยึดแนวปฏิบัติท่ีดีและเปนธรรม ปฏิบัติตอคูแขง

ทางการคาสอดคลองกับหลักสากลภายใตกรอบแหงกฎหมายเก่ียวกับหลักการปฏิบัติการแขงขันทางการคา ยึดถือกติกาของการแขงขันท่ี

ดีอยางเสมอภาคกัน ดังน้ี 

• ใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจรวมกัน 

• ไมทําลายช่ือเสียงของคูคาดวยการกลาวรายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพ่ือทําลายคูแขงขัน 

• ปฏิบัติตามกรอบการแขงขันการคาท่ีดีตอคูคา 

• ไมเรียกรอง ไมรับ ไมจายผลประโยชนใดๆ ทางการคากับคูคาโดยไมสุจริต 

• ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูคา ดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหพนักงานของคูคา 

เปนตน 

• สื่อสารใหไดทราบถึงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของบริษัท 

6 การปฏิบัติตอพนักงาน 
บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนสิ่งมีคุณคา และเปนปจจัยสําคัญท่ีนําองคกรไปสูความสําเร็จ จึงปฏิบัติกับพนักงานเทาเทียม

และเปนธรรม ท้ังในดานโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยสงเสริมและพัฒนาใหมีความรูในการทํางานควบคู

ไปกับการมีคุณธรรม และจริยธรรมตามปฎิธานของบริษัท ท่ีกําหนดวา "มุงสรางคนดี ทดแทนคุณแผนดิน" ดังน้ันจึงมุงเนนการสรางเสริม

ใหพนักงานมีวินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญู และมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สรางเสริม

วัฒนาธรรม และบรรยากาศการทํางาน สงเสริมการทํางานเปนทีม สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานใหมี

ความกาวหนา มีความมั่นคงในอาชีพ พรอมใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน รวมท้ังรักษาสภาพแวดลอม

การทํางาน รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม และเสมอภาคกัน ท้ังน้ีไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว
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ดังน้ี 

• ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

• สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถของ

พนักงานใหพนักงานมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงในอาชีพ ดวยความเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ 

• ใหผลตอบแทนการทํางานท่ีเหมาะสม ตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลงาน 

• ใหสวัสดิการท่ีเหมาะสมพอเพียง และสอดคลองกับสถานการณท่ีเปนจริงแกพนักงาน 

• การแตงตั้งโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน ตองกระทําดวยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของความรู ความสามารถ และเหมาะสม รวมท้ังการกระทําหรือปฏิบัติตอพนักงาน 

• ใหความเปนธรรมและใหสิทธิในการรองทุกขเก่ียวกับการทํางาน รับฟงความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะ 

• ดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยท้ังตอชีวิตและทรัพยสิน  

• จัดสถานท่ีทํางานใหถูกสุขลักษณะ สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการทํางานอยางมีประสิทธิผล 

• เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน ตลอดจนเก็บประวัติขอมูลสวนตัวของพนักงาน โดยถือเปนความลับ 

• ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

• จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความราบรื่น 

• บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานท่ีรูวามีการกระทําเรื่องท่ีสอไปในทางผิดระเบียบของบริษัท ขัดตอหลักการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัท หรือขัดตอกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถแจงเบาะแสแกคณะกรรมการบรษัิทผานทางประธาน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบได คณะกรรมการจะปดช่ือพนักงานท่ีแจงเบาะแสน้ันเปนความลับ 

• สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันใหเกิดข้ึนในองคกร 

•  ใหผลตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนอ่ืนๆ เชน เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ                      

ท่ี เหมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ผลการดําเนินงานของ 

บริษัทฯ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ในระดับท่ีสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมเดียวกันและเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ัง 

องคกรและสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายการดําเนินงานของบริษัท 

•  ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพอนามัย รางกายและทรัพยสินของพนักงานอยู 

เสมอ 

• สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางานและการแกไขปญหา 

• มีสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานประกอบการเพ่ือทําใหชีวิตความเปนอยูระหวางปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานดีข้ึน  

7.  การปฏิบัติตอชุมชน สังคม และภาครัฐ 
บริษัทเปนสวนหน่ึงของสังคม จึงตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับบริษัท ใหความสําคัญกับความโปรงใส และคํานึงถึง

ความซื่อสัตยสุจริตในการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาท่ี หรือหนวยงานภาครัฐ เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ ท่ีอาจสงผลตอการกระทําท่ี

ไมเหมาะสม และขัดแยงตอหลักการบริหารจัดการท่ีดี รวมท้ังตอตานการใหสินบนตางๆ ตอเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ืออํานวยความสะดวก 

หรือผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท  ดังน้ันบริษัทจึงกําหนดขอปฏิบัติดังตอไปน้ี 

• บริษัทจะถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอกฏหมายท่ีเก่ียวของในดานตางๆ ท้ังสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการ

ดานภาษีอากร และบัญชี รวมท้ังประกาศตางๆ ของทางราชการท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

• ใหความสําคัญกับความโปรงใส และคํานึงถึงความซื่อสัตยสุจริตในการทําการติดตอธุรกรรมกับเจาหนาท่ี หนวยงาน 

องคกรของรัฐบาล เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการท่ีอาจสงผลตอการกระทําท่ีไมเหมาะสม และขัดแยงตอหลักการบริหาร

จัดการท่ีดี  
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• ไมติดสินบนหรือเสนอใหผลประโยชนซอนเรนอ่ืนใหกับเจาหนาท่ีของภาครัฐบาลเพ่ืออํานวยความสะดวกหรือผลประโยชน

ทางธุรกิจ  

• บริษัทถือปฏิบัติงานอยูภายใตนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และปฏิเสธการกระทําท่ีเปนการทุจริตทุกรูปแบบ 

• ดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 

• สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกและความรับผดิชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ตลอดจนใหการสนับสนุนกิจกรรม สรางสรรค

สังคม  

• ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ินท่ีบริษัทฯ ตั้งอยูหรือเขาไปทําธุรกิจ 

• ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัตอิยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานท่ี กํากับ

ดูแล 

นโยบายการไม่ละเมดิสิทธิมนุษยชน  

มน ุษยแตละคนอาจม ีเช้ือชาติ ส ีผ ิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หร ือความค ิดแตกตางก ัน แตมน ุษยทุกคน 

ยอมม ีศ ักดิ ศร ีความเปนมน ุษย ม ีส ิทธิ เสร ีภาพ และความเสมอภาคเทาเท ียมก ัน ดวยเหต ุน้ี บร ิษ ัทฯ จ ึงไดก ําหนดนโยบายการไม 

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ท้ังดานสิทธ ิมนุษยชน ดานความปลอดภัยและดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือใหพนักงานทุกคน รวมถึง 

กรรมการและผูบริหารไดรับสิทธ ิ เสรีภาพอยางเสมอภาค เทาเทียม อันจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจของบริษ ัทฯ เปนไปอยางราบรื่น 

และมีความสุข 

1.   ความเปนสวนตัว 

 บริษัท ถือวาสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ตองไดรับความคุมครองไมใหถูกลวงละเมิดจากการใชการเปดเผย หรือการถายโอน

ขอมูลสวนบุคคล เชน ชีวประวัติ ประวัติพนักงาน ประวัติการทํางาน ประวัติสุขภาพ หรือขอมูลสวนตัวอ่ืนๆ ไปยังบุคคลท่ีไมเก่ียวของซึ่ง

อาจะทําใหเกิดความเสยีหายแกเจาของบุคคลอ่ืนใด ท้ังน้ีการลวงละเมิดถือเปนความผิดทางวินัย  เวนแตไดกระทําตามหนาท่ีโดยสุจริต 

หรือตามกฏหมาย หรือเพ่ือประโยชนของสวนรวม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

 1.  คุมครองขอมูลสวนตัวของพนักงานท่ีอยูในความครอบครองหรืออยูในการดูแลรักษาของบริษัท 

 2. การเปดเผยหรือถายโอนขอมูลสวนตัวของพนักงานสูสาธารณะจะทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูน้ัน 

 3.   จํากัดการเปดเผยและการใชขอมูลสวนตัวของพนักงาน และผูเก่ียวของกับบริษัทน้ัน 

 4. สงเสริมใหทุกคนในบริษัทฯ เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเปนสวนตัว และใหเกียรติซึ่งกันและกัน ท้ังพนักงานในบริษัทฯ และ

บุคคลท่ีไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางปฏิบัติหนาท่ี 

 5. ไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนท้ังโดยทางตรงและทางออม 
2.   การปฏิบัตท่ีิเทาเทียมกัน 

 บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเปนมนุษยเทาเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติตอผูเก่ียวของดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติตอ

บุคคลใดเน่ืองจากความเหมือนหรือความแตกตางไมวาจะทางกาย หรือจิตใจ เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอ่ืนใด โดยมี

แนวทางการปฏิบัติงานดังน้ี 

 1. พนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ และใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

 2.  กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานดวยความดีความชอบ ตองดําเนินการอยางถูกตองและเปนธรรม 

 3. ในการปฏิบัติหนาท่ี พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับความแตกตางทางกายหรือจิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ 

ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอ่ืนท่ีนําไปสูความขัดแยง 

 4. ชวยกันสอดสองดูแลไมใหเกิดการกดข่ี ขมเหง และการกระทําท่ีไมเปนธรรมเมื่อไดรับการปฎิบัติอยางไมเปนธรรม มี

ชองทางการสื่อสาร หรือการใหคําปรึกษา เพ่ือทําความเขาใจเมื่อเกิดการกระทําท่ีไมเปนธรรม 

 5. ใหเกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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3.   การดําเนินงานดานการเมือง 

 บริษัทวางตัวเปนกลางทางการเมือง โดยไมกระทําใดๆ อันเปนการฝกใฝ หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ หรือผูหน่ึงผูใดท่ีมี

อํานาจทางการเมือง 

 บริษัทตระหนักถึงความเคารพสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทางการเมืองของพนักงาน เชน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการ

เปนสมาชิกพรรคการเมือง โดยไมจํากัดสิทธิ บังคับ หรือช้ีนํา โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 1. หลีกเลี่ยงการเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมตางๆ หรือการเปนสมาชิกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตางๆ เชน อบจ. อบต. หรือไมแสดง การกระทําใดๆ ท่ีทําใหผูอ่ืนเขาใจวา บริษัทเก่ียวของ สนับสนุน หรือฝกใฝทาง

การเมือง หรือพรรคการเมือง 

 2. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเมืองในสถานท่ีทํางานหรือในเวลางานอันอาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิด 

 3.   ระวังในการรับเงิน หรือประกอบธุรกิจรวมกับนักการเมืองหรือผูท่ีเก่ียวของ กับนักการเมือง 

 4. หลีกเลี่ยงการแตงกายดวยเครื่องแบบพนักงาน หรือแตงกายในลักษณะท่ีทําใหเกิดความเขาใจผิดวาพนักงานบริษัท ปฏิบัติ

หนาท่ีเก่ียวของกับการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  

4.   ดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน 

1. สนับสนุนดานสุขอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงานเพ่ือสงเสริมใหเกิดสุขอนามัยท่ีดี และสภาพแวดลอม

การทํางานท่ีปลอดภัย 

2. จัดใหมีการระบุ ประเมินความเสี่ยง และบันทึกสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในรอบป  หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการ 

เจ็บปวยจากการทํางาน เพ่ือควบคุมและปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 

5. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
1. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติท้ังทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนเช้ือชาติ          

สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดานการเมืองท่ีไมผิดกฎหมาย หรือ 

การแสดงความเห็นอ่ืนใด 

2. จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ท่ีพนักงานพึงจะไดรับจากบริษัทฯ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกัน สุขภาพ

แบบกลุม วันหยุดพักผอน การจดักิจกรรมสันทนาการประจําป เปนตน 

3.  จัดใหมีข้ันตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 
4. กรณีพบการกระทําผิดระเบียบหรือวินัยท่ีตองดําเนินการพิจารณาสอบสวนลงโทษ จะใหแผนกทรัพยากรบุคคลหรือฝาย 

บริหารทําการสอบสวนผูกระทําผิดทางวินัยเทาน้ันเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม 
 

นโยบายการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม  
บริษัท มุงสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  มีความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานดวย

เล็งเห็นคุณคาของทรัพยากรบุคคล และมุงสงเสริมใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน โดยพ้ืนฐานของความปลอดภัย และสุขภาพ

อนามัยดี จึงไดมีแนวทางการปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1. มุงเนนในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

2. สื่อสารใหพนักงานทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอก ผูรับเหมา ลูกคาและสาธารณะไดทราบถึงนโยบาย ความปลอดภัยคุณภาพชีวิต  

3. บริษัทใหความสําคัญในการประเมินความเสี่ยง อันตราย และผลกระทบตอชีวิตและสุขภาพของพนักงานโดยใหมีการ  ประเมิน  

ตรวจสอบ  ปรับปรุง  และการใหการสนับสนุนอุปกรณปองกันอันตรายตางๆ เพ่ือปองกันและลดอันตรายท่ีจะเกิดกับพนักงาน 

รวมถึงผูรับเหมา และบุคคลภายนอกท่ีเขามาภายในบริษัท 
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4. บริษัทจะกําหนด วัตถุประสงค เปาหมายและแผนงานในการดําเนินการปฏิบัติเพ่ือลดผลกระทบตอความปลอดภัยคุณภาพชีวิต

ในการทํางาน 

5. ลดอุบัติเหตุในการทํางานถึงข้ันหยุดงานใหเปนศูนย และลดอัตราการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทํางานใหไดตามเปาหมาย 

6. ลดความเสี่ยง อันตรายจากการทํางานใหอยูใน ระดับท่ียอมรับได เพ่ือใหพนักงานมี ความปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี 

สภาพแวดลอม ในการทํางานท่ีดีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

7. มุงสงเสริมใหพนักงานมีความสุขในการทํางานโดยเนนใหพนักงานมีสวนรวม ในกิจกรรมและโครงการการฝกอบรม เพ่ือพัฒนา

ความรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน และบริษัทยังมุงสงเสริมความรู และทัศนคติ เพ่ือสรางจิตสํานึกในการทํางาน 

อยางปลอดภัย และการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีข้ึน โดยใหการสนับสนุนในดานการ

ฝกอบรม และกิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางเสริมจิตสํานึกความปลอดภัยแกพนักงาน 

8. บริษัทจะดําเนินการเฝาระวัง ปองกันและแกไขผลกระทบตอความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และบริษัท ไดใหความสําคัญและ

ปฏิบัติตามกฎหมายในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และดําเนินงานตามระบบการบริหาร

จัดการเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

9. บริษัทถือวาการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนหนาท่ี ของพนักงานทุกระดับเพ่ือยึดถือปฏิบัติ

รวมกัน 

สิ่งแวดลอม 

 บริษัท ตระหนักและใหความสําคัญในการปองกันผลกระทบกับสิ่งแวดลอมรวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยาง

จํากัด  เพ่ือประโยชนตอคนรุนหลัง ตลอดจนสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนจึงกําหนด

แนวทางปฏิบัติไวดังน้ี 

- ในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจะคํานึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบตอความเสียหายของสิ่งแวดลอมให

นอยท่ีสุด 

- ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมใหเกิดข้ึนในหมูพนักงานทุกคนอยางตอเน่ืองและจริงจัง 

- ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด หรือกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงาน

ควบคุมอยางเครงครัด รวมถึงใหความรวมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือขอตกลงระดับสากลในเรื่องตางๆ          

ท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือชวยปองกันหรือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

- ประเมิน  ปรับปรุงและออกแบบหรือพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ ใหสามารถควบคุมและหรือลดมลพิษ

โดยใหครอบคลุมถึงเรื่องนํ้าเสีย  และของเสียตางๆท่ีเกิดจากการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง และดูแลไมใหเกิดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด 

- ศึกษา และใหความรวมมือในการลดการเกิดขยะและของเสีย และการกําจัดขยะและของเสียดวยวิธีการท่ีถูกตอง 

- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจท่ีสงผลกระทบตอความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

อยางตอเน่ือง 

- สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานตระหนักถึงความสาํคัญในการรักษาสิง่แวดลอม โดยการจัดกิจกรรมและการฝกอบรม

เก่ียวกับ การอน ุร ักษทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ งแวดลอม เพื อสรางจ ิตส ําน ึกร ักษสิ งแวดลอมและใหความรูความ

เขาใจท่ีถ ูกตองแก พนักงาน 

- ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมาตรฐานการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยรวมท้ังปฏิบัติตาม

กฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมท่ีบังคับใชอยู ถึงแมจะไมมีกฎหมายและขอบังคับ บริษัทฯ 

จะสงเสริมใหมี การปฏิบัติอยางมีมาตรฐาน 

- สนับสนุนใหมีการพัฒนา คนควา และแสวงหาความรูเพ่ือจัดการกับมลภาวะท่ีเกิดจากกิจการอยางตอเน่ือง 
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- ตระหนักถึงขีดความสามารถในการใชทรัพยากรพลังงานนํ้ามันและอ่ืนๆใหเกิดประโยชนสูงสุด และศึกษาประสิทธิภาพ

การจัดสง หรือผลิตใหใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

- เปดกวางและสงเสร ิมใหพน ักงานในท ุกระด ับตั งแตตนนํ้าจนถ ึงปลายนนํ้ารวมม ือและรวมแสดงความค ิดเห ็นเพื อ

การใช ทรัพยากรตางๆ อยางยั่งยืนตามภูมิปญญาทองถ ิ่น 

- สงเสริมใหมีการถายทอดองคความรูเรื่องสิ่งแวดลอมระหวางพนักงาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ จะไดปลูกฝงใหเปน    

วัฒนธรรม องคกรท่ีดี และนําไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดความยั่งยืนสืบไป 

- กําหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพของบริษัท โดยจัดการประชุมทบทวนโดยผูบริหาร (Management Review 

Meeting) อยางนอย 1 ครั้ง/ป/ระบบ หรือเมื่อมีความจําเปนตองจัดประชุมทบทวนอยางเรงดวน เปนไปตาม               

ขอกําหนด ISO 14000: 2015 พรอมทําการสื่อสารใหท ุกหนวยงานไดรับทราบโดยท่ัวก ัน 

 

 คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 

 บริษัท เล็งเห็นความสําคัญตอชุมชนและสังคม  ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมของสังคมและชุมชนโดย 

มุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม และชุมชน รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชนในดานตางๆ ซึ่งมุงหวังวา จะเกิดการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนดวยแนวคิดท่ีวา "ไมมีสถานประกอบการใดจะเจริญกาวหนาได  หากสังคมและชุมชนรอบขางลมเหลว"  ดังน้ันบริษัท จึงมีแนวทาง

ในการดําเนินงาน เพ่ือสังคมและชุมชนดังตอไปน้ี 

- ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดข้ึนในหมูพนักงานทุกคนอยางตอเน่ืองและจริงจัง 

- ประเมิน  ตรวจสอบ  รวมถึงสื่อสารและชองทางการรับเรื่องรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆ ท่ี เก่ียวของกับผูมีสวนได

สวนเสียรวมถึง โรงงานใกลเคียง ชุมชนและสังคม ในทุกดาน เพ่ือปองกันและปรับปรุงแกไขผลกระทบท่ีเกิดจากการ

ดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท 

- บริษัท มุงดําเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการ เพ่ือลดผลกระทบท่ีมีตอชุมชนและสังคม และพรอมท่ีจะรับฟงขอคิดเห็นจาก

สังคมและชุมชน รวมถึงเปดเผยขอมูลการดําเนินการเพ่ือสรางความเขาใจอันดีระหวางชุมชนและสังคมเพ่ือใหแนใจไดวา 

บริษัท ไดดําเนินธุรกิจอยางถูกตองเหมาะสม 

- บริษัท มุงสงเสริมใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคม ผานกิจกรรมตางๆ โดยใหการสนับสนุนและชวยเหลือในกิจกรรม

ชวยเหลือและพัฒนาสังคม ใหพนักงานไดมีสวนรวม และไดดําเนินการอยางตอเน่ืองรวมถึงการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให

ตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง 

- บริษัท มุงสงเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองคความรู  เทคโนโลยี รวมกันระหวางชุมชน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืนรวมกับชุมชนและสังคม ดวยเล็งเห็นความสําคัญของ ภูมิปญญาตามวิถีไทยและการบริหารจัดการบน

พ้ืนฐานของ เศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง 

บริษัท จะดําเนินงานอยางจริงจัง เพ่ือสงเสริมดานความปลอดภัย  สุขภาพ อนามัย สิ่งแวดลอม สังคมและ ชุมชน หรือ

ผูเก่ียวของอยางตอเน่ือง และมุงมั่น ปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องดังกลาวกับพนักงานและผูเก่ียวของ ใหมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใน

เรื่องตางๆท่ีกําหนดไว 

นโยบายการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา  
บริษัท ถือวาการทรัพยสินทางปญญา  เครื่องหมายทางการคา  รวมถึงสิทธิบัตร  ลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบัตร  เครื่องหมายทางการคา  

ความลับทางการคา  ขอมูลการออกแบบหรือผลิตภัณฑ  ช้ินสวนอุปกรณของลูกคาเปนทรัพยสินท่ีถูกปกปองและดูแลรักษาไมใหผูใดลวง

ละเมิด บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหพนักงานละเมิดทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการ ไม

ละเมิดทรัพยสินทางปญญาเพ่ือเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติไวดังน้ี 

1. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามหนาท่ี  ถือเปนทรัพยสินของบริษัท เวนแตไดอนุญาตอยางชัดเจนวาใหถือเปนผลงานของ
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ผูคิดคน  ผูประดิษฐ  ผูวิจัย  หรือบุคคลอ่ืน 

2. ในการทํางานพนักงานตองดูแลรักษารายงาน  ขอมูล  สูตร สถิติ  โปรแกรม  วิธีการ  กระบวนการและขอเท็จจริง ตางๆ 

ท่ีเปน  ทรัยพสินทางปญญาของบริษัท ไมใหถูกลวงละเมิด  และไมเปดเผยใหกับผูใด  เวนแตไดรับอนุญาตเปนลาย

ลักษณอักษรจากบริษัท 

3. ไมนําทรัพยสินทางปญญา ของบริษัท ไปทําซ้ํา  ดัดแปลง  หรือการกระทําใดๆ เพ่ือประโยชนสวนตัวหรือเพ่ือประโยชน

ของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต 

4. ในการเขาทําสัญญา  หรือนิติกรรมใดๆ ควรมีการตกลงใหชัดเจน เก่ียวกับสิทธิในการทรัพยสินทางปญญา 

5. ตรวจสอบขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีจะนํามาใชในบริษัท เพ่ือลดโอกาสในการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

ของผูอ่ืน 

6. พนักงานมีหนาท่ีรายงานตอผูบังคับบัญชา  หรือผูจัดการทรัพยสินทางปญญา  เมื่อพบการกระทําท่ีเห็นวาเปนการละเมิด

สิทธิอาจนําไปสูการละเมิดสิทธิหรือการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดขอพิพาท  เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 

7. พนักงานทุกระดับ  จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  หากไมแนใจใหปรึกษา ผูบังคับบัญชาเพ่ือความเขาใจท่ี

ถูกตอง 

8. ควรระมัดระวังในการใชขอมูลซึ่งเปนความลับหรือสิทธิของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ 

9. ควรระมัดระวังในการบอกกลาว  นําเสนอหรือเปดเผยขอมูลหรือเอกสารของบริษัทแกบุคคคลท่ีไมเก่ียวของท้ังภายใน

และภายนอก  รวมถึงควบคุมดูแลผูเขามาเยี่ยมชมหรือบุคคลภายนอกนําเอาขอมูล  ภาพถาย  ช้ินงาน  ของลูกคา  ซึ่งถือ

วาเปนความลับออกไปเผยแพรสูภายนอกอันจะเกิดความเสียหายแกบริษัทและลูกคา 

10. การวาจางหรือรวมงาน  รวมโครงการกับบุคคล  หนวยงานหรือนิติบคุคคลนอกบริษัท  โดยท่ีไมไดมีการตกลงอยางเปน

ลายลักษณอักษรในเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและผลประโยชน  ท่ีเกิดจากทรัพยสินทางปญญาควรมีการตกลงกัน

กอนดําเนินการ 

11. เมื่อพนสภาพการเปนพนักงานจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาตางๆ ซึ่งรวมถึง

ผลงาน  สิ่งประดิษฐ  ขอมูล รายงาน  สถิติ  สูตร  โปรแกรม  วิธีการ  กระบวนการ  คืนใหแกบริษัท ท้ังหมด 

12. หามพนักงานใชขอมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร ซอฟตแวร หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียงและ

งานของ บุคคลอ่ืนในทางท่ีจะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบุคคลน้ัน ไมวางานดังกลาว บุคคลผูเปนเจาของ

หรือมีสิทธิอันชอบ ดวยกฎหมายในงานน้ันจะไดแสดงการสงวนสิทธิไวหรือไมก็ตาม 

13. พนักงานทุกคนมีหนาท่ีชวยกันดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ และไมนําทรัพยสินทางปญญา

ของบริษัทฯ ไปใชหรือใหบุคคลอ่ืนใชโดยไมไดรับอนุญาต 

14. งานใดๆ ท่ีพนักงานไดสรางสรรค หรือท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานใหแกบริษัทฯ ใหตกเปนกรรมสิทธ์ิและทรัพยสิน

ทางปญญา ของบรษัิทฯ และเมื่อพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทฯ แลว พนักงานมีหนาท่ีสงมอบทรัพยสินทาง 

ปญญา ซึ่งรวมถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ ฯลฯ คืนใหบริษัทฯ ไมวาจะเก็บไวในรูปแบบใด 

15. หากพบการกระทําท่ีเห็นวาเปนการละเมิดสิทธิหรืออาจทําใหเกิดขอพิพาทเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา ใหพนักงาน

รายงานตอ ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

 

นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน  

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายปองกันการทุจริตหรือ แนว



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                           

เอกสารแนบ 5 หนา้ 277 

โนมท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ดังตอไปน้ี 

1.    หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งดําเนินการใดๆ ในนามของบริษัทฯ ท่ีจะกระทําการเสนอ 

วาจะใหสินบนไมวาในทางตรงหรือทางออมแกลูกจาง เจาหนาท่ีหรือตัวแทนของรัฐบาลใดๆ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี 

เก่ียวของกับธุรกิจ โดยมีเจตนาท่ีจะใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนในทางท่ีไมถูกตอง 

2.    หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการ เขาไปมีสวนรวม เรียกรอง ดําเนินการ หรือ 

ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางออม เชน การจายสินบนเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท        

เปนตน 

3.    เสริมสรางจิตสํานึกและกําหนดใหบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการตอตานการทุจริตในทุก 

รูปแบบ 

4.    สงเสริม ฝกอบรม ปฐมนิเทศ และใหความรูเก่ียวกับนโยบายหรือแนวทางการตอตานทุจริตของบริษัทฯ ตลอดจนให 

รางวัลจูงใจแกพนักงานและตัวแทนของกิจการในการขจัดการติดสินบน ดวยปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริม 

ความซื่อสัตยสุจริต 

5.    สน ับสน ุนใหม ีระบบควบค ุมภายในท่ีเหมาะสมก ับการด ําเน ินธ ุรก ิจของบร ิษ ัทฯ ซึ่งครอบคล ุมถ ึงกระบวนการเก ็บ 

บันท ึกขอมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

6.    สน ับสน ุนใหพน ักงานและผูมีสวนไดเสียอ่ืน รายงานการละเม ิดนโยบายทุจริตคอรร ัปช่ันของก ิจการและการปฏิบัติท่ี 

ไมเปนธรรม ไรจร ิยธรรม โดยเปดร ับการแจงเบาะแส ขอเสนอแนะ หร ือรองเร ียน ผานทางชองทางร ับขอรองเร ียน 

การทุจริตคอรรัปช่ัน และมีกระบวนการตรวจสอบท ุกเบาะแสท่ีไดร ับแจงอยางเปนธรรม อีกท ั้งยังมีมาตรการคุมครอง 

ส ิทธิใหแกบ ุคคลด ังกลาว โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หร ือใหผลทางลบตอพน ักงานท่ีปฏ ิเสธการคอรร ัปช่ัน แมวา 

การกระท ําน้ันจะท ําใหบร ิษ ัทส ูญเส ียโอกาสทางธ ุรก ิจ ซึ่งก ําหนดใหผูบร ิหารหร ือผูบ ังค ับบ ัญชาสื่อสารก ับพน ักงาน 

อยางชัดเจน 

7.    สนับสนุนใหมีการสื่อสารนโยบายในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ เพ่ือใหเกิดการ 

ปฏิบัติตามในวงกวาง รวมถึงการแจงใหบริษัทยอย ท่ีบริษัทฯ มีอํานาจในการบริหาร นํานโยบายการตอตานการ 

ทุจริตคอรรัปชันของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ 

8. ในกรณีพบปญหาการทุจริตตองรายงานใหคณะกรรมการรับทราบทันท ี 

นโยบายการรับของขวัญ ของกํานัลหรือสินน้ําใจทางธุรกิจ 

การรับหรือใหทรัพยสินหรือประโยชนเพ่ือจูงใจในการตัดสินใจ 

บริษัทฯ กําหนดให การให มอบหรือรับของขวัญ ของกํานัล สินนํ้าใจและการเลี้ยงรับรองตองเปนไปตามการกระทําในวิสัยท่ี 

สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณ ีและตองไมมีมูลคาเกินสมควรหรือเปนการกระทําเพ่ือจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ ซึ่ง 

อาจนําไปสูปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการให มอบหรือรับของขวัญ ของกํานัล หรือสินนํ้าใจอ่ืนใด  

การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมท้ังพนักงานทุกระดับ  ตองปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา  และมั่นใจไดวาการดําเนินงานน้ัน  จะไม

กอใหเกิดขอครหา  หรือทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

1. ไมใชวิธีการรับหรือใหเงิน  รวมถึงทรัพยสิน  สิ่งของ  ของขวัญ  หรือของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอ่ืนๆ  จากผูใดผูหน่ึงเพ่ือ

ชักนําใหเกิดการกระทําท่ีผิดศีลธรรม  หรือการกระทําท่ีไมถูกตองเหมาะสม 

2. ไมเรียกรับ  หรือรับเงิน  รวมถึงทรพัยสิน  สิ่งของ  ของขวัญ  หรือของกํานัลใด ๆ  หรือประโยชนอ่ืน ๆ จากผูเก่ียวของทาง

ธุรกิจ  คูคา  คูแขง  ผูรับเหมา  หรือองคกรตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึงอยางไมเปนธรรมรวมท้ัง
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ผลประโยชนทางธุรกิจ 

3. ไมเสนอเงิน  ทรัพยสิน  สิ่งของ  หรือประโยชนอ่ืนใดกับผูท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ  หนวยงานราชการ  หนวยงาน  หรือองคกร

ใดๆ เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษท่ีไมควรได 

4. การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ  และการใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเปนท่ี

ยอมรับได  แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล 

5. นอกจากท่ีกลาวตามขอ 1 – 4 แลว บริษัทกําหนดใหตองปฏิบัติตนใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริต และขอ

ปฏิบัติ ขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีอยูภายใตโครงการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันดวย 

 

  การรับของขวัญหรือของท่ีระลึก 

การรับหรือใหทรัพยสิน  หรือสิ่งของเพ่ือเปนของขวัญ/ของท่ีระลึกตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแตละทองถ่ินถือเปนเรื่องท่ี

ยอมรับได  ในขณะเดยีวกันบริษัท ไมพึงประสงคใหพนักงานรับของขวัญ / ของท่ีระลึกท่ีมีคาเกินปกติวิสัยจากผูท่ีเก่ียวของทางธุรกิจ 

1. กอนการรับหรือใหของขวัญ/ของท่ีระลึกควรตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท 

โดยสิ่งของ  หรือของขวัญท่ีใหแกกันในหนาท่ีการงานควรมีราคาไมมากและเหมาะสมในแตละโอกาส 

2. ไมรับหรือใหของขวัญ  หรือของท่ีระลึกท่ีเปนเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย หรือ สิ่งของใน

ทํานองเดียวกัน 

3. ไมรับหรือใหของขวัญหรือของท่ีระลึกท่ี  อาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึง  โดยไมเปนธรรมในการปฏิบัติ

หนาท่ี  หากจําเปนตองรับของขวัญ / ของท่ีระลึกท่ีมีคาเกินปกติวิสัย  จากผูเก่ียวของทางธุรกิจ  ใหรายงานผูบังคับบัญชา

ตามลําดับข้ัน 

4. เก็บรักษาหลักฐานการใชจายเงินท่ีแสดงมูลคาของขวัญ  หรือของท่ีระลึกน้ันเพ่ือตรวจสอบไดในภายหลัง 

5. กรณีท่ีไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอกจากไดรับเงินสิ่งของหรือ

ของขวัญ  ไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานท่ีหนวยงานน้ันกําหนดไว 

6. นอกจากท่ีกลาวตามขอ 1 – 5 แลว บริษัทกําหนดใหตองปฏิบัติตนใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริต และขอ

ปฏิบัติ ขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีอยูภายใตโครงการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันดวย 

การเลี้ยงรับรอง  

1. การเลี้ยงร ับรองควรมีข้ึนภายหลังท่ีม ีการทําธ ุรกิจ หากม ีเก ิดข้ึนกอนจะทําไดเฉพาะ เพ่ือสงเสร ิมผลิตภ ัณฑตางๆ ของ 

บริษัทฯ 

2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ควรเปนไปตามความเหมาะสมและเปนคาใชจายตามจริง ดังน้ี 

-     กรณีมูลคาเฉลี่ยไมเกิน 2,000 บาท/คน ไมตองดําเนินการขออนุมัติ แตใหรายงานตอผูบังคับบัญชารับทราบดวย 

-     กรณีมูลคาเฉลี่ยเกิน 2,000 บาท/คน ตองดําเนินการขออนุมัติจากผูบังคับบัญชา 

3. ในการเบิกคืนเง ินคาเลี้ยงรับรองใหเปนไปตามคูมืออ ํานาจอนุมัติของบริษัทฯ 

4. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงการบงบอกเปนนัยวาการเลี้ยงรับรองดังกลาว มีข้ึนเพ่ือแลกเปลี่ยน          

วัตถุประสงคทางธุรกิจใดๆ แตควรจัดข้ึนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสงเสริมผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัทฯ หรือเพ่ือสรางโอกาสใน 

การทําความรูจักลูกคา/ คูคา ใหดียิ่งข้ึน 

นโยบายความเปนกลางทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายการเปนกลางทางการเมือง โดยไมใหการสนับสนุน หรือการกระทําอันเปนการฝกใฝพรรคการเมือง ท้ัง 

ทางตรงและทางออม ซึ่งรวมถึงการใชทรัพยากรบริษัทฯ ในกิจกรรมท่ีจะทําใหบริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางทางการเมือง และ/ 
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หรือ ไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเก่ียวของในกิจกรรมดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางความเปนกลางทางการ 

เมือง ดังน้ี 

1.    บร ิษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเม ือง โดยไมใหการสน ับสน ุน หร ือการกระทําอันเปนการฝกใฝพรรคการเม ือง ท้ัง 

ทางตรง และทางออม ซึ่งรวมถึงการใชทร ัพยากรบร ิษ ัทฯ ในก ิจกรรมท่ีจะทําใหบร ิษัทฯ ส ูญเส ียความเปนกลางทางการ 

เมือง และ/หรือ ไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเก่ียวของในก ิจกรรมดังกลาว 

2.    บร ิษ ัทฯ สน ับสน ุนใหพน ักงานท ุกระด ับปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ย ึดมั นในระบอบประชาธ ิปไตย และใชส ิทธ ิทาง 

การเมืองของตนในฐานะพลเมืองดี รวมถึงสามารถเขารวมกิจกรรมทางการเมืองไดในนามสวนตัว โดยจะตองไมกระทบก ับ 

เวลาและการปฏิบัติหนาท่ีของบริษัทฯ 

3.    บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร สั่งการ หรือโนมนาวดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม ท่ีทําใหพนักงานเขามีสวนรวมใน 

กิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงภายในองคกรและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ         

ใน ทุกกรณ ี
 

นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน  

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการท่ีวาการตัดสินใจใดๆ 

ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เทาน้ัน และควรหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีกอใหเกิดความ 

ขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการท่ีพิจารณา ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึง ความ

สัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติใน 

ธุรกรรมน้ันๆ 

หากมีรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดข้ึนท่ีเปนขอตกลงทางการคาท่ีไมเปนเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไป 

จะตองน ําเสนอตอท่ีประช ุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอยาง 

รอบคอบกอนน ําเสนอตอท่ีประช ุมคณะกรรมการบร ิษ ัทหร ือท่ีประช ุมผูถ ือหุน (แลวแตกรณ ี) ท ั้งน้ี บร ิษ ัทฯ จะตองปฏ ิบ ัต ิตาม 

หล ักเกณฑของคณะกรรมการก ําก ับตลาดท ุน ส ําน ักงานคณะกรรมการก ําก ับหล ักทร ัพยและตลาดหล ักทร ัพย และ/หร ือ ตลาด 

หลักทรัพยฯ ท่ีเก่ียวของ 

ระเบียบวาดวยการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

1.  หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ท่ีปรึกษา พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย กระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอ 

ผลประโยชนของบริษัท ไมวาจะเกิดจากการติดตอกับผูท่ีเก่ียวของทางการคากับบริษัท เชน คูคา ลูกคา คูแขง หรือจาก 

การใชโอกาส หรือขอมูลท่ีไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร ท่ีปรึกษา พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

(ซึ่งตอไปจะเรียกวา”ฐานะการดํารงตําแหนง”) หรือใชขอมูลในการหาประโยชนสวนตน และในเรื่องการทําธุรกิจท่ีไดจาก 

ฐานะการดํารงตําแหนงเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน ท้ังน้ีรวมถึงการทําธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัทหรือการทํางานอ่ืนใดท่ี 

นอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบตอตําแหนง หนาท่ีท่ีรับผิดชอบตองานของบริษัท 

2.  หามม ิใหกรรมการ ผูบร ิหาร ท่ีปร ึกษา พน ักงานและลูกจางของบริษ ัทฯ และบร ิษัทยอย ถือหุนในก ิจการคูแขงของบริษัท 

ซึ่งมีผลหรอืทําใหพนักงานกระทําหรือละเวนการกระทําการท่ีควรทําตามตําแหนงหนาท่ีหรือมีผลกระทบตองานของบริษัท 

ในกรณ ีท่ีพน ักงานไดหุนน้ันมากอนการเปนพน ักงานหร ือกอนท่ีบร ิษ ัทจะเขาไปท ําธ ุรก ิจน้ัน หร ือไดโดยทางมรดก ท้ังน้ี 

พน ักงานตองรายงานใหผูบ ังค ับบ ัญชาตามล ําด ับข้ันทราบ และจ ัดทําแบบฟอรมย ินยอมใหขอม ูลการถือครองหล ักทร ัพย 

และแบบฟอรมแสดงเจตนาไมเปดเผยขอม ูล  โดยสงเอกสารท้ังสองฉบ ับใหก ับงานก ําก ับด ูแลการปฏ ิบ ัต ิงาน 
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(Compliance) เพ่ือคัดกรองและจัดเก็บขอมูลดังกลาวในเรื่องการถือครองหลักทรัพยและลักษณะรายการท่ีอาจกอใหเกิด 

ความข ัดแยงทางผลประโยชนตอบร ิษ ัทและบร ิษ ัทยอย  ตามประกาศส ําน ักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีสธ. 14/2558 

ขอก ําหนดในรายละเอียดเก่ียวก ับการปองก ันและจ ัดการความขัดแยงทางผลประโยชน (ฉบ ับประมวล) (รวมท้ังท่ีม ีการ 

แกไขเพ่ิมเติม) 

3. พนักงานตองไมกูยืมเงินจากคูคาของบริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีดําเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนสถาบัน 

การเงิน เน่ืองจากอาจมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนบริษัท 

4. บริษัทฯจะดําเนินการตามกฏหมายทรัพยสินทางปญญาหรือกฏหมายอ่ืนใดท่ีคุมครอง หากกรรมการ ผูบริหาร ท่ีปรึกษา 

พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ละเมิดการรักษาความลับทางธุรกิจ 

5.    ไมแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลหรือสิ่งใดๆ ท่ีตนรูเน่ืองมาจากตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

6.     หลีกเลี่ยงการทํางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากการทํางานของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบตองานในความรับผิดชอบไมวาในดานใด 

นโยบายการใชขอมูลภายใน  

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบรหิารในการนํา*ขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไป 

ใชเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน ดังน้ี 

1.   ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เก่ียวกับหนาท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุ 

นิติภาวะ ตอ สํานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด 

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) รวมท้ังการรายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของตน คูสมรส และ 

บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

2. ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทรวมถึงคู สมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะจัดทําและเปดเผยรายงานการถือครอง 

หลักทรัพยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนด 

โทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) และจัดสง 

สําเนารายงานน้ีใหแกบริษัท ในวันเดียวกับวันท่ีสงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

3.  กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทและบริษัทยอย ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งมีผลตอการ 

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตองใชความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยของ บริษัท ในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินหรือ  

ขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังจากท่ีขอมูลภายในของ บริษัท ไดเปดเผยตอ 

สาธารณชนแลว ผูท่ีเก่ียวของกับขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูลน้ันใหผูอ่ืนทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลน้ันใหแกตลาด 

หลักทรัพยฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทถือเปนความผิดทางวินัยตาม       

ขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ 

การภาคทัณฑ  ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน 

4. กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการหรือผูท่ีคณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกับการซื้อขายหุนของ 

บริษัท อยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขาย 

5.  หามม ิใหกรรมการ ผูบร ิหาร พน ักงาน และล ูกจางของบร ิษ ัท ใชขอม ูลภายในของบร ิษ ัทท่ีม ีหร ืออาจม ีผลกระทบตอการ 

เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรูมาในตําแหนงหรือฐานะเชนน้ัน มา 

ใชเพ่ือการซื้อหร ือขายหร ือเสนอซื้อหร ือเสนอขาย หร ือชักชวนใหบ ุคคลอ่ืนซื้อหร ือขาย หร ือเสนอซื้อ หร ือเสนอขายซึ่งหุนหร ือ 

หลักทรัพยอ่ืน (ถามี) ของบริษัทไมวาท้ังทางตรงหรือทางออม ในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกบร ิษัทไมวาท้ังทางตรงหร อื 

ทางออม และไมวาการกระทําดังกลาวจะทําเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน หรือนําขอเท็จจริงเชนน้ันออกเปดเผยเพ่ือใหผูอ่ืน 
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กระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม 

6.  การปองกันการใชขอมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ หรือทําใหผลประโยชนของบริษัทลดลง หรือกอความ 

ขัดแยงทางผลประโยชน โดยบริษัทฯกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 

สัญญาจางแรงงาน และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน 

7.  การรักษาสารสนเทศที่เปนความลับของลูกคา โดยบริษัทฯ หามมิให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ นํา

สารสนเทศดังกลาวมาใชเพ่ือผลประโยชนของตนหรือบุคคลอ่ืน เวนแตเปนขอมูลท่ีตองเปดเผยตามท่ีกฎหมายกําหนด 

8.   การร ักษาความปลอดภ ัยของขอม ูลในระบบสารสนเทศ โดยบร ิษัทฯควบค ุม และ/หร ือ ปองก ันการเขาถึงขอม ูลของบร ิษัทจาก 

บุคคลภายนอก และกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลใหกับพน ักงานในระดับตางๆ ตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

9.   หากมีกรณีท่ีบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจเก่ียวกับขอมูลท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและอยูระหวางการ 

เจรจา ซึ่งเขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัท บุคคลเหลาน้ัน

จะตองทําสัญญาเก็บรักษาขอมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพย 

และสํานักงาน ก.ล.ต. 

* ขอมูลภายในของบริษัท หมายถึง 

• ขอมูลดานการเงิน/งบการเงิน/ผลประกอบการ ของบริษัท บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมคา ท่ียังไมไดเปดเผยตอ 

สาธารณชนผานระบบของตลาดหลักทรัพย 

• ขอมูลดานการผลิต (รวมถึงสูตรการผลิต) ของบริษัท บริษัทยอย และ/หรอื บริษัทรวมคา 

• ขอมูลการไดมาซึ่งสัญญาทางการคาที่สําคัญอันจะมีผลตอผลประกอบการโดยรวมอยางมีนัยสําคัญของบริษัท 

บริษัทยอย และ/หรอื บริษัทรวมคา 

• ขอม ูลเก่ียวกับการบร ิหาร และผูบริหารของบริษัท บร ิษัทยอย และ/หรือ บร ิษัทรวมคา ยกเวนขอมูลท่ีไดรับการเปดเผย 

ตอสาธารณชน หรือขอมูลท่ีเปดเผยเปนไปตามกฏหมายแลวแตกรณ ี

 

ระเบียบการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน 

1. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ท่ีปรึกษา พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีมี 

ผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยและยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ผูท่ี

เก่ียวของกับขอมูลภายในดังกลาวตองไมเปดเผยขอมูลน้ันใหผูอ่ืนทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลน้ันใหแกตลาด 

หลักทรัพยฯ ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 241 พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ท้ังน้ี บริษัทฯ ถือเปนความผิดตามวินัย 

ตามขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณ ี

2. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ท่ีปรึกษา พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ท่ีมี 

หรืออาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรู 

มาในตําแหนงหรือฐานะเชนน้ัน มาใชเพ่ือการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอ่ืนซื้อหรือขาย 

หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอ่ืน (ถามี) ของบริษัทฯ ไมวาท้ังทางตรงหรือทางออม ในประการท่ีนาจะ 

เก ิดความเส ียหายแกบริษ ัทไมวาท้ังทางตรงหรือทางออม และไมวาการกระทําด ังกลาวจะท ําเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือ 

ผูอ่ืน หรือนําขอเท็จจริงเชนน้ันออกเปดเผยเพ่ือใหผูอ่ืนกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม 
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3.  หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ท่ีปรึกษา พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยใชขอมูลภายในเพ่ือแสวงหา         

ผลประโยชนในทางมิชอบ หรือทําใหผลประโยชนของบริษัทลดลง หรือกอความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of 

Interest) โดยบริษัทฯกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน สัญญา 

จางแรงงาน และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน 

4. หามมิใหกรรมการ ผู บริหาร ท่ีปรึกษา พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยนําสารสนเทศอันเปนขอมูล 

ความลับของบริษัท ลูกคา รวมถึงคูคา นํามาใชเพ่ือผลประโยชนของตนหรือบุคคลอ่ืน เวนแตเปนขอมูลท่ีตองเปดเผย 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5.  กรรมการ ผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยใหจัดทํา 

รายงานการถือครองหลักทรัพยสงตอสํานักงาน ก.ล.ต ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันท่ีทํารายการ ท้ังน้ี เปนไปตาม 

มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ัง 

ท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

6. ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เมื่อวันเริ่มงานตามสัญญาจางงานใหจัดทําแบบฟอรมยินยอมใหขอมูลการถือครอง 

หลักทรัพยและแบบฟอรมแสดงเจตนาไมเปดเผยขอมูล หากยังมิไดจัดทําใหมีผลยอนหลังนับแตวันเริ่มสัญญาจางงาน 

โดยสงเอกสารท้ังสองฉบับใหกับงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพ่ือเปนการคัดกรองขอมูลเบ้ืองตนในการ 

ถือครองหลักทรัพยและลักษณะรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทและบริษัทยอย ตามมาตรา 

ท่ีกําหนดไวในขอ 5. 

 

ระเบียบการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

1.    บริษัทฯเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตช้ินสวนอุตสาหกรรมท่ีมีความเท่ียงตรง

สูง และวิศวกรรมกอสราง จึงไดมีการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลเฉพาะวัตถุประสงคท่ีจําเปนเทาน้ัน เมื่อบริษัท

ขอขอมูลสวนบุคคล บริษัทฯจะแจงวัตถุประสงคใหทราบเพ่ือขออนุญาตกอนท่ีจะนําขอมูลไปใช 

1.1 การดําเนินการเก่ียวกับสัญญาระหวางบริษัทฯและลูกคา 

1.2 การดําเนินการเก่ียวกับสัญญาระหวางบริษัทฯและผูขาย ( Supplier) 

1.3 การติดตอเพ่ือการเจรจา และการประชุมทางธุรกิจกับลูกคา 

1.4 ขอมูลสวนตัวของพนักงาน 

1.5 การจัดสงสินคาในกรณีบริการหลังการขาย และการสงขอมูลเก่ียวกับสินคาใหม และงานท่ีทางบริษัทฯจัดข้ึน 

1.6 การดําเนินการทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาระบบ การดําเนินการ และการบ ํารุงรักษาท่ีไดรับความไววางใจจากลูกคา 

1.7 จัดหาบริการของสมาชิก 
1.8 ขอมูลเก่ียวกับหุน การถือครองหลักทรัพย การเปดเผยรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และ การตอบ

คําถามนักลงทุน 

1.9 ขอมูลของผุถือหุน 

1.10 การตอบคําถามของลูกคา 

1.11 การวิเคราะหตามแบบสอบถามเพ่ือพัฒนาสินคาและบริการ 

1.12 การจัดหาขอมูลสวนบุคคลใหแกกลุมบริษัท (ซึ่งในท่ีน้ีหมายถึง บริษัทยอย) ในกรณท่ีีมีการดําเนินการรวมกัน 
2. บริษัทฯจะไมนําขอม ูลสวนบุคคลมาเผยแพรใหแกบุคคลท่ีสามรับทราบ หากไมไดรับอนุญาตจากบุคคลน้ันกอน เวนแต 

เหตุการณในบางเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
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2.1 การจัดหาขอมูลสวนบุคคลเปนไปตามกฎหมาย 
2.2 การจัดหาขอมูลสวนบุคคลจําเปนตอการคุมครองชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคลน้ัน และเปนเรื่องยากท่ีจะขอ 

อนุญาตจากบุคคลน้ันกอน 

2.3 การจัดหาขอมูลสวนบุคคลเปนสิ่งจําเปนอยางมากตอการปกปองดูแลผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัย เปนธรรม จาก 

การบริโภคสินคาและบริการ 

2.4 การจัดหาขอมูลสวนบุคคลน้ันจําเปนตอการดําเนินงานรวมกันกับหนวยงานของรัฐ หนวยงานกํากับดูแล 

สถาบันการศึกษา หรือผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน ผูสอบบัญชี ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูรับประกันภัย 

หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีผลตามกฎหมาย 

2.5 การนําขอมูลสวนบุคคล การจัดการขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด หรือในบางสวน ภายในขอบเขตท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุ ตาม

วัตถุประสงคของการใชงานในกิจกรรมของบริษัท เชน กิจกรรมสงเสริมการขาย กิจกรรมสงเสริมการตลาด 

3. เมื่อตองการขอขอมูลเพ่ือดําเนินการทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯดําเนินการรวมกันกับบริษัทยอย ทางบริษัทฯอาจนําขอมูลสวน 

บุคคล อาทิเชน ช ื่อ สถานท่ีท ํางาน หรือท่ีอยูบาน หมายเลขโทรศัพท โทรสาร อ ีเมล เปนตน ใหแกบร ิษัทยอยดังกลาวได 

4. หากขอมูลสวนบุคคลของทานถูกโอนออกไปนอกประเทศไทย บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ทองถ ิ่นท่ีบ ังคับใชในประเทศน้ัน ท้ังน้ี รวมถึงการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหทราบถึงองคกรผูรับขอมูลสวน 

บุคคลท่ีแนชัด ในตางประเทศซึ่งถูกบังคับตามกฎหมายใหเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีวางมาตรฐานในการคุมครองการโอน         

ขอมูลสวนบุคคลท่ี เทียบเคียงไดกับการคุมครองภายใตกฎหมายไทย 

 

ท้ังน้ี ขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บรักษาเปนความลับและปลอดภัย รวมถึงใชเทคโนโลยี ความเช่ียวชาญในการจัดเก็บขอมูล 

ท่ีจะคุมครองขอมูลสวนบุคคลจากการละเมิดกฎหมาย หรือ ถูกทําลายโดยอุบัติเหตุ สูญหายโดยอุบัติเหตุ รวบรวมขอมูล 

โดยไมมีสิทธิ ใช เปดเผย เขาถึง คัดลอก แกไข รั่วไหล ทําใหเสียหาย เปลี่ยนแปลง หรือ รูปแบบการดําเนินการอ่ืนๆอัน 

ละเมิดตอกฎหมาย 
 

นโยบายการทํารายการระหวางกัน 

คณะกรรมกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการเขาทํารายการระหวางกันไววา รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

น้ัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการ 

ทํารายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ โดยบริษัทฯ มี 

นโยบายในการทํารายการระหวางกันดังน้ี 

1.   ในกรณีท่ีเปนรายการทางการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไปจะตองกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติ 

ธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length) บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบการทํารายการดังกลาว ซึ่งไดรับการพิจารณาและให 

ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปนหลักการ และฝายจัดการสามารถ 

อนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาวได หากรายการดังกลาวน้ันมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญ ูชนจะพึงกระทํากับ         

คูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ          

ผูบริหาร บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของท้ังน้ีบริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรม 

รายการระหวางกัน เพ่ือรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุก 

ไตรมาส ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบวามีการดําเนินการไมเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพ่ือหาทางแกไข 
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2.  รายการทางการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไป จะตองเปนรายการทางการคาท่ีบริษัทฯ กระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการหรือ  

เปนรายการทางการคาซึ่งธุรกิจโดยท่ัวไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทําเพ่ือสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย 

รายการดังกลาวจะตองเปนรายการท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเททาง 

ผลประโยชนซึ่งรวมถึงเง่ือนไขการคาท่ีมีราคาและเง่ือนไข ดังน้ี 

– ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ไดรับหรือใหกับบุคคลท่ัวไป 

– ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันใหกับบุคคลท่ัวไป 
– ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แสดงไดวาเปนราคาและเง่ือนไขท่ีผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกันใหกับบุคคลท่ัวไป 

 

3.  หากมีการเขาทํารายการระหวางกันท่ีเปนธุรกรรมอ่ืน บริษัทฯ จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให 

ความเห็น กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีท่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนบริษัทฯ จะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระ 

หรือผูสอบบัญชีเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี เพ่ือใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการ ดัง

กลาวจะไมเปนการโยกยายหรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนแตเปน 

การทํารายการท่ีบริษัทฯ ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย 
 

นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและ ผู

บริหารมีหนาท่ีและความรบัผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังดําเนินการทบทวนความ มี

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอเพ่ือปกปองเงินลงทุนของผูถือหุนและทรัพยสินของบริษัทฯ การควบคุม 

ภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี 

เก่ียวของ และการบริหารความเสีย่ง เพ่ือชวยใหบริษัทฯ มีความมั่นใจท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวในเรื่องของระบบ 

ขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตองเช่ือถือได และเพ่ือใหบรรลุการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเก่ียวกับรายงานทาง 

การเงินดังกลาว 

 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดแตงตั้งผู ตรวจสอบภายในซึ่งเปนบุคคลภายนอกท่ีมีความอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี โดยข้ึนตรงกับ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหผูตรวจสอบ 

ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยป 

ละ 1 ครั้ง และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพ่ือใหความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไวในรายงาน 

ประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One-Report) 

นโยบายการแจงเบาะแสและขอรองเรียน 
บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสอบถามรายละเอียด เสนอแนะ แจงเบาะแส หรือขอรองเรียนการกระทําผิดทาง 

กฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผาน 

กรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเปนอีกหน่ึงชองทางท่ีชวยใหบริษัทฯ รับทราบขอมูลไดรวดเร็วยิ่งข้ึนและสามารถแกไข 
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ปญหาไดอยางทันทวงที โดยบริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตการแจงเบาะแส ชองทางการแจงเบาะแส และวิธีการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ขอบเขตการแจงเบาะแส 
1.1   การกระทําท่ีผิดกฎหมาย การฝาฝน หรือการมีพฤติกรรมท่ีอาจจะสอถึงการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถึง การไมปฏิบัติตาม 

ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 

1.2 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพรอง และการจัดทําเอกสารท่ีเปนเท็จ เชน การ 

รายงานการใชทรัพยสินของบริษัท การเบิกและการอนุมัติคาใชจายท่ีไมเหมาะสม เปนตน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ 

ช่ือเสียงหรือเกิดความเสียหายแกบริษัท 

1.3   การใชจายเงินหรือผลประโยชนตอบแทนอ่ืน ใหแกหนวยงานทางการหรือหนวยงานเอกชน เพ่ือประโยชนหรือ ความสําเร็จ

ในทางธุรกิจ 

2. ชองทางการแจงเบาะแส  

หากพบเหตุการณท่ีพิจารณาไดวาเขาขายการกระทําและพฤติกรรมท่ีอาจจะสอถึงการทุจริตคอรรัปช่ัน การกระทําผิดกฎหมาย 

ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถยื่นเรื่องแจงเบาะแส 

หรือขอรองเรียนมาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ พรอมระบุขอมูลท่ีนาเช่ือถือและรายละเอียดอยางเพียงพอ โดยจะแสดงตัวตน (ระบุ 

ช่ือผูแจงเบาะแส ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร E-mail และความสัมพันธกับบริษัทฯ) หรือไมแสดงตัวตนก็ได ผานชองทาง ดังน้ี 

1. อีเมล คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี audit_committee@asiaprecision.com  หรือ 

2. อีเมล ฝายบริหาร ท่ี management@asiaprecision.com  หรือ 

3. เว็บไซตของบรษัิท (หัวขอ แจงเบาะแส)  หรือ 

4. โทรศัพท หมายเลข 038-468-300 ตอ เลขานุการบริษัท หรือ 

5. โทรสาร  หมายเลข 038-458-751 

6. กลองรับแจงเบาะแส เรื่องรองเรียน (ตั้งอยูท่ีหองฝายบุคคล) 

3. บุคคลท่ีสามารถแจงเรื่องรองเรียน 

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัท ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูแขงทางการคา เจาหน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคมผูบริหารและพนักงาน

ของบริษัท สามารถแจงเรื่องรองเรียนหรือใหขอมูลเบาะแสมายังบริษัทได เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีขอสงสัย หรือเหตุอันควรเช่ือ

โดยสุจริตวา หนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทมีการกระทําท่ีฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ การกํากับดูแล

กิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ อันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท  

4. มาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียน 

 เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลท่ีกระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปดช่ือ ท่ีอยู หรือขอมูลใดๆ ท่ี

สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลได และเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะ

ผูรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทาน้ันท่ีจะเขาถึงขอมูลดังกลาวได  

 ท้ังน้ี ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองเรียน มีหนาท่ีเก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียน และเอกสารหลักฐาน

ของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอ่ืนท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาท่ีท่ี

กฎหมายกําหนด 

5. การดําเนินการเมื่อไดรับเรื่องรองเรียน 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับ และแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการสอบสวน

ขอเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนและดําเนินการแกไขอยางเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหนา

เปนระยะ ซึ่งหนวยงานท่ีเก่ียวของจะแจงผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมใหแกผูรองเรียนทราบ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะรายงานใหคณะกรรมการธนาคารทราบเปนรายเดือน 

mailto:audit_committee@asiaprecision.com
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นโยบายการเปดเผยขอมูล  

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินท่ีมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและสมเหตุสมผล งบ 

การเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม การบันทึก 

ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน เพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพ่ือใหทราบจุดออนเพ่ือปองกันการทุจริตหรือ 

การดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบทานรายงานทางการเงิน ใหมีความถูกตอง ครบถวนและเช่ือถือได 

รวมถึงการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ชัดเจน โปรงใสและทันเวลาตามขอกําหนดของการเปนบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบ 

ควบคุมภายในเพ่ือใหมีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยังมีการสอบทานพิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนถึงความ 

เหมาะสมและสมเหตุสมผล กอนท่ีจะนําเสนอใหกับทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

นอกจากน้ี บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลเก่ียวกับกรรมการแตละทาน ตลอดจนบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท และ 

คณะกรรมการชุดยอย รวมถึงคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง ใน รายการขอมูลประจําป  

  (แบบ 56-1 One-Report) 

1. ผูมีอํานาจในการเปดเผยขอมูล 

1.1 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ ผูบริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน หรือ ผู ท่ีไดรับ

มอบหมายใหทําหนาท่ี Investor Relations สามารถพิจารณาและตัดสินใจเก่ียวกับเน้ือหาของขอมูลท่ีสําคัญ เพ่ือการ

พิจารณาเปดเผย โดยจะช้ีแจงขอมูลดวยตนเอง หรืออาจมอบหมายใหผูท่ีเก่ียวของเปนผูช้ีแจงก็ได 

1.2 ผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี Investor Relations มีอํานาจในเผยแพรขอมูลท่ีมีนัยสําคัญของบริษัท ตอบขอซักถาม 

ของผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย 

2. ขอละเวน และการแกไขขอผิดพลาดในการเปดเผยขอมูล 
2.1   หามเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับทางธุรกิจ หรือขอมูลท่ีหากเปดเผยแลวอาจทําใหเสียประโยชน และความสามารถใน 

การแขงขัน หรือขอมูลท่ียังไมมีผลสรุป หรืออยูระหวางการเจรจา ซึ่งมีความไมแนนอน 

2.2   ไมเปดเผยขอมูลท่ีมีลักษณะเปนการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงสงเสริมท่ีเกินความจําเปนโดยไมมีเหตุผลสนับสนุน 

โดยควรละเวนการใชถอยคํา หรือรูปแบบท่ีไมเหมาะสม หรือท่ีอาจทําใหเขาใจผิดตอราคาหลักทรัพยของบริษัท 

2.3 ในกรณท่ีีมีการเปดเผยขอมูลไมถูกตอง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมายไม 

ถูกตองอยางม ีน ัยส ําค ัญ ให กรรมการผูจ ัดการใหญ รองกรรมการผูจ ัดการใหญ และผูบร ิหารส ูงส ุดท่ีร ับผ ิดชอบในสาย 

งานบัญชีและการเงิน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี Investor Relations มีอํานาจช้ีแจงขอเท็จจริง เพ่ือใหเกิด 

ความเขาใจท่ีถูกตองโดยทันที 

3.  การดําเนินการกรณีขอมูลรั่วไหล หรือขาวลือ 

เมื่อมีเหตุการณท่ีมีนัยสําคัญ ขาวคลาดเคลื่อนเก่ียวกับบริษัท หรือมีการอางอิงขอมูลท่ีไมถูกตอง หรือขอมูลสําคัญรั่วไหลไปสู 

บุคคลอ่ืน หรือถูกเปดเผยกอนเวลาอันควร และอาจกอใหเกิดขาวลือ ท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย และ/หรือการดําเนินงานของ 

บริษัทฯ ไมวาทางบวกหรือทางลบ ใหกรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบในสายงาน 

บัญชีและการเงิน หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี Investor Relations รับผิดชอบในการช้ีแจงขอมูลสําคัญ และขอเท็จจริงท่ี 

ควรตองแจง ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และชองทางการเปดเผยตางๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง โดยทันที 

4. ชวงเวลากอนจัดสงงบการเงิน (Quiet Period) 
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บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะหลีกเลี่ยงการใหขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบตอราคาหุน หรือ เปนประโยชนตอ ผู

หน่ึงผูใดโดยเฉพาะ ในชวงเวลา 10 วัน กอนจัดสงงบการเงินและแจงผลประกอบการอยางเปนทางการผานระบบการจัดสงขาว ของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนท่ีเรียบรอยแลว เวนแตในกรณท่ีีมีประเด็นหรือเหตุการณท่ีทําใหผลประกอบการของ บริษัทฯ 

ถูกคาดการณคาดเคลื่อนอยางมีนัยสําคัญจนสงผลใหผู ท่ีนําขอมูลไปใชเกิดความเขาใจผิดได บริษัทฯ จะดําเนินการเปดเผย 

สารสนเทศตอตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย รวมถึง ไมมีการนัดพบปะใหขอมูล จัดประชุมกลุม หรือตอบขอซักถามใดๆ ท่ีเก่ียวข

องกับผลประกอบการ ใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และสื่อมวลชน และใหถือปฏิบัติตามนโยบายการ กํากับดูแล

การใชขอมูลภายในท่ีบริษัทกําหนดดวย 

5. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีนักลงทุนสัมพันธ บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางและหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือใหนักลงทุน

สัมพันธ สามารถใหขอมูลและปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรมตอผูมสวนไดเสีย ดังน้ี 

5.1   นักลงท ุนสัมพันธตองเปดเผยขอม ูลท่ีสําค ัญและจําเปน ตอการตัดสินใจลงท ุน อยางถูกตอง เพียงพอ และทันเวลา 

5.2   นักลงท ุนสัมพันธตองไมใชขอม ูลภายใน เพ่ือประโยชนสวนตนและผูอ่ืน 
5.3   นักลงทุนสัมพันธตองเปดเผยขอมูลอยางเทาเทียมและ เปนธรรม โดยเปดโอกาสใหบุคคลท่ีเก่ียวของทุกกลุม สามารถ 

เขาถึงและสอบถามขอมูลได 

5.4   นักลงทุนสัมพันธตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ในวิชาชีพ บนพ้ืนฐานของหลักการของความเทาเทียมกัน ไมมี 
การเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจางใดๆ ท่ีเปนเหตุจูงใจ สวนบุคคลและเอ้ือประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชน ของบริษัท 

และผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ 

 

นโยบายการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทฯกําหนดโยบายการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหทุกคนในองคกรตระหนักถึงความสําคัญ ของ 

การร ักษาความปลอดภ ัยดานเทคโนโลย ีสารสนเทศ   รวมท้ังไดทราบถ ึง หนาท่ี ความร ับผ ิดชอบ และแนวทางปฏ ิบ ัต ิตางๆท่ี 

เก่ียวของ ก ับการร ักษาความปลอดภ ัยดานเทคโนโลย ีสารสนเทศ โดยนโยบายด ังกลาวจะตองครอบคล ุมดานท่ีเกี่ยวของก ับขอม ูล 

สารสนเทศของบร ิษัทฯ (Information Asset) ซึ่งตองไดร ับการปฏ ิบ ัต ิอยางเหมาะสมและสอดคลองก ับเปาหมายหล ักขององคกร 

เปนไปตามหลักสากล ซึ่งประกอบดวย การรักษาความลับของขอมูล (Confidentiality) การแบงแยกหนาที่ (Segregation of 

Duties)  การควบค ุมการเขาออกศ ูนยคอมพ ิวเตอรและการปองก ันความเส ียหาย (Physical Security) การร ักษาความปลอดภ ัย 

ขอม ูล ระบบคอมพ ิวเตอร และระบบเคร ือขาย (Information and Network Security)  การควบค ุมการพ ัฒนา การแกไขหร ือ 

เปลี ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร (Change Management) การส ํารองขอม ูลและระบบงานคอมพิวเตอรและการเตร ียมพรอม 

กรณ ีฉ ุกเฉ ิน (Back up and IT Continuity Plan) การควบค ุมการปฏ ิบ ัต ิงานประจ ําดานคอมพ ิวเตอร (Computer Operation) 

และการควบคุมการใชบริการดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการรายอ่ืน (IT Outsourcing) โดยบริษัทฯจะยึดหลักปฏิบ ัติ 

ท่ีสําคัญ ดังน้ี 

• ประกาศนโยบายและช้ีแจงแนวทางปฏิบัติใหผูเก่ียวของทุกคนรับทราบ 
• ลงทุนดานความปลอดภยของขอมูลในสัดสวนท่ีเหมาะสมเปนไปตามมาตรฐานสากลและบริบทการประกอบธุรกิจ 

ของบริษัท 

• ยึดหล ักความคุมคาในการลงท ุนโดยเทียบจากความเสยงท่ียอมรบัได (Risk Appetite) 

• ทุกคนในองคกรมีสวนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• นําระเบียบปฏิบัติงานดานสารสนเทศท่ีมีอยูแลวมาใชงานหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคกร 

• พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติท่ีสามารถนําไปปฏิบ ัติและบังคับใชได 
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• กําหนดขอบเขตท่ีเก่ียวของหรือใหมีผลบังคับใชเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยสารสนเทศอยาง 

ชัดเจน 

 

การใชและการดูแลรักษา  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ถือวาเปนสินทรัพย  ท่ีมีคาของบริษัท  มีไวเพ่ือประสิทธิภาพในการ

ดําเนินธุรกิจ  พนักงานตองใชงานและปฏบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดกําหนดไว  รวมท้ัง

การปกปองดูแลไมใหถูกลวงละเมิดหรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีแนวทางการปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1. การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือเทคโนโลยี เพ่ือประโยชนของบริษัทเทาน้ัน 

2. การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือเทคโนโลยี ตองไมเปนการฝาฝนกฎหมาย 

3. หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนทางธุรกิจสวนตัว หรือเพ่ือประโยชน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับทางการเมือง 

4. หามใช  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือเทคโนโลยี  เพ่ือเขาไปในเว็บไซตท่ีไมเหมาะสมผิดศีลธรรม

หรือเว็บไซตท่ีไมเปนท่ีรูจัก  ซึ่งนาสงสัยในความปลอดภัย 

5. ปกปองดูแลรักษา อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือเทคโนโลยี  จากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต 

6. เก็บรักษา  และไมยินยอมใหผูอ่ืนใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานในระบบสารสนเทศตางๆ ของบริษัท  

7. ใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเต็มท่ี 

8. บริษัท มีสิทธิการตรวจสอบ  อุปกรณอิเล็คทรอนิกส  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือเทคโนโลยี  สารสนเทศตางๆ เชนการ

รับสงขอมูล  การเก็บรักษาขอมูล  โดยไมจําเปนตองไดรับอนุญาต 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม  

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดูแลโครงสรางการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจ 

ของบริษัทรวมถึงการบริหารงานในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมใหสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจ เปาหมาย และกลยุทธ ของ

บริษัทฯ ตามมติของผูถือหุน โดยสุจริต ภายใตกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลบริษัท บริษัทย

อย บริษัทรวมใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย 

โดยสรุปการดําเนินการดังกลาวตามประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี 

1. โครงสรางการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวม 

1.1  แตงตั้งต ัวแทนเขาไปดํารงต ําแหนงเปนกรรมการ หร ือผูบริหารในบริษ ัทยอยและบร ิษัทรวม เพ่ือด ูแลการบริหารงาน 

ของบริษัทน้ันใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทอยางมีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล 

1.2 ติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมท่ีไดลงทุนอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการกําหนดทิศทางให 

บุคคลท่ีบริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ 

1.3  ควบค ุมด ูแลการด ําเน ินธ ุรก ิจของบร ิษ ัทยอย และบร ิษ ัทรวม ใหเปนไปตามนโยบายทางธ ุรก ิจ เปาหมาย แผนการ 

ดําเนินงาน กลยุทธ และงบประมาณ ตามท่ีมีการพิจารณาอนุมัติไว 

1.4  พิจารณาโครงสรางองคกร และการบริหารจัดการของบริษัทยอยและบริษัทรวม ใหมีประสิทธิภาพ และเอ้ือตอสภาพ 

การดําเนินธุรกิจ 

1.5 พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพ่ือการลงทุน หรือการดําเนินงานตางๆ การทํารายการการไดมา หรือจําหนายไปซึ่ง 

ทรัพยสิน การกูยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยมืเงิน การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษัท 

ท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญของบริษัทยอย และบริษัทรวม 

1.6  พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีใหแก 
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-    คณะกรรมการตรวจสอบ พ ิจารณาสอบทานความถูกตองเช ื่อถ ือไดของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการ 

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทํารายการเก่ียวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 

ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

-   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอยและ 

บริษัทรวม 

-  คณะกรรมการบร ิหารผานทางฝายจ ัดการใหมีหนาท่ีรายงานผลการดําเน ินงานจากบริษ ัทยอย และบร ิษัทรวม 

และม ีการพิจารณาผลการด ําเน ินงานเปนประจ ําทุกไตรมาส รวมถึงบร ิษัทยอยตองรายงานแผนการประกอบ 

ธุรก ิจ โครงการลงทุน การเขารวมลงทุนก ับผูประกอบการรายอ่ืนตอบร ิษัทซึ่งถือเปนสวนหนึ งของรายงานผล 

การด ําเน ินงาน พรอมท้ังบร ิษัทยอยตองน ําสงขอมูลหร ือเอกสารท่ีเก่ียวของก ับการดําเน ินงานใหก ับบร ิษัทเมื่อ 

ไดรับการรองขอตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ อาจแจงใหบริษัทยอยช ี้แจง 

และนําสงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของบริษัท 

1.7  พ ัฒนาการบร ิหารจ ัดการบร ิษ ัทยอย และบร ิษ ัทรวมใหม ีระบบการก ําก ับด ูแลก ิจการ การควบค ุมภายในและการ 

บริหารความเสี่ยงท่ีด ี

2. ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
2.1  ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิด เพ่ือใหสอดคลองเปนไปตามเปาหมายท่ีบริษัทฯ 

กําหนดไว 

2.2  ปฏิบัติหนาท่ีตามแตท่ีคณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยหรือ 

บริษัทรวมกําหนด 

 

2.3  พิจารณาและออกเส ียงในการประชุมคณะกรรมการของบร ิษัทยอยและบร ิษัทรวมในเรื องท่ีเกี่ยวก ับการด ําเน ินงาน 

ท่ัวไปตามธุรกิจปกติของบริษัทยอยและบริษ ัทรวม ตามแตท่ีกรรมการและผูบริหารของบริษ ัทยอยและบริษ ัทรวมจะ 

เห ็นสมควร เพื อประโยชนส ูงส ุดของบร ิษ ัทยอย บร ิษ ัทรวม และบร ิษ ัท ยกเวนการพ ิจารณาและออกเส ียงในเรื อง 

ดังตอไปน้ี จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท กลาวคือ 

2.3.1 การทํารายการของบริษัทยอย ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศการไดมาและจําหนายไป 

2.3.2 การทํารายการซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอย  ได

แก 

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยท้ังหมดหรือบางสวนท่ีเปนสาระสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

• การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเปนของบริษัทยอย 

• การเลิกกิจการของบริษัทยอย 

• การโอนหรือสละสิทธิประโยชน สิทธิเรียกรองท่ีเปนสาระสําคัญตอความเสียหายของบริษัทยอย 

• การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การค้ําประกัน การกอภาระผูกพัน หรือการใหความชวยเหลือทาง การ

เงินใหแกบริษัทอ่ืนท่ีมีผลตอ,นะการเงินของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 

• การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย 

• การเพิ่มทุน การจัดสรรหุนเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย ตลอดจนการ 

ดําเนินการอ่ืนใดทีเปนผลใหสัดสวนการถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของบริษัทในบริษัทยอยไมวา 

ทอดใดๆ ลดลงตั้งแตรอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยน้ัน หรือลดลงจนถือหุนนอยกวา 

รอยละ 50 ของท ุนช ําระแลวของบริษัทยอยน้ัน 
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นโยบายการดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการบริษัท  

ดวยคณะกรรมการบรษัิทในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญในการปฏบัิติหนาท่ีอยางมี 

ประสิทธภาพและประสิทธิผล จึงไดกําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงใหเหมาะสมเพ่ือใหคณะกรรมการ 

สามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯไดอยางเต็มท่ี ดังน้ี 

กรณีด ํารงตําแหนงกรรมการในบร ิษัทจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการบริษัท 

1) กรรมการบริษัท (ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร) โดยแตละทานดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดไมเกิน 

5 แหง โดยไมมีขอยกเวน 

2) กรรมการท่ีเปนผูบริหารจะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดไมเกิน 5 แหง 

3) กรณีกรรมการบริษัทมีการไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทอ ื่น/กิจการอ่ืนท่ีไมใชบร ิษัทจดทะเบียน 

ใหแจงคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ 

กรณีด ํารงตําแหนงกรรมการในบร ิษัทอ่ืนของประธานกรรมการบริหาร 

1) ประธานกรรมการบริหารสามารถไปดาํรงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ ื่นได แตไมควรเปนบริษัทท่ีกอใหเกิดความข ัดแยง 

ทางผลประโยชนก ับบริษัทฯไมวาทางตรงหรือทางออม และกระทบตอหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีปฎิบ ัต ิอยูในทุกตําแหนง 

2) กรณีประธานกรรมการบริหารมีการไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืนใหแจง 

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ 

นโยบายคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน  

บริษัทฯ มีนโยบายคาตอบแทนและสวัสดกิารพนักงาน โดยจายผลตอบแทนใหแกพนักงาน ดังน้ี 

1. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

ในร ูปแบบเง ินเด ือน โบน ัส ผลตอบแทนตามผลการด ําเน ินงาน (Incentive) คาลวงเวลาเบ้ียขย ัน คาเบ้ียเลี้ยงในการ 

ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี  และคานํ้ามันรถเหมาจายรายเดือน  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม  ความเปนธรรม ความรู  

ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน  และสอดคลองกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคาตอบ

แทนพนักงานจะตองเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิ 

2. คาตอบแทนท่ีอ ื่น 

พน ักงานสามารถเขารวมกองท ุนส ํารองเลี้ยงช ีพท่ีบร ิษัทฯ จ ัดตั้งข้ึน โดยบร ิษ ัทฯจะสมทบเง ินรอยละ 2 ของเง ินเด ือน 

พนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 2-15 ของเงินเดือนพนักงาน แต

ละราย  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองท ุนรวมบัวหลวง จํากัด  

นอกจากน้ี บร ิษัทฯ ตระหน ักถึงการเสริมสรางค ุณภาพชีวิตท่ีดีและชวยลดภาระใหแกพน ักงาน โดยจ ัดใหม ี

สวัสด ิการอ่ืนๆ ใหแกพน ักงานตามท่ีกฎหมายก ําหนดและจ ัดใหม ีสว ัสด ิการอ่ืนๆเพ่ิมเต ิม เชน กองท ุนประก ันส ังคม การ

ตรวจส ุขภาพ พน ักงานประจ ําป สว ัสด ิการเง ินชวยเหล ือกรณ ีพน ักงานสมรส เง ินชวยเหล ืองานศพ กรณ ีบ ิดาหร ือมารดา

ของพน ักงาน เสียชีว ิต ประกันอุบัติเหตุ เปนตน 

นโยบายการจายเงินปนผล  
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บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40  ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินไดนิติ 

บุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองตางๆ ท้ังหมด อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตราท่ี 

แตกตางจากท่ีกําหนดขางตนได โดยข้ึนอยูกับความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง 

การขยายธุรกิจ การลงทุนเพ่ิมเติม และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานของบริษัทฯ สวนนโยบายการจายเงินปนผลของ 

บริษัทยอยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานเปนหลัก 

ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบรษัิทท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการ 

จายปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได และจะดําเนินการรายงานใหท่ีประชุม 

ผูถือหุนรับทราบในการประชุมตอไป 

นโยบายความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจใหกับลูกคา  เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ในดานการผลิต

สินคาท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภัยในระดับราคาท่ีเหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

นอกจากน้ันบริษัทยังไดยกระดับมาตรฐานใหสงูข้ึนอยางตอเน่ืองและจรงิจัง เพ่ือใหลูกคาไดเกิดความพึงพอใจสูงสุด  รักษาสัมพันธภาพ

ท่ีดี และยั่งยืนกับลูกคาอยางจริงจัง และสม่ําเสมอ รวมถึงไมนําขอมูลของลูกคามาใชเพ่ือประโยชนของบริษัท และผูท่ีเก่ียวของ  ท้ังน้ี

บริษัทไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังตอไปน้ี 

• สนองความตองการของลูกคาดวยสินคาหรือบริการท่ีดีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  และมีความปลอดภัย 

• เปดเผยขาวสารขอมูลของสินคาและบริการอยางถูกตองครบถวน 

• ไมดําเนินการใดๆ ท่ีท ําใหเกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการ ไมโฆษณาเกินจริง หรือ 

ละไวไมกลาวถึงขอมูลอันสําคัญซึ่งนําไปสูความเขาใจผิด 

• ทําการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางนวัตกรรมของสินคาและบริการอยางตอเน่ือง 

• ใหความสําคัญกับกระบวนการและกิจกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนแกสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปสูการบริโภค 

ท่ียั่งยืน 

• เปดโอกาสใหลูกคาสามารถรองเรียนไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

• ใหเกียรติลูกคา และติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพท้ังตอหนา และลับหลัง 

• ตั้งมั่นอยูในความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียงธรรมตอลูกคา 

จรรยาบรรณของกรรมการและผูบริหาร   

บริษัทฯ มุงหวังใหกรรมการ ผูบริหาร และท่ีปรึกษาปฏิบัติหนาท่ีในกรอบจริยธรรมท่ีสูงสุด และตองดํารงตนหรือปฏิบัติหนาท่ี 

ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพ่ือประโยชนสูงสุดตอบรษัิทฯ และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ตลอดจนเปนแบบอยาง 

ในการประพฤติปฏิบัติท่ีดีใหแกพนักงานโดยท่ัวไปดวย ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดกําหนดขอพึงปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และท่ี 

ปรึกษาไว ดังน้ี 

 

1. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย รวมท้ังหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

2. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุตอบรษัิทฯรวมถึงการเขาประชุมทุกครั้ง ยกเวนกรณท่ีีมีเหตุจําเปน 

3. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลาง โดยในการประชุม หากกรรมการ อนุกรรมการ ผูบริหารหรือท่ีปรึกษามีสวนไดเสียในเรื่องท่ีจะ 

พิจารณา กรรมการ อนุกรรมการ ผูบริหารหรือท่ีปรึกษาทานน้ันตองออกจากการประชุมและงดการมีสวนรวมใดๆ ในการ 

พิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกลาว 

   4. ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน 
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   5. ตองบริหารเพ่ือผลประโยชนของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ และรักษาภาพลักษณของบริษัท 

   6. ตองบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตโดยไมฝกใฝการเมือง และวางตัวเปนกลางอยางเครงครัดเพ่ือผลประโยชน ของบริษัท 

   7. ตองมีบทบาทสําคัญในการควบคุม และตัดสินใจเรื่องนโยบายรวมถึงการแตงตั้งผูบริหารเพ่ือจัดการงานของบริษัท ซึ่งตางฝายตางก็

มีความรับผิดชอบตามหนาท่ีตอกันและกันในการดําเนินงานตาม วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัท โดยใหการสนับสนุน อยาง

เต็มท่ี เปนธรรม และมีการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ 

8. ตองไมมีสวนไดเสียในกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวของกับบริษัท หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทท้ังน้ีไมวาโดยตรง 

หรือโดยทางออม 

9.  ตองพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัท เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยาง

เต็มท่ี และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชนขางตนรวมถึง 

- ไมหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ 

- ไมใชความลับของบริษัทในทางท่ีผิด 

- ไมเปนกรรมการในบริษัทท่ีเปนคูแขงขันของบริษัท 

- ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาของบริษัท 

- ตองบริหารงานดวยความระมัดระวังและไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาท่ีของตนในภายหลัง 

10. ตองไมเปนผูประกอบการ หรือเปนผูถือหุนสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเปนกรรมการ หรือเปนผูถือหุนสําคัญในกิจการ หรือ

ธุรกิจการคาใดอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน หรือทําธุรกิจกับบริษัท ไมวากระทําเพ่ือประโยชนของตนหรือของผูอ่ืน 

11. ตองไมกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในลักษณะท่ีมีผลบ่ันทอนผลประโยชนของบริษัท หรือเอ้ือ

ประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดๆ ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนของตนเองหรือของผูอ่ืน 

12. ตองมุงมั่นท่ีจะปองกัน และขจัดการกระทําทุจริตทุกประเภท โดยถือเปนเรื่องท่ีตองดําเนินการอยางรวดเร็วชัดเจนและเด็ดขาด 

เพ่ือสรางคานิยม และภาพลักษณท่ีดีของบริษัท โดยตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริต 

13. สงเสริมปฏิบัติตน ใหเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตนตามนโยบายการตอตานการทุจริต  

14. สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต 

15. ตองมีความเปนอิสระท้ังในดานการตัดสินใจ และการกระทําท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความถูกตอง 

16. ตองพึงบริหารงานดวยพ้ืนฐานของการดูแลพนักงาน ตามมาตรฐานแรงงานการปฏิบัติดานแรงงาน  รวมถึงการดูแลดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน ของบริษัท และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอ ชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

17. ตองบริหารงานโดยคํานึงถึง การมีสวนรวมท้ังภายในและภายนอกบริษัทโดยยอมรบัในขอเสนอแนะ ความคิดเห็น ตางๆท่ีเก่ียวของ

กับการบริหารจัดการ รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนในเรื่องท่ีเปนผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

18. รักษาขอมูลท่ีเปนความลับของบริษัทฯ ไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลท่ีไมเก่ียวของ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ หรือผู 

มีสวนไดเสีย ยกเวนกรณท่ีีเปนไปตามกฎหมาย 

19. กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจในการจัดการจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวของสงให 

เลขานุการบริษัทในคราวแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนขอมูลการมีสวนไดเสียทุกครั้ง 

20. ในการไดมาจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนของกรรมการ คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะใหปฏิบัติตามประกาศ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยขอพึงปฏิบัติและขอหามของกรรมการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไป 

ซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียน และรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ 

จรรยาบรรณของผูบริหาร 
1. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนธรรมเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทลูกคา ผูถือหุน และพนักงาน 

2. ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท โดยเครงครัด 
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3. เปดเผยสถานะภาพท่ีเปนจริงของบริษัทตอกรรมการ และผูถือหุนโดยครบถวนและทันเวลา 

4. ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูท่ีเก่ียวของจากตําแหนงหนาท่ี และขอมูลอันเปนความลับของบริษัท 

5. ไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับของบริษัท 

6. ในกรณท่ีีจะใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน หรือตอสาธารณชน จะตองไดรับมอบหมายจากบริษัท 

7. ไมประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัท 

8. การทํารายการระหวางกันจะตองพิจารณาอนุมัติรายการ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และไมผิดกฎหมาย 

9. ไมดําเนินการใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

10. ประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 

11. อุทิศตน ความรู และความสามารถเพ่ือประโยชนของบริษัท ตลอดเวลา 

12. ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเมตตาปราณีเห็นอกเห็นใจ และเปนธรรมไมใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีมิชอบ 

13. ปฏิบัติและประพฤติใหเปนตัวอยางท่ีดีนาเช่ือถือแกผูใตบังคับบัญชา 

14. มีทัศนคติท่ีดีตอบริษัท และผูใตบังคับบัญชา 

15. ใหความรู และคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ

และจริงใจ 

16. สงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหมีความมั่นคงกาวหนาในหนาท่ีการงานและความเปนอยูสวนตัว 

17. ไมนําขอมูลโครงการของลูกคาไปเผยแพรแกบุคคลอ่ืน หรือนําไปทําธุรกิจแขงกับลูกคา 

18. ตองไมใหความหวังแกลูกคา หรือคํามั่นในเรื่องหน่ึงเรื่องใด โดยท่ีตนเอง ไมมีอํานาจท่ีจะกระทําการน้ันได และรับฟงความ

คิดเห็นจากลูกคาดวยความเต็มใจ 

19. แขงขันกับผูอ่ืนหรือองคกรอ่ืนภายใตกฎระเบียบและของบังคับท่ีกําหนดไวโดยไมตําหนิติเตียนหรือกลาวรายแกผูอ่ืน 

20. วางตนใหเหมาะสมในฐานะตัวแทนขององคกรตอบุคคลภายนอก 

21. ปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวกับขอบเขตการปฏิบัติตอสังคมท่ีองคกรกําหนดไวอยางเครงครัด 

22. เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม และองคกรชุมชนตางๆ โดยใหความรวมมือความชวยเหลือตามสมควรแกฐานะและโอกาสท่ี

เหมาะสม 

23. ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆท่ีมีวัตถุประสงคอันเปนภัยตอศีลธรรมอันดีงามหรือเปนการสงเสริมอบายมุข 

24. เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองโดยมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

25. ตองมุงมั่นท่ีจะปองกัน และขจัดการกระทําทุจริตทุกประเภท โดยถือเปนเรื่องท่ีตองดําเนินการอยางรวดเร็วชัดเจนและเด็ดขาด 

เพ่ือสรางคานิยม และภาพลักษณท่ีดีของบริษัท  

26. สงเสริมปฏิบัติตน ใหเปนไปตามแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตนตามนโยบายการตอตานการทุจริต  

27. สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต 

ขอพึงปฏิบัติสําหรับพนักงาน 
1. บริษัทฯ ไดกําหนดขอพึงปฏิบัติสําหรับพนักงานไวเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติและเสริมสรางการทํางานท่ีดี มีประสิทธิภาพ ดังน้ี  

ทัศนคติท่ีดีตอบริษัทและผูบังคับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเช่ือฟงผูบังคับบัญชา 

2. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีมานะอดทนและความขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนเองใหมีความรอบรูอยูเสมอ 

3. ปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งของบริษัทโดยเครงครัด 

4. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามท่ีพ่ึงมีในตําแหนง หนาท่ีการงานดวยความเอาใจใส

และมีความรับผิดชอบ 

5. รับทราบทําความเขาใจ และปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายของบริษัท ตลอดจนขอกําหนดเก่ียวกับขอบเขตการปฏิบัติตอสังคมท่ี

องคกรกําหนดไวอยางเครงครัด 
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6. ปฏิบัติตนอยูภายใตกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 

7. ละเวนพฤติกรรมท่ีเสื่อมเสีย อาทิเชน อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหน้ีสินลนพนตัวอันอาจมีผลเสียตอ

ภาพพจนของตนเองและองคกร 

8. ไมประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัท 

9. ใหความสนใจในกฎขอปฏิบัติทางจรรยาบรรณท่ีทางบริษัทกําหนดและปฏิบัติตามอยางเครงครัดรวมท้ังหลีกเลี่ยงการกระทํา

การท่ีขัดตอผลประโยชนของบริษัท 

10. ปฏิบัติตนใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริต 

11. ปฏิบัติตอเพ่ือนพนักงานดวยความมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี มีความจริงใจมีความสามัคคีในหมูคณะ ชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ

และเปนประโยชนตองานของบริษัท ถายทอดประสบการณการทํางานใหเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 

12. ไมพึงนําเรื่องสวนตัวหรือขอมูลของผูรวมงานไปวิพากษวิจารณในทางเสื่อมเสีย 

13. พึงใชทรัพยสินของบริษัทเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทมิใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

14. แขงขันกับผูอ่ืน หรือองคกรอ่ืนภายใตกฎระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนดไว โดยไมตําหนิติเตียนหรือกลาวรายแกผูอ่ืน 

15. วางตนใหเหมาะสมในฐานะตัวแทนขององคกรตอบุคคลภายนอกรวมท้ังชวยเสริมสรางภาพพจนของบริษัทเมื่อมีโอกาสอัน

เหมาะสม 

16. เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมและองคกรชุมชนตางๆโดยใหความรวมมือ ความชวยเหลือตามสมควรแกฐานะ และโอกาสท่ี

เหมาะสม 

17. เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองโดยมีสิทธิและเสรีภาพภาพใตบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

18. ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ท่ีมีวัตถุประสงคอันเปนภัยตอศีลธรรมอันดีงาม หรือเปนการสงเสริมอบายมุข 

19. รักษาความลับของลูกคาและบริษัทอยางเครงครัด และไมอาศัยความไววางใจของลูกคา กระทําการเพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชน

กับตนเอง 

20. ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูท่ีเก่ียวของจากตําแหนงหนาท่ีและขอมลูอันเปนความลับของบริษัท 

21. ใหบริการแกลูกคาโดยมีวัตถุประสงคใหลูกคาบรรลุผลประโยชนสูงสุดบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตยสุจริตรับฟงความคิดเห็นจาก

ลูกคา สํานึกในหนาท่ีการใหบริการแกลูกคาและปฏิบัติตอลูกคาทุกรายดวยความเสมอภาคมีอัธยาศัยท่ีดี 

22. ไมนําขอมูลโครงการของลูกคาไปเผยแพรแกบุคคลอ่ืนหรือนําไปทําธุรกิจแขงกับลูกคา 

23. ไมเรียกรับหรือรับทรพัยอ่ืนใดจากลกูคาและผูท่ีทําธุรกิจกับบริษัท นอกเหนือจากคาใชจายและคาธรรมเนียม ซึ่งบริษัทเรียกเก็บ 

24. ตองไมใหความหวังแกลูกคาหรือคํามั่นในเรื่องหน่ึงเรื่องใดโดยท่ีตนเองไมมีอํานาจท่ีจะกระทําการน้ันได 

ในกรณท่ีีเกิดปญหาในการปฏิบัติงานหรือเกิดปญหาเก่ียวกับลูกคาใหปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
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ภาคผนวก 

บทกําหนดโทษ 

กรณท่ีีฝายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ใหพิจารณาไปตาม 

โครงสรางการจัดองคกรของบริษัทฯ และระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ท้ังน้ีใหแตละฝายงานเปนผูพิจารณาในเบ้ืองตนและ 

สรุปเรื่องสงตอใหผูบังคับบัญชาระดับสูงและสายงานท่ีเก่ียวของตอไป เพ่ือตัดสินความผิดพรอมท้ังระบุโทษตามความเหมาะสม 

 ตอไป แตหากความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนรุนแรงและกอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก ไมอาจอยูในวินิจฉัยของตน 

สังกัดไดก็ใหนําเรื่องเขาสูฝายแผนกทรัพยากรบุคคลและฝายบริหารของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาหาขอสรุปและกําหนดโทษตอไป 

การกําหนดโทษ 

1. ตักเตือนดวยวาจา 

2. ตักเตือนดวยหนังสือ 

3. พักงาน 

4. เลิกจาง 

5. ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
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ใบลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ 

ขาพเจ าได อ านและศึกษาจรรยาบรรณทางธุรกิจและขอพึงปฏิบัติของบริษัท เอเซีย พรีซิ ช่ัน จํากัด (มหาชน)                

ฉบับลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565 โดยตลอดแลว ขาพเจาเขาใจและยอมรับนโยบายดังกลาว โดยพรอมจะนํานโยบายตลอดจน 

หลักการและจรรยาบรรณท่ีมีอยูเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินงานอยางเครงครัดและสมบูรณ 

 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................. 

(...............................................................) 

วันท่ี ................................................................ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน โดยมี  นาย
ณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    ศาสตราจารยน์ายแพทยอุ์ดมศิลป์  ศรีแสงนาม  และ  
 นายธีรลกัษ ์ แสงสนิท  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ไดรั้บการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 
12 พฤศจิกายน 2562  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  ครบวาระในวนัที่ 23 ธนัวาคม 2565    
 ในรอบปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัรท่ีผ่านการอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั โดยไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีของบริษทั รวม 4 คร้ัง โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษทั
เขา้ร่วมประชุมดว้ย  และมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกคร้ัง และไดร้ายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีจากการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในจากผูต้รวจสอบภายใน และสอบทานงบการเงินจากผูส้อบบญัชี รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทั 
เป็นประจ าทุกไตรมาส ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัของการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ดงัน้ี 

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 2564 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่างบการเงินดงักล่าว มีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีครบถว้นถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
และเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. พิจารณาสอบทานงานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในท่ีไดต้รวจสอบตาม
แผนงานประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีส าคญัของบริษทั และสอบทานผลประเมินระบบความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

3. พิจารณาสอบทานให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลทางการด าเนินงานและสอบทาน และให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การตกลงเขา้ท ารายการของบริษทัมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

5. พิจารณาและเสนอแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความน่าเช่ือถือ 
ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติของผูส้อบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติัเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผลการประเมิน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติั
หน้าท่ีเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎบตัร และภายใตข้อบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายของคณะกรรมการบริษทั  
โดยไดป้ฏิบติังานอยา่งรอบคอบ ดว้ยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระโดยไม่มีขอ้จ ากดั และเง่ือนไขในการก ากบัดูแลกิจการ 
เพ่ือใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารจดัการเป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใส ชดัเจน เช่ือถือได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัมีการจดัท างบการเงินอย่างถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคญั มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่าง
ถูกตอ้ง และมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้และไม่พบว่ามีเร่ือง
ร้องเรียนเก่ียวกับการกระท าผิดและการทุจริตใดๆ ของบริษทั รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคุณภาพและ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง                                     

                                                                 

      
     นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        18  กุมภาพนัธ์ 2565 
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