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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด 1)
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จํากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด
กิจการค้าร่ วม
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
ธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุน้ บริ ษทั อื่น
ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง
ชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง
(High Precision Machining & Cold Forging)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายสิ นค้าสําเร็ จรู ปให้แก่ผบู ้ ริ โภค เช่น
ผูผ้ ลิตรถยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นต้น
ผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ให้แก่ผผู ้ ลิตสิ นค้า เช่น
ผูผ้ ลิตชุดที่ปัดนํ้าฝนในรถยนต์ เป็ นต้น
ผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่ วนเพื่อนําไปเป็ นส่ วนประกอบในอุปกรณ์ให้แก่
ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนขั้นที่ 1 เช่น ผูผ้ ลิตแกนที่ปัดนํ้าฝน
เพื่อนําไปประกอบเป็ นชุดที่ปัดนํ้าฝนในรถยนต์ เป็ นต้น
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด เป็ น บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริษทั
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) “APCS” ดําเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่ วนโลหะความเที่ยงตรง
สู งมาตั้งแต่ปี 2538 โดยมีลูกค้าหลักอยูใ่ นอุตสาหกรรมยานยนต์ (Auto) ต่อมาในปี 2559 ได้ขยายการดําเนิ นงาน
ไปสู่ ธุรกิจให้บริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC) เนื่ องจากศักยภาพในการเติ บโตของอุตสาหกรรมและ
โอกาสทางธุ รกิจ สัดส่ วนรายได้จากกิจการ EPC ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทําให้รายได้จากกิจการ EPC ในปี
2562 ถึง 2564 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 67.04 , 68.85, 60.78 ของรายได้รวม ตามลําดับ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยได้เปลี่ยนหมวดธุ รกิจ ของ APCS จากกลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ (AUTO) เป็ นกลุ่ม
อสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง หมวดธุ รกิ จบริ การรับเหมาก่อสร้าง (CONS) ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563
โดยธุรกิจ EPC ประกอบด้วยหน่วยธุ รกิจย่อย 4 ด้าน คือ Solar Energy, Waste Energy, Power Distribution และ
Water Distribution ซึ่ งได้รับความไว้วางใจจากทั้งบริ ษทั เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐ และในปี 2563
บริ ษทั ได้ขยายกิจการไปสู่ ประเทศเวียดนามโดยตั้งบริ ษทั ย่อยชื่ อว่า “บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด”
และได้รับงานทั้งด้านที่ ปรึ กษาโครงการและงานรับเหมาก่อสร้าง รวมมูลค่าสัญญากว่า หนึ่ งพันล้านบาท ถือ
เป็ นสัญญาณอันดีของการลงทุนในต่างประเทศที่ จะเติ บโตอย่างต่อเนื่ องและมัน่ คง สําหรับธุ รกิ จผลิตชิ้นส่ วน
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการปรับปรุ งพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและแสวงหาโอกาสธุ รกิจใหม่ใน
อุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพทางธุรกิจ มากขึ้น เช่น เครื่ องมือแพทย์ , Big Bike เป็ นต้น ทําให้บริ ษทั มีเสถียรภาพใน
การดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
นอกจากที่กล่าวมานั้น กลุ่มบริ ษทั ยังคงประกอบกิจการด้วยธรรมาภิบาลอย่างแข็งขัน มุ่งมัน่ ที่จะตอบ
แทนสังคมไทย โดยทํากิ จกรรมเพื่ อสังคมในโครงการต่ างๆ เช่ น โครงการเอเซี ยอาสาซึ่ งเป็ นการร่ วมมือกับ
มูลนิ ธินวัตกรรมทางสังคมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการทัว่ ประเทศด้วยการสนับสนุนให้เข้าถึง
โอกาสงานและอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง และโครงการพัฒนาบ้านเกิดของพนักงาน เป็ นต้น
ผมในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ขอขอบคุณ ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า พันธมิตรทางธุ รกิจ ที่ให้การสนับสนุน
บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ทุกด้านด้วยดีเสมอ และขอขอบคุณคณะผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกท่านที่มุ่งมัน่ และทุ่มเทใน
การปฏิบตั ิงานด้วยดีเสมอ เพื่อช่วยกันพัฒนาและสร้างความยัง่ ยืนให้กบั กลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง ผมขอให้คาํ มัน่
ว่าจะ ยึดหลักคุณธรรม ความซื่ อสัตย์ และความโปร่ งใสในการดําเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้งปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีตลอดไป

(ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม)
ประธานกรรมการบริ ษทั
18 กุมภาพันธ์ 2565
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1. โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”หรื อ “APCS”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 โดยริ เริ่ มจากการ
ประกอบธุรกิจการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง ในปี 2559 บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในภาค
ของพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค จึงได้ขยายขอบเขตการดาเนินกิจการไปสู่ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้างEngineering Procurement Construction (“EPC”) ภายใต้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด (“เอทู”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย และลงทุนในธุรกิจ
จาหน่ายน้ าดิบใน บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด (“ซีเค”) อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีเป้ าหมายพัฒนาให้ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและ
ก่อสร้าง (EPC) เติบโตขึ้นเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั
รายได้จากธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ องจนปั จจุบนั ในปี 2564 มีสัดส่ วน
รายได้เท่ากับร้อยละ 60.78 ของรายได้รวม อีกทั้งธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้างยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง
บริ ษ ัทจึ งตระหนักถึ งความจ าเป็ นในการจัดโครงสร้ างกิ จการในกลุ่มใหม่ เพื่ อให้เกิ ดความชัดเจนในการบริ หารจัดการและ
ควบคุมดูแลแต่ละธุ รกิ จเพื่อการเติ บโตในอนาคต โดย บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ ง
ดาเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุนและการถื อหุ ้นบริ ษทั อื่ น ปั จจุ บนั บริ ษทั มี ธุรกิ จหลัก 2 ด้าน คือ ธุ รกิ จบริ การทางวิศวกรรมและ
ก่อสร้าง ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง
ส่วนที่ 1 หน้า 1

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
การประกอบธุรกิจของบริษัท
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ปี 2564 สามารถจาแนกได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
HOLDING

AUTO

EPC

WATER

งบการเงินรวม
เปลี่ ยนแปลง
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 มูล ค่ า
%
รายได้
- 813 634 1,325 1,472
35
27 2,173 2,133
40
1.9%
กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนิ นงาน
(1) 87 204
49
76
70
15
(3)
274
83
191
230.1%
ต้นทุนทางการเงิน
14
18
(4) (22.2%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
49
27
22
81.5%
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงสร้างกิจการ
29
(29) (100.0%)
กาไร (ขาดทุ น) สาหรั บงวด
211
9
202 2,244.4%
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
5
(5) (100.0%)
กาไร (ขาดทุ น) ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
211
14
197 1,407.1%
* AUTO : กลุม่ ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนโลหะ / EPC : กลุม่ วิศวกรรมและก่อสร้าง / WATER : กลุม่ จาหน่ ายน้ าดิบ
สาหรั บปี

ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เปรี ยบเทียบกับงบการเงินรวมสิ้นสุดวันเดียวกันของปี ก่อน รายได้เพิ่มขึ้นจานวน 42 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.96
รายได้
AUTO

EPC

WATER

รายได้เพิ่มขึ้นจากสิ้นสุ ดรอบเวลาวัน
เดียวกันของรอบปี ก่อน ทั้งนี้ เป็ นผลมาจาก
ในปี 2563 เกิดการการชะลอตัวตามสภาวะ
เศรษฐกิจ เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัส COVID-19 ซึ่ งทาให้กิจกรรมการ
ผลิตในห่วงโซ่ยานยนต์สะดุดลง แต่ในปี
2564 ธุรกิจมีการฟื้ นตัวทาให้กาลังคาสัง่ ซื้อ
กลับเข้ามา

รายได้ลดลงจากสิ้ นสุ ดรอบเวลาวันเดียวกัน
ของรอบปี ก่อน ทังนี
้ ้ในปี 2563 ที่มีการ
ชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัส COVID-19 ทาให้ลูกค้าบางรายที่อยู่
ระหว่างรอลงนาม หรื ออยูร่ ะหว่างการศึกษา
โครงการชะลอการดาเนิ นการ ทั้งนี้ บริ ษทั
ได้มีการปรับเป้าการรับรู้รายได้เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนความ
เป็ นจริ งนั้น อย่างไรก็ดีในปี 2564 ก็ยงั มีการ
ชลอตัวอย่างต่อเนื่ องในธุรกิจก่อสร้าง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีการระบาด
ระลอกใหม่ ส่งผลให้การขนส่ งเครื่ องมือ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างทาได้ล่าช้า ส่ งผลต่อ
การรับรู้รายได้

รายได้เพิ่มขึ้นจากสิ้นสุ ดรอบเวลาวันเดี ยวกันของ
รอบปี ก่อน เนื่องจากความต้องการใช้น้ ามีปริ มาณ
ที่เพิ่มขึ้น และในรอบปี 2564 ปริ มาณน้ าฝนตาม
ฤดูมีปริ มาณมากพอในการรองรับคาสั่งซื้ อของ
ลูกค้า บริ ษทั สามารถขายน้ าให้ครบถ้วนตาม
สัญญาทาให้ตน้ ทุนในธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ
เพิ่มขึ้นเนื่ องมาจาก ค่าแรง และค่าเสื่ อมราคา

ส่วนที่ 1 หน้า 2

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
1. ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC )
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ได้ขยายมาลงทุนในธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ในนาม บริ ษทั
เอทู เทคโนโลยี จากัด (“เอทู”) และบริ ษทั ในเครื อ (บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์
จากัด (“เอทูที”) และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด (“เอทูวี”)) (กลุ่ม EPC) ซึ่ งประกอบธุรกิจให้บริ การออกแบบ
และให้คาปรึ กษาด้านวิศวกรรม การให้บริ การงานก่อสร้างโครงการ และให้บริ การดูแลและบารุ งรักษา รวมถึงจาหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ได้แก่
1.1 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน หลังคา ลอยน้ า
1.2 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานขยะ เช่น จากขยะชุมขน ขยะอุตสาหกรรม รวมถึง
โรงคัดแยกขยะ เป็ นต้น
1.3 โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
1.4 โครงการก่อสร้างโรงผลิตและจาหน่ายน้ าแบบครบวงจร
2. ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที . จากัด และ บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จากัด (กลุ่ม AUTO) ประกอบธุ รกิ จผลิตและ
จาหน่ ายชิ้นส่ วนโลหะที่ มีความเที่ ยงตรงสู ง (High Precision Machining& Cold Forging) ที่ ทาจากโลหะ เช่ น เหล็กกล้า
เหล็กหล่อ เหล็กทุบขึ้นรู ป สแตนเลส และอลูมิเนี ยม เป็ นต้น โดยรู ปร่ าง ลักษณะและคุณสมบัติของชิ้นงานจะเป็ นไปตามการ
ออกแบบของลูกค้า โดยชิ้นส่ วนที่ มีความเที่ ยงตรงสู งของบริ ษทั สามารถนาไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ลูกค้า
ส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่วนกลุ่มที่ผลิตส่งให้บริ ษทั ประกอบรถยนต์โดยตรง (1st Tier Supplier) โดยในปั จจุบนั บริ ษทั
มุ่งเน้นการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมุ่งเน้นขยายธุรกิ จไปในส่ วนของ BIG BIKE ซึ่ ง
เป็ นดาวรุ่ งดวงใหม่ ของอุ ตสาหกรรมยานยนต์ไทย อุ ตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรั บอากาศ เครื่ องท าความเย็น
อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล และอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์
บริ ษ ัทมี นโยบายในการกระจายฐานลู กค้าสู่ หลากหลายอุ ตสาหกรรม เพื่ อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงและเพิ่ ม
เสถียรภาพทางธุรกิจให้กบั บริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ยังคงเดินหน้ายกระดับมูลค่าเพิ่มของกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการขยาย
กระบวนการผลิตให้ครอบคลุม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึ งสนับสนุ นความสามารถในการดาเนิ นงานที่
ยืดหยุน่ ของบริ ษทั
3. ธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ
ในปี 2559 บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ได้ขยายมาลงทุนในธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ ในนามบริ ษทั ชล
กิจสากล จากัด (“ซีเค”) ซึ่งเป็ นการลงทุนผ่านเอทู ทางซีเค ประกอบธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ โดยทางซีเค มีบ่อน้ าเพื่อรองรับน้ าดิบ
จานวน 5 บ่อ ซึ่งรองรับน้ าได้ท้ งั หมดจานวน 18 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้ง 5 บ่อ อยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดชลบุรี
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์

วิสยั ทัศน์
ผู ช้ านาญการ
ระดับโลก

หลักสำคัญ
สร้ำงงำน
"คุณภาพคือ
ศักดิ์ศรี สามัคคี
เพิ่มผลผลิต เป็ น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม"

หลักสำคัญ
สร้ำงคน
"วินัย สามัคคี
เสียสละ
คุณธรรม กตัญญู "

ปณิธำนองค์กร
"มุง่ สร้างคนดี
แทนคุณแผ่นดิน"

เพื่อให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ที่ต้ งั ไว้ คือ "ผู้ชานาญการระดับโลก " บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาปรับปรุ งระบบการ
จัดการทั้งองค์กร เพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีท้ งั ในด้านการบริ หารจัดการ การผลิต และ
บุคลากร โดยบริ ษทั ได้นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึ กอบรม
ทักษะความรู ้ เพื่อให้การทางานมีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ลูกค้ากาหนด และมุ่งมัน่ สู่ การเป็ นผูน้ าใน
ด้านวิศวกรรม การจัดซื้ อ และการก่อสร้าง (EPC) รวมทั้งการให้บริ การ ให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับการบริ หารโครงการในไทย
และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจและโครงการในอนาคต
บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะขยายการประกอบประกอบธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC )
- ธุรกิจโรงไฟฟ้า หลังจากที่ได้ดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะ (โครงการบริ หารจัดการ
มูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาด 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กาจัดมูลฝอยอ่อนนุ ช กทม.) เรี ยบร้อยแล้ว ทาง
บริ ษทั ได้รับสัญญาสื บเนื่องการบริ หารการเดินเครื่ องและซ่อมบารุ งเป็ นระยะเวลา 20 ปี และได้ขยายต่อยอด
ธุรกิ จไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ เช่น โรงไฟฟ้ าระบบชี วมวล และระบบชี วภาพ เพื่อ
รองรับโครงการสาคัญตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่ งขณะนี้ บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนจากขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดหนองคายซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็ จในปี 2565
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
- ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มุ่งเน้นงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภท
ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farm) เป็ นหลัก แต่ดว้ ยปั จจุบนั ภาครัฐยังไม่มีนโยบายรับซื้ อไฟเพิ่ม จึงมุ่งเน้นลูกค้า
ภาคเอกชน ในกลุ่มของเจ้าของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง และต้องการประหยัด
ค่าไฟ โดยลูกค้ากลุ่มนี้ จะเป็ นการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ประเภทติดตั้งบนหลังคา (Solar
rooftop) และประเภทลอยน้ า (Solar floating) เป็ นหลัก ซึ่ งในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้เข้าดาเนิ นงานจัดหาและ
ติ ดตั้งระบบผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ ชนิ ดติ ดตั้ง บนพื้นดิ น ขนาด 48.91 MW. สาหรั บโครงการ
โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร่ วมกับพลังงานก๊าซชีวภาพ (SPP Hybrid Firm) ซึ่ งถือเป็ นโครงการใหญ่
อีกโครงการหนึ่งในปี 2564 โดยคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็ จภายในปี 2565
- ธุรกิจการจัดการระบบน้ า มีแผนขยายธุรกิจรับเหมาและจาหน่ายอุปกรณ์ระบบผลิตและจาหน่ายน้ าให้กบั กลุม่
ธุรกิจเอกชนที่ลงทุนผลิตจาหน่ายน้ าดิบให้แก่กลุ่มนิคมโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่โครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่กาลังพัฒนาและในอนาคตจะมีความต้องการใช้น้ าสู งมาก ซึ่ งในปี 2564
ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้เข้าดาเนินงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุ งขยาย การประปาส่ วนภูมิภาค สาขาศรี
สะเกษ โดยคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็ จภายในปี 2566
- ธุรกิจสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าถือเป็ นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจาเป็ นและมีอตั ราการเติบโตสู งตาม
การเจริ ญเติบโตของเศษฐกิจ มีนโยบายมุ่งเน้นบริ การลูกค้าจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะลูกค้า การ
ไฟฟ้ า ทั้ง 3 หน่ ว ยงานที่ มี ป ระกาศแผนการจัด จ้า งงานก่ อ สร้ า งสถานี ไ ฟฟ้ า อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นระบบ
กรมบัญชีกลางอย่างชัดเจน ซึ่ งในปี 2564 ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้รับงานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้า 3 แห่ ง ได้แก่
สถานี ไฟฟ้าชุมแพ, สถานี ไฟฟ้าบ้านไผ่, สถานี ไฟฟ้าขอนแก่น 2, สถานี ไฟฟ้าศรี ตรังโกลฟส์ สาขาตรัง และ
สถานี ไฟฟ้า SPP Hybrid จ.สระแก้ว รวมถึงงานสายส่ งอีกด้วย โดยคาดว่าจะดาเนิ นการแล้วเสร็ จภายในปี
2565 ทุกแห่ง
- บริ ษทั มีนโยบายขยายธุรกิจพลังงานต่างประเทศ โดยจะเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม เนื่ องจากประเทศ
เวียดนาม เป็ นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ส่งผลให้ มีความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้น
รัฐบาลประเทศเวียดนาม มีนโยบายสนับสนุนพลังงานทางเลือกไว้อย่างชัดเจนในแผนแม่บทด้านพลังงาน
ระหว่างปี 2554-2563 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2573 เพื่อวางแผนระยะยาวในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิ จของประเทศที่ เติบโตสู งขึ้น บริ ษทั จึ งมีนโยบายขยายธุ รกิ จเข้าไปจัดตั้งบริ ษทั ในประเทศเวียดนาม ซึ่ ง
ปั จจุบนั ได้ดาเนิ นการจัดตั้งบริ ษทั เป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯ ให้การบริ การด้านการบริ หารโครงการก่อสร้าง
สถานี ไฟฟ้ าแรงสู ง การก่อสร้างสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง สาหรับโรงไฟฟ้ าพลังงานพลังงานทดแทนจากแสงอาทิ ตย์
และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานลม
2. ธุรกิจผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components)
บริ ษทั ยังคงให้ความสาคัญกับการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Parts
and Components) ด้วยเช่นกันเพื่อสนับสนุนต่อการเพิ่มรายได้และพัฒนายอดรายได้ให้สามารถเติบโตได้อย่างมี
เสถียรภาพและยัง่ ยืนต่อไป
บริ ษทั จะขยายการประกอบธุ รกิ จไปยังอุตสาหกรรมอื่ นๆ เพื่อกระจายความเสี่ ยงจากการพึ่งพารายได้จาก
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ตอ้ งการย้ายฐานการผลิตมาในประเทศ ซึ่ ง
พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงหรื อต่อเนื่ องกันกับลักษณะการประกอบ
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจของบริ ษทั เพื่อก่อให้เกิด Synergy ในการผลิต และการเรี ยนรู ้เทคนิ คและกระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์
จะต้องมีรูปแบบและการผลิตที่ซบั ซ้อน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
3. ธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ
บริ ษทั ได้ขยายการลงทุนไปสู่ ธุรกิ จน้ า เนื่ องจากบริ ษทั ได้เล็งเห็ นว่าธุ รกิ จน้ าเป็ นธุ รกิ จแห่ งอนาคต มี การ
ขยายตัวสู ง และมี คู่แข่งไม่มาก โดยบริ ษทั ย่อยจะทาธุ รกิ จจาหน่ ายน้ าดิ บ โดยมี ลกั ษณะของธุ รกิ จเป็ นการทา
สัมปทานกับภาครัฐ หรื อเอกชนที่น่าเชื่อถือ เนื่ องด้วยปั จจุบนั ภาครัฐต้องการกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยการลงทุน จึง
เป็ นช่องทางที่การลงทุนโดยภาคเอกชน ในลักษณะสัมปทานจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว อีกทั้งมีการเปิ ด AEC
ทาให้ช่องทางในการลงทุน ที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา มีโอกาสมากขึ้น
บริ ษทั จะขยายแหล่งเก็บน้ าดิบต้นทุนต่า เพื่อรองรับปั ญหาความไม่แน่นอนของน้ าดิบที่ได้รับจากธรรมชาติ
ควบคู่กบั การรองรับการขยายรายได้จากการเติบโตของลูกค้า
กลยุทธ์
• องค์กรเติบโตและมีความหลากหลายในกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภค โดยมุ่งเน้นสร้างรายได้
จากการให้บริ การด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) และให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็ นผูน้ า
ด้านบริ หารต้นทุนโครงการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ สร้างความเชื่ อมัน่ ให้กับผูว้ ่าจ้างด้วยการส่ งมอบงานที่ มี
คุณภาพ
• สร้างความมัน่ ใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพ การส่งมอบ และการบริ การ และรับผิดชอบต่อลูกค้า
• สร้างระบบผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ ควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม ให้แ ข่งขันได้ เพื่อหาโอกาสในอุตสาหกรรมใหม่ๆ
เพิ่มเติม
1.1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
• วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที .จากัด ได้เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนจาก 150,000,000 บาท เป็ น
300,000,000 บาท
• วันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด เพื่อประกอบธุ รกิ จรับเหมา
ก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของผูว้ า่ จ้าง ในประเทศเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียน จานวน 1,000,000 บาท
• วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ได้ซ้ื อหุ ้น บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมทาให้
สัดส่วนการถือหุน้ จากร้อยละ 53.33 เปลี่ยนเป็ นร้อยละ 98.12
• วันที่ 2 กันยายน 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 600,000,000 บาท
• วันที่ 9 กันยายน 2563 บริ ษ ัท เอเซี ย พรี ซิชั่น เอ.ที .จ ากัด ได้เ พิ่มทุ น จดทะเบี ย นจาก 300,000,000 บาท เป็ น
550,000,000 บาท
• วันที่ 17 กันยายน 2564 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ได้ซ้ือหุน้ ในบริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จากัด คืนจาก
บริ ษทั ตีรวัมน์สุรินทร์ก่อสร้าง จากัด ส่งผลให้หบ้ ริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ถือหุ ้นในบริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทู
ตีรวัฒน์ จากัด 100%
1.1.3 การใช้ เงินทีไ่ ด้ มาจากการระดมทุุน
- ไม่ มี 1.1.4 ข้ อผููกพันทีบ่ ริษัทให้ คามัน่ ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
- ไม่ มี ส่วนที่ 1 หน้า 6

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
1.1.5 ข้ อมูลบริษัท
ชื่ อบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
ชื่ อย่ อหลักทรัพย์
วันทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ชนิดของหุ้นทีอ่ อกจาหน่ าย
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ ว
มูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจ

:
:
:
:
:
:
:
:
:

หมวดอุตสาหกรรม
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage

:
:
:
:

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
APCS
29 กันยายน 2554
หุน้ สามัญ
659,999,962.00 บาท
659,999,862.00 บาท
659,999,862 หุน้
1.00 บาท
ธุรกิจหลัก
ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) งานก่อสร้างโครงการและ
ให้บริ การดูแลและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิ ด
รวมถึ ง จ าหน่ ายวัสดุ อุ ปกรณ์ อะไหล่ ต่ างๆ เพื่ อใช้ในการก่ อสร้ างงาน
โครงสร้างต่างๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานทุกประเภท
ผลิ ตชิ้ นส่ วนโลหะ ผลิ ตและจ าหน่ ายชิ้ นส่ วนโลหะที่ มี ความเที่ ยงตรงสู ง
(High Precision Machining & Cold Forging) สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น
และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพ
ธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ จาหน่ายน้ าดิบ
บริ การรับเหมาก่อสร้าง (CONS)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
0107554000011
(660) 38-468-300
(660) 38-458-751
www.apcs.co.th
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลของนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
บริษัทย่ อย


บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด (“เอทู”)

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก

:
:
:
:
:

ที่ต้ังสานักงานใหญ่

:

ที่ต้ังสาขา

:

เลขทะเบียนนิติบุคคล
โทรศัพท์ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์ สาขา
โทรสาร

:
:
:
:



600,000,000.00 บาท
600,000,000.00 บาท
60,000,000 หุ้น
10.00 บาท
ให้บริ การในด้าน Engineering Service และ ให้บริ การงานก่อสร้ างโครงการและ
ให้บริ การดูแลและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
0205553022311
(660) 38-468-300
(662) 361-5494-5
(662) 361-5496

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด (“เอพีเอที”)

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก

:
:
:
:

ที่ต้ังสานักงานใหญ่

:

ที่ต้ังสาขา
เลขทะเบียนนิติบุคคล
โทรศัพท์
โทรสาร
เปลีย่ นแปลงชื่ อและที่อยู่
สานักงานใหญ่ ของบริษทั

:
:
:
:
:

550,000,000.00 บาท
55,000,000 หุ้น
10.00 บาท
ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision
Machining & Cold Forging) สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น และ
อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
700/102 หมู่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
0205553022761
(660) 38-468-300
(660) 38-458-751
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จาก
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด เป็ น บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด
ที่อยูส่ านักงานใหญ่ จาก 700/102 หมู่ 1 ตาบลบ้านเก่า
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 เป็ น เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
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บริษัท เอเซียพรีซิชั่นเทค จากัด (“เอเอสที”)

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก
ที่ต้ังสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนนิติบุคคล
โทรศัพท์
โทรสาร


1,000,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
200,000 หุ้น
5.00 บาท
ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนโลหะ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
: 0205561031706
: (660) 38-468-300
: (660) 38-458-751
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด (“เอพีท”ี )

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว
มูลค่ าที่ตราไว้ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก

:
:
:
:
:

ที่ต้ังสานักงานใหญ่

:

ที่ต้ังสาขา

:

เลขทะเบียนนิติบุคคล
โทรศัพท์ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์ สาขา
โทรสาร

:
:
:
:



10,000,000.00 บาท
10,000,000.00 บาท
10,000 หุ้น
1,000.00 บาท
จาหน่ ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ ต่างๆ เพื่อใช้ในการก่ อสร้ างงานโครงสร้ างต่างๆ
ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทุกประเภท ธุ รกิ จน้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
0205560020808
(660) 38-468-300
(662) 361-5494-5
(662) 361-5496

บริษัท กิจการร่ วมค้ า เอทู ตีรวัฒน์ จากัด (“เอทูท”ี )

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
มูลค่าที่เรียกชาระแล้ ว
สิทธิในการออกเสียง

:
:
:
:
:
:

ประกอบธุรกิจหลัก

:

หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้นสามัญ
รวม
36,750,000.00 บาท
38,250,000.00 บาท
75,000,000.00 บาท
9,187,500.00 บาท
9,562,500.00 บาท
18,750,000.00 บาท
3,675,000 หุ้น
3,825,000 หุ้น
10.00 บาท
10.00 บาท
2.50 บาท
2.50 บาท
1 หุ ้น เท่ากับ
1 หุ ้น เท่ากับ
10,000 เสี ยง
1 เสี ยง
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิ ชย์ ที่พกั อาศัย สถานที่ทาการ
ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้ างอย่างอื่นทุกชนิ ด รวมทั้งรับทางาน
โยธาทุกประเภท
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ที่ต้ังสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนนิติบุคคล
โทรศัพท์
โทรสาร


: เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ
นาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
: 0105561082832
: (662) 361-5494-5
: (662) 361-5496

บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด (“เอทูว”ี )

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก

:
:
:
:
:

ที่ต้ังสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนนิติบุคคล
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:



แขวงบาง

1,000,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
100,000 หุ้น
10.00 บาท
ให้บริ การในด้าน Engineering Service และ ให้บริ การงานก่ อสร้ างโครงการและ
ให้บริ การดูแลและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด
33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District I, Ho Chi Minh City, Vietnam
0316214921
-

บริษัท ชลกิจสากล จากัด (“ซีเค”)

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก
ที่ต้ังสานักงานใหญ่
เลขทะเบียนนิติบุคคล
โทรศัพท์
โทรสาร

120,000,000.00 บาท
120,000,000.00 บาท
1,200,000 หุ้น
100.00 บาท
ผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ
เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ
เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
: 0105549083841
: (662) 361-5494-5
: (662) 361-5496
:
:
:
:
:
:
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แขวงบางนาใต้

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
บริษัทย่ อย
บริษทั

ชื่ อ ย่อ

ประเภทธุ รกิ จ

ธุ รกิ จ

วัน ที่ จ ดทะเบียน ทุ น จดทะเบียน
(บาท)

1. บจ. เอทู เทคโนโลยี

A2

2. บจ. เอพี ซีเอส เทคโนโลยี

APT

3. บจ. กิ จการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ A2T

ให้ บริ การในด้าน Engineering Service และ Automation Solutionและ
ให้ บริ การงานก่ อสร้างโครงการและให้ บริ การดู แ ลและ บารุ งรักษาโรงงาน
ไฟฟ้ าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิ ด
จัดจาหน่ ายวัสดุ อุ ปกรณ์ อะไหล่ ต่างๆ เพื่ อใช้ในการก่ อสร้างงานโครงสร้าง
ต่างๆ ของธุ รกิ จโรงไฟฟ้ า ธุ รกิ จพลังงานทุกประเภท ธุ รกิ จน้ ารวมถึ ง
โรงงานผลิ ตไอน้ า น้ าบริ สุทธิ์ และผสมสารเคมี เพื่ อจาหน่ ายในกิ จการ
อุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมีห รื อเพื่ อใช้เพื่ อจาหน่ ายแก่ ชุมชน และธุ รกิ จที่
เกี่ ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และให้ บริ การ ออกแบบ ให้ คาปรึ กษาด้าน
วิศ วกรรมการให้ บริ การงานก่ อสร้างโครงการ และให้ บริ การดู แ ลบารุ งรักษา
งานก่ อสร้างโครงการเพิ่ มประสิทธิ ภาพการสูบน้ า

4. บจ. เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม A2V

ให้ บริ การในด้าน Engineering Service และ Automation Solution และ
ให้ บริ การงานก่ อสร้างโครงการและให้ บริ การดู แ ลและบารุ งรักษาโรงงาน
ไฟฟ้ าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิ ด

5. บจ. ชลกิ จสากล

จาหน่ ายน้ าดิ บ

CK

จานวนหุ้ น ที่
จาหน่ ายแล้ ว
(หุ้ น )

มูล ค่ าที่ ตราไว้ มูล ค่ าที่ เรียกชาระ จานวน
หุ้ น ละ
หุ้ น ละ
หุ้ น ที่ ถือ
(บาท)
(บาท)
(หุ้ น)

สั ดส่ วน
การถื อ หุ้ น
(%)

ก่ อสร้าง

19 ตุลาคม 2553 600,000,000.00

60,000,000

10.00

10.00

59,999,997

ถื อหุ ้ น โดย
APCS 100.00

ก่ อสร้าง

28 มิถุน ายน 2560 10,000,000.00

10,000

1,000.00

1,000.00

9,997

ถื อหุ ้ น โดย
A2 99.97

ก่ อสร้าง

15 พฤษภาคม 2561 75,000,000.00

10.00

2.50

หุ ้ น บุริมสิทธิ์
3,674,997

ถื อหุ ้ น โดย
A2 100

10.00

2.50

ก่ อสร้าง

23 มีน าคม 2563

หุ ้ น บุริมสิทธิ์
3,675,000
หุ ้ น สามัญ
3,825,000

1,000,000.00

100,000

10.00

10.00

บริ ห ารจัดการน้ า 14 กรกฎาคม 2549 120,000,000.00

1,200,000

100.00

100.00

55,000,000

10.00

10.00

200,000

5.00

5.00

6. บจ. เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที.

APAT

ผลิ ตและจาหน่ ายชิ้ น ส่วนโลหะ

ผลิ ตชิ้ น ส่วนโลหะ 22 ตุลาคม 2553 550,000,000.00

7. บจ. เอเซียพรี ซิชนั่ เทค

AST

ผลิ ตและจาหน่ ายชิ้ น ส่วนโลหะ

ผลิ ตชิ้ น ส่วนโลหะ 30 สิงหาคม 2561

1,000,000.00

หมายเหตุ
1)

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ถื อหุ ้ น ในบริ ษทั กิ จการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จากัด เป็ น หุ ้ น บุริมสิทธิ์ จานวน3,674,997 หุ ้ น โดยสิทธิ ในการออกเสียงสาหรับหุ ้ น บุริมสิทธิ์ 1 หุ ้ น เท่ากับ 10,000 เสียง และหุ ้ น สามัญ 1 หุ ้ น เท่ากับ 1 เสียง
และผูถ้ ื อหุ ้ น บุริมสิทธิ์ ได้รับเงิ น ปัน ผล และได้รับชาระค่าหุ ้ น เมื่อเลิ กกิ จการหรื อชาระบัญชี ของบริ ษทั ก่ อนผูถ้ ื อหุ ้ น สามัญในอัตราร้อยละ203 ของทุน ชาระแล้วของหุ ้ น บุริมสิทธิ์ นั้ น

2)

เมื่อวัน ที่ 25 กุมภาพัน ธ์ 2562 ได้เปลี่ ยนชื่ อ จากบริ ษทั พี ทู พรี ซิชนั่ จากัด เป็ น บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด
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100,000

ถื อหุ ้ น โดย
A2 100.00

ถื อหุ ้ น โดย
A2 98.12
ถื อหุ ้ น โดย
54,999,997
APCS 100.00
ถื อหุ ้ น โดย
199,997
APAT 100.00
1,177,497

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ จําแนกตามลักษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริ ษทั มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ ผลิตภัณฑ์ /
กลุ่มธุรกิจ

สั ดส่ วน
การลงทุน
(%)

ดําเนินการโดย

1.กลุ่มธุรกิจบริ การทาง

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
วิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด
2.กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั เอ.ที. จํากัด 2
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จํากัด

100.00
100.00
100.00
100.00

3.กลุ่มธุรกิจจําหน่ายนํ้าดิบ

98.12

บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด

งบการเงินรวม1
2562

2563

2564

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

1,870.79

67.10

1,472.02

69.02

1,324.75

60.97

853.64

30.62

633.70

29.71

813.13

37.43

63.72

2.28

27.08

1.27

34.78

1.60

2,788.15

100.00

2,132.80

100.00

2,172.66

100.00

100.00

รวม

หมายเหตุ : 1. รายได้ระหว่างกันได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
2. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด เป็ น บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

กลุ่มธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย 7 บริ ษทั ดังนี้
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2563 เป็ นต้นไป บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่ งดําเนิ นธุ รกิจ
ด้านการลงทุนและการถือหุ ้นบริ ษทั อื่น (Holding Company) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้น ประจําปี 2562 เมื่ อวันที่ 20 เมษายน 2562 ได้มีมติ อนุ มตั ิการปรั บโครงสร้ างกิ จการ โดยการโอนกิ จการผลิตและ
จําหน่ ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง ให้แก่บริ ษทั บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด (“เอพีเอที”) (ได้จดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ที่บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนของเอพีเอที โดยการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริ หารจัดการและ
ควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจ พร้อมรับกับการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
กลุ่มธุรกิจ

บริษทั ในกลุ่มธุรกิจ

1. กลุ่มธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)

2. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ( AUTO)
3. กลุ่มธุรกิจจําหน่ายนํ้าดิบ ( WATER)

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จํากัด
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด

ปั จจุ บนั บริ ษทั มี ธุรกิ จหลัก 2 ด้าน คื อ ธุ รกิ จบริ การทางวิศวกรรมและก่ อสร้ าง ธุ รกิ จผลิ ตชิ้ นส่ วนโลหะความ
เที่ยงตรงสู ง
ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริ ษทั แล้วเสร็ จ บริ ษทั จะยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจไปเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่ งดําเนินธุรกิจด้านการ
ลงทุนและการถือหุน้ บริ ษทั อื่น (Holding Company) โดย เอพีเอที จะเป็ นหนึ่งในบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่ งได้รับโอน
ธุรกิจผลิต และจําหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining & Cold Forging) ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
และที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวมาจากบริ ษทั และบริ ษทั จะถือหุน้ ใน
เอพีเอที ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ เอพีเอที การโอนกิจการให้แก่ เอพีเอที ดังกล่าวเป็ นการปรับ
โครงสร้างการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั จึงไม่มีผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริ ษทั แต่อย่างใด
การดําเนินงานของกลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ธุ ร กิ จ บริ ก ารทางวิ ศ วกรรมและก่ อ สร้ า ง (EPC) การให้ บ ริ ก ารงานก่ อ สร้ า งโครงการและให้ บ ริ ก ารดู แ ลและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิ ด สถานี ไฟฟ้าแรงสู ง และการจัดการระบบนํ้า รวมถึงจําหน่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการก่ อสร้ างงานโครงสร้ างต่าง ๆ ของธุ รกิ จโรงไฟฟ้ า ธุ รกิ จพลังงานทุ ก
ประเภท
2. ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining & Cold Forging) ที่ทาํ จากโลหะ
เช่ น เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนี ยม เป็ นต้น โดยคุ ณสมบัติ ลักษณะและรู ปทรง ของชิ้ นงานจะเป็ นไปตามการ
ออกแบบของลู ก ค้า ปั จ จุ บ ัน ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็น อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
3. ธุรกิจจําหน่ายนํ้าดิบ
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1.2.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
1.2.2.1 กลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่ อสร้ าง (EPC)
ธุ ร กิ จ บริ ก ารทางวิ ศ วกรรมและก่ อ สร้ า ง (EPC) ดํา เนิ น งานภายใต้ก ารบริ ห ารจัด การของเอทู ได้ด าํ เนิ น งาน
ให้บริ การงานก่อสร้ าง รั บเหมาก่อสร้ าง ให้บริ การดู แลและบํารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ า ประเภทพลังงานทุ กชนิ ด การรั บเหมา
โครงการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของผูว้ ่าจ้าง รวมถึงการขายวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ดาํ เนิ น
ธุรกิจแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนของการให้บริ การรับเหมาก่อสร้างโครงการ และส่ วนของการทําธุ รกิจขายวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้
ในโครงการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.2.1.1. ดําเนินธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่ อสร้ าง (EPC)
การดําเนิ นธุ รกิ จบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้ าง (EPC)เป็ นการดําเนิ นงานที่ เกิ ดจากการให้บริ การ
รับเหมาก่อสร้างโครงการแบบครบวงจร ในรู ปแบบ EPC – Engineering Procurement and Construction เป็ น
โครงการที่ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งให้บริ การทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่ มตั้งแต่การออกแบบ จัดหาอุปกรณ์
และทําการก่อสร้างงานโยธา การติดตั้งทดสอบระบบจนกระทัง่ ส่ งมอบให้ลูกค้า รวมถึงการบริ การให้คาํ ปรึ กษา
และให้บริ การดู แลและบํารุ งรั กษาและเดิ นระบบหลังการส่ งมอบด้วย ปั จจุ บนั บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จ ภายใต้การ
ดําเนินงานของบริ ษทั เอทู และ บริ ษทั เอทูตีรวัฒน์
ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
ในช่วงปี 2562 มาจนปั จจุบนั เอทูได้ดาํ เนิ นการธุ รกิจและขยายบริ การด้านงานบริ การทางวิศวกรรมและ
ก่อสร้ าง จนปั จจุ บนั มี ผลงานการให้บริ การก่อสร้ าง โรงไฟฟ้ าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิ ดได้แก่ โรงผลิ ต
ไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ โรงผลิตไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิงขยะชนิ ดต่างๆ งานก่อสร้ างสถานี ไฟฟ้ าแรงสู ง งาน
ก่อสร้ างโรงงานผลิ ตนํ้าและระบบจําหน่ ายนํ้า โดยมี กลุ่มลูกค้าที่ สําคัญคื อผูป้ ระกอบการเอกชนรายใหญ่ และ
หน่วยงานรัฐเช่นการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เป็ นต้น

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะจากแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้งบนหลังคา ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน
และประเภทลอยนํ้า (ตามลําดับจากซ้ายไปขวา)

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะ
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โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสู ง

โครงการก่อสร้างสายส่ งไฟฟ้าแรงสู ง

โครงการก่อสร้างโรงผลิตและจําหน่ายนํ้าแบบครบวงจร
การผลิตและขั้นตอนการผลิต
(1.1) ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อการก่ อสร้ าง
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและผูบ้ ริ หารได้ทาํ การติดต่อประสานงานกับลูกค้าในขั้นแรกโดยจะรับข้อมูลความ
ต้องการของลูกค้าและทําการพิจารณาและตัดสิ นใจในเบื้องต้นว่าจะเสนอ Proposal หรื อไม่ หากต้องการที่จะเสนอ
Proposal ฝ่ ายบริ หารจะทําการมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดําเนิ นการสํารวจหน้างานพร้อมจัดทําต้นทุนเพื่อ
เสนอ /ตัดสิ นใจพร้อมเสนอราคา หากโครงการได้รับคัดเลือก ฝ่ ายบริ หารร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจจะ
พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ หากตกลงเงื่อนไขกับลูกค้าได้กจ็ ะนําเข้าสู่ กระบวนการทําสัญญาและเริ่ มดําเนินการก่อสร้าง
ต่อไป
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ฝ่ ายบริ หาร จะทําการแต่งตั้ง Project Manager เพื่อรั บผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้ าง Project
Manager จะมอบหมายให้กบั วิศวกรเพื่อสํารวจสภาพพื้นที่ อีกครั้งเพื่อรั บทราบถึงข้อมูลโครงการและทําการ
ประเมินความเสี่ ยงที่มี ในการดําเนิ นโครงการและจัดเตรี ยมแผนและมาตรการรองรับในกรณี ที่มีความเสี่ ยงสู ง
และ/หรื อผลกระทบจากความเสี่ ยงสู ง (High risk scale)
(1.2) ขั้นตอนการก่ อสร้ างโครงการ
เมื่อได้รับมอบโครงการจากฝ่ ายบริ หาร Project Manager จะเป็ นผูก้ าํ หนดผังองค์กรของโครงการ(Project
Organization) และแต่งตั้ง Site Manager ซึ่ งจะมีหน้าที่ควบคุมดูแลการดําเนิ นงานในโครงการProject Manager
ร่ วมกับ Engineering Manager และ Site Manager จะต้องทําการทบทวนความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านต่าง ๆ
รวมทั้งความต้องการอื่น ๆ ที่ระบุในสัญญา ข้อมูลที่ได้จะต้องมีการสื่ อสารให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบและก่อสร้างต่อไป
Project Manager ทําการประเมินต้นทุนที่ใช้ในการดําเนิ นงานจริ ง เพื่อประกอบการนําเสนอ Budget
เสนอต่อฝ่ ายบริ หาร
เมื่อสรุ ปข้อมูลทุกอย่างเสร็ จสิ้ นแล้ว Engineering Manager และ Site Manager จะทําการสัง่ ซื้ อ วัสดุ
เครื่ องจักร และจ้างผูร้ ับเหมาช่วงต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ สําหรับงาน Engineering เมื่อได้ Conceptual Design
มาแล้ว Site Manager และผูเ้ กี่ยวข้องจะทําการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
ควบคุมงานก่อสร้างและงานจัดซื้ อจัดจ้างในส่ วนของผูร้ ับเหมา Site Manager และ Project Engineer มีหน้าที่
ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้เป็ นไปตามรู ปแบบหรื อมาตรฐานสําหรับงานหรื ออุปกรณ์น้ นั ๆ รวมทั้งเป็ นไปตาม
หลักวิศวกรรมที่ดี การตรวจสอบ (Inspection) งานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่ องจักรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการ
ทดสอบ (Test and Commissioning) เครื่ องจักรอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ต้องเป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
เมื่อโครงการดําเนินการก่อสร้างเสร็ จสิ้ น โครงการจะต้องส่ งมอบโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็ จครบถ้วน
ตามสัญญาโดยโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบครบถ้วนตามกระบวนการ QC Test and
Commissioning Procedure และผ่านการตรวจสอบในขั้นสุ ดท้ายร่ วมกับลูกค้าก่อนทําการส่ งมอบ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ข. การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
กระทรวงพลังงานได้จดั ทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018) ซึ่ งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยมีเป้ าหมายที่จะเพิ่ม
สัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในรู ปแบบพลังงานไฟฟ้ าจากความร้อน และพลังงานไฟฟ้ า
จากเชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายที่ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2580 ซึ่ งมีผลคาดการณ์ความต้องการใช้
พลังงานขั้นสุ ดท้าย ณ พ.ศ. ปี 2580 อยูท่ ี่ระดับ 126,867 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ (ktoe)
เป้ าหมายกําลังการผลิตใหม่ ของโรงไฟฟ้ าชุ มชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตาม PDP-2018 Rev.1
กําลังการผลิต (เมกะวัตต์ )
ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ (นํ้าเสี ย/ของเสี ย)
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)
พลังงานแสงอาทิตย์ (Hybrid)
รวม

2563
รายปี สะสม
200
200
100
100
200
200
200
200
700
700

2564
รายปี สะสม
100
300
50
150
100
300
100
300
350
1,050

2565
รายปี สะสม
100
400
33
183
100
400
90
390
323
1,373

รายปี
100
100
80
280

2566
สะสม
500
183
50
470
1,653

2567
รายปี สะสม
100
600
183
100
600
80
550
280 1,933

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2563). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP2018).
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ภาพรวมแผนพัฒ นากํา ลัง ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับ ปรั บ ปรุ ง ครั้ งที่ 1
(PDP2018 Rev.1) ได้กาํ หนดเป้าหมายกําลังการผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ที่รวมโครงการโรงไฟฟ้ าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแล้ว จํานวนทั้งสิ้ น 18,696 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงประเภท
ต่าง ๆ ดังนี้
ทางเลือก
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนํ้าร่ วมกับโรงไฟฟ้าพลังนํ้า
ชีวมวล
โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พลังงานลม
ก๊าซชีวภาพ (นํ้าเสี ย/ของเสี ย/พืชพลังงาน)
ขยะชุมชน
ขยะอุตสาหกรรม
พลังนํ้าขนาดเล็ก
รวม

กําลังผลิตตามสั ญญา
(เมกะวัตต์ )
9,290
2,725
3,380
120
1,485
1,183
400
44
69
18,696

แหล่งที่มา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน. (2563). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP2018)

จากนโยบายที่สาํ คัญดังกล่าวนี้ ทําให้เกิดการลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน นับว่าเป็ นการสนับสนุ นให้
เอกชนหันมาลงทุนธุ รกิ จพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวเป็ นเป้ าหมายหลักที่เอทูจะได้มี
โอกาสเข้าไปเสนอการให้บริ การในงานก่ อสร้ างโครงการให้แ ก่ ผูป้ ระกอบการที่ ได้รั บใบอนุ ญาตขายไฟฟ้ า
โดยเฉพาะการรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็ จประเภทโรงผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงผลิตไฟฟ้ า
จากเชื้อเพลิงขยะชนิดต่างๆ ซึ่ งถือได้วา่ จะเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ได้ในอนาคต
นอกเหนือจากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ที่ทางภาครัฐได้วางกรอบนโยบายไว้น้ นั ทาง
ภาครัฐยังมีการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการณ์ขนาดกลาง และผูป้ ระกอบการณ์รายย่อย ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนมากขึ้ น ผ่านกระบวนการให้สิทธิ์ ทางภาษี ซึ่ งคาดการณ์ ว่าจะส่ งผลให้มีการลงทุ นมากขึ้ นใน
อนาคต
ค. นโยบายและลักษณะการตลาด
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ด้านบุคลากร ผูบ้ ริ หารหลักของเอทู เป็ นวิศวกรที่มีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุ รกิจวิศวกรรม
และก่อสร้าง โรงไฟฟ้าประเภทพลังงาน และธุรกิจด้านการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสู ง จึงเป็ นที่รู้จกั และยอมรับใน
วงการก่อสร้าง ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติที่มีส่วนสําคัญในการติดต่อกับลูกค้า ประกอบกับปั จจุบนั บริ ษทั มีทีมงานวิศวกร
ที่ มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ง านออกแบบ วางแผน และดํา เนิ น การก่ อ สร้ า ง มี ที ม งานที่ มี
ประสบการณ์ในขั้นตอนการขอใบอนุญาต สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็ นอย่างดี ทํา
ให้บริ ษทั สามารถทําบริ หารโครงการและทําการก่อสร้างได้แล้วเสร็ จตามสัญญา นอกจากนั้น บริ ษทั ยังมีผลงานใน
โครงการที่สาํ คัญ ที่สามารถนํามาเป็ นผลงานที่เป็ นคุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้าร่ วมการประมูลในโครงการขนาด
ใหญ่ได้ จึงถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาํ คัญที่ทาํ ให้บริ ษทั มีความได้เปรี ยบและมีโอกาสในการแข่งขันสู งเหนือคู่แข่ง
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 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย

กลุ่มลูกค้าหลัก คือ ผูป้ ระกอบการด้านพลังงานและระบบสาธารณู ประโภคทั้งที่เป็ นเอกชนรายใหญ่ที่มี
ความมัน่ คง รวมถึ งหน่ วยงานภาคราชการต่าง เช่ นหน่ วยงานการไฟฟ้ าทั้ง 3 แห่ ง ซึ่ งเป็ นกลุ่มลู กค้าหลักที่ มี
ศักยภาพในการลงทุนและมีแผนการพัฒนาธุรกิจในอนาคตอย่างชัดเจน
 ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
โดยการเข้าร่ วมการประมู ลในภาครั ฐในงานรั บเหมาโครงการต่างๆโดยเน้นโครงการที่ เกี่ ยวข้องกับ
ระบบสาธารณู ปโภคตามแผนนโยบายของรัฐบาล สําหรับลูกค้าภาคเอกชนทางบริ ษทั ได้เข้าไปร่ วมกับนักลงทุน
ด้านพลังงานในประเทศเพื่อ ช่ วยพัฒนาโครงการและเสนอราคาให้กับ ลู กค้าเช่ น โรงไฟฟ้ าประเภทพลังงาน
ทดแทนต่างๆ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสู ง งานก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคด้านนํ้าแบบครบวงจรเป็ นต้น โดย
รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2564 งานบริ การรับเหมาจะเป็ นลูกค้าภายในประเทศทั้งหมด นอกจากนั้น บริ ษทั มีแผนขยาย
ฐานธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ให้กบั นักลงทุนที่ตอ้ งการไปลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศ
เช่น ประเทศเวียดนาม เป็ นต้น
 นโยบายการกําหนดราคา
ใช้วธิ ี สัญญาต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม (Cost Plus Contract) คือ ใช้ราคาต้นทุนตามข้อกําหนดและปริ มาณงาน
ตามที่ตกลงและการแข่งขันของธุรกิจพลังงานทดแทนมาพิจารณาประกอบ
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
บริ ษทั มุ่งเน้นที่จะพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและการจัดการเพื่อให้เป็ นโรงงานที่มีมาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับของลูกค้า โดยบริ ษทั ได้รับประกาศนียบัตรที่เป็ นมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ดังนี้
มาตรฐาน
1.

ISO 9001: 2015

ระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการ
รับรอง

รายละเอียด

28 พ.ย. 2562
ถึง
28 พ.ย. 2565

บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 UKAS
Quality Management
UKAS = United Kingdom Accreditation Service เป็ นหน่วยงานรับรอง
ระบบ ของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
บริ ษทั ที่ได้รับการรับรอง แสดงให้เห็นถึงความเป็ นธรรมและความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงาน และการบริ หารจัดการ ที่ได้มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ
โดยการได้รับรองระบบคุ ณภาพมาตรฐานนี้ จะเป็ นพื้นฐานสําคัญที่ เป็ น
เครื่ องมือยืนยันในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างสรรค์สินค้า
และบริ การที่มีมาตรฐาน

ง. การจัดหาผลิตภัณฑ์
เอทูจะจัดหาผลิตภัณฑ์สําหรับงานรับเหมาก่อสร้างตามแบบบัญชี แสดงปริ มาณงานและราคา (Bill of
Quantity หรื อ BOQ) ซึ่ งเป็ นบัญชีแสดงราคาวัสดุและค่าแรง ลูกค้าส่ วนใหญ่จะจัดทําเป็ นแบบฟอร์ มโดยจะระบุ
ปริ มาณวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้มาให้พร้อม เพื่อให้บริ ษทั กรอกข้อมูลมูลค่าตามรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้
นั้น ในกรณี ที่ลูกค้าไม่ระบุปริ มาณวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ มาให้ บริ ษทั จะต้องดําเนิ นการถอดแบบเพื่อระบุปริ มาณ
เอง
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จ. ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
งานโครงการที่ เอทูทาํ ทุกโครงการมี ข้ นั ตอนระเบี ยบปฏิ บตั ิ ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม( ESA ) ตามประกาศประมวลหลักการปฏิบตั ิ (Code of Practice: CoP) ซึ่ งกําหนด
โดย คณะกรรมการกํากับกิ จการพลังงาน (กกพ) เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ อาจจะ
เกิดขึ้นได้
ฉ. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ลักษณะสําคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประกอบธุุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบด้วย
ประเภท / ลักษณะของทรัพย์สิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (conso)

ลักษณะกรรมสิ ทธิ
เจ้าของกรรมสิ ทธิ

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี(ล้านบาท)
417.95

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Separate)

เจ้าของกรรมสิ ทธิ

51.42

ภาระผูกพัน
ที่ดินมูลค่า 271 ล้านบาทติดภาระจํานองกับ
สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
-

ช. งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เอทูมีจาํ นวนโครงการงานให้บริ การก่อสร้างกับลูกค้า แบ่งเป็ น
หน่ วย : ล้ านบาท
No.

รายละเอียด

โครงการ

มูลค่ าโครงการ

1

งานที่ดาํ เนินการก่อสร้างเสร็จสิ้ นแล้วในปี 2564

17

949.37

รับรู้รายได้
ปี 63
810.95

รับรู้รายได้
คงเหลือภาระ
ปี 64
138.42
-

2

งานที่อยูร่ ะหว่างการดําเนินงาน

23

2,762.40

156.02

934.11

1,672.28

3

งานที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยงั ไม่ได้เริ่ มก่อสร้าง
รวม

1

94.39

-

-

94.39

3,806.17

966.97

1,072.53

1,766.67

1.2.2.1.2 ธุรกิจจัดหาและจําหน่ ายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการก่ อสร้ าง
ธุรกิจจัดหาและจําหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ เช่น ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การก่ อ สร้ า งพลัง งานทดแทน ระบบสถานี ไ ฟฟ้ า แรงสู ง และระบบ
สาธารณูปโภค เป็ นการดําเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริ ษทั เอพีที
ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
จัดหาและจําหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น
แผงโซล่าร์ เซล อินเวอร์ เตอร์ โครงสร้างรองรั บแผงโซล่าร์ อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ สายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้ าแรงสู ง
และระบบมอนิ เตอร์ อุปกรณ์ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตจําหน่ายนํ้าเช่นเครื่ องผลิตนํ้าดิบและท่อส่ งนํ้า
เป็ นต้น
ข. การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
 ภาวะอุตสาหกรรม
พิจารณาจากการเปรี ยบเทียบกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พบว่าการขยายตัวของความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าทดแทนเพิ่มมากขึ้นทําให้การขายอุปกรณ์พลังงานทดแทนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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 แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน

มุ่งเน้นการจําหน่ายอุปกรณ์พลังงานทดแทนที่มีคุณภาพสู ง ทั้งนี้ ปริ มาณความต้องการอุปกรณ์พลังงาน
ทดแทนจะขึ้นอยูก่ บั การขยายตัวของความต้องการพลังงานทดแทน
ค.นโยบายและลักษณะการตลาด
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ธุรกิจพลังงานทดแทนนั้นถือว่าเป็ นธุรกิจที่มีการลงทุนสู งและการแข่งขันที่ดี เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วย
ให้บริ ษทั ประสบความสําเร็ จ กลยุทธ์สาํ คัญที่ช่วยให้การตลาดของบริ ษทั ประสบความสําเร็ จสามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งขันได้
 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
จําหน่ ายให้กบั กลุ่มลูกค้าที่ มีงานก่ อสร้ างโครงการต่างๆ เช่ น โครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า โครงการ
ก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภค โดยจําหน่ายให้กลุ่มลูกค้าที่เป็ นภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ซึ่ งเป็ นเจ้าของ
โครงการก่อสร้าง
 ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
เอพีที มีช่องทางการจัดจําหน่ าย และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงการ ให้กบั เจ้าของ
โครงการ บริ ษทั ผูร้ ับเหมาภายนอก หรื อบริ ษทั ผูอ้ อกแบบโครงการก่อสร้างโดยตรง
 นโยบายการกําหนดราคา
เอพีที จะกําหนดราคาผลิตภัณฑ์จากต้นทุนและส่ วนบวกเพิ่ม (Cost plus Margin)
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
- ไม่มี
 สิ ทธิประโยชน์ และเงื่อนไขทีไ่ ด้ รับการจากการส่ งเสริมการลงทุน
- ไม่มี
ง. การจัดหาผลิตภัณฑ์
เอพีที มีนโยบายการจัดหาผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับคําสั่งซื้ อจากลูกค้าเจ้าของโครงการงานก่อสร้างโดยตรงเท่านั้น
ไม่มีนโยบายสต็อควัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อลดภาระต้นทุนในการจัดเก็บสิ นค้า ทั้งนี้ การจัดหาผลิตภัณฑ์ จะมาจากการ
ซื้ อวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ และต่างประเทศ
จ. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

หลังหักค่ าเสื่ อมราคา

ภาระผูกพัน

(บาท)
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

14,144,385.61

ไม่มี

งานระหว่างก่อสร้าง

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

13,409,135.83

ไม่มี

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

18,436,648.00

ไม่มี

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

2,842,292.84

ไม่มี

ยานพาหนะ

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

2,831,461.35

ไม่มี

รวม

51,663,923.63
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ฉ. งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
ช. ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
- ไม่มี –
1.2.2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ( Auto)
งบการเงินรวม1

รายได้ ผลิตภัณฑ์ /
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

2562
รายได้

1. รถยนต์
2. รถจักรยานยนต์
3. อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็น
4. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
5. เครื่ องมือแพทย์
6. ชิ้นส่ วนอื่นๆ

2563
%

469.27 54.97
117.20 13.73
130.76 15.32
79.72
9.34
55.47
6.50
1.22
0.14
853.64 100.00

รายได้

2564
%

356.62 56.28
83.46 13.17
135.34 21.36
38.36
6.05
15.57
2.46
4.35
0.68
633.70 100.00

รายได้

%

404.56 49.75
141.74 17.43
123.69 15.21
67.84 8.34
58.54 7.20
16.76 2.07
813.13 100.00

หมายเหตุ : 1. รายได้ระหว่างกันได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Parts and Components) ที่ทาํ จาก
โลหะ เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ เหล็กทุบขึ้นรู ป สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็ นต้น โดยรู ปร่ าง ลักษณะและคุณสมบัติของ
ชิ้นงานจะเป็ นไปตามการออกแบบของลูกค้า
ทั้งนี้ ชิ้นส่ วนที่ผลิตให้แก่ลูกค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า
ที่ จ ะนํา ไปใช้ง าน ซึ่ งลัก ษณะของชิ้ น ส่ ว นที่ บ ริ ษ ัท ผลิ ต มี ล ัก ษณะต่ า งกัน เช่ น รู ป ร่ า ง ขนาดมิ ติ ลัก ษณะของวัต ถุ ดิ บ
คุณสมบัติเฉพาะของวัตถุดิบ ความเรี ยบผิว เป็ นต้น
ทั้งนี้ แม้ว่าชิ้นส่ วนของบริ ษทั สามารถนําไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท และหลากหลายประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์การนําไปใช้งานและการออกแบบชิ้นงานของลูกค้า แต่ปัจจุบนั ลูกค้าของบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์กลุ่มมอเตอร์ ไซด์ Big Bike อุปกรณ์เครื่ องมื อทางการแพทย์
อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล โดยผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ที่นาํ ไปใช้เป็ นส่ วนประกอบในชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
1.2.2.2.1 ชิ้นส่ วนยานยนต์
ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู งให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) ผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 (1st Tier Supplier)โดยผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1
จะนําผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ไปเป็ นส่ วนประกอบในชิ้ นส่ วนของรถยนต์ ได้แก่ ชิ้ นส่ วนในเครื่ องยนต์ ระบบควบคุ มการ
ขับ เคลื่ อ น ระบบปรั บ อากาศ ระบบมอเตอร์ ปั ด นํ้าฝน และสตาร์ ต เตอร์ เป็ นต้น ส่ ว นผู ้ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นขั้น ที่ 1ของ
รถจักรยานยนต์จะนําชิ้นส่ วนของบริ ษทั ไปใช้เป็ นชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์และระบบคลัชท์ เป็ นต้น โดยลูกค้าของบริ ษทั ได้แก่
บริ ษทั อีซูซุเอ็นยิน่ แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จํากัด , บริ ษทั วาลีโอสยาม เทอร์ มอลซิ สเต็มส์ , บริ ษทั ไทยซัมมิท มิทซู บะ อี
เล็คทริ คแมนูแฟ็ คเจอริ่ ง จํากัด , บริ ษทั เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด , บริ ษทั สยามคูโบต้า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ,
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บริ ษทั ไทรอัมพ์ มอเตอร์ ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จํากัด , บริ ษทั ที.ราด ประเทศไทย จํากัด และ บริ ษทั เออห์ลินส์ เอเซี ย จํากัด
เป็ นต้น
ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทใี่ ช้ ชิ้นส่ วนของบริษัทเป็ นส่ วนประกอบ
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. การตลาดและภาวะการแข่ งขันอุตสาหกรรมยานยนต์
 ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2564 มีปริ มาณการผลิตรถยนต์ประมาณ 1.69 ล้านคัน ปริ มาณการขาย
รถยนต์ในประเทศ มีจาํ นวน 0.76 ล้านคัน ปริ มาณยอดการส่ งออกรถยนต์ มีจาํ นวน 0.96 ล้านคัน แบ่งเป็ น
ปริ มาณการผลิตรถยนต์ของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 0.26 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 18.11 และ
ปี 2564 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 0.33 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 16.29
ปริ มาณการขายรถยนต์ในประเทศปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จํานวน 0.03 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 4.17
และปี 2564 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 0.25 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 24.66
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ปริ มาณยอดการส่ งออกรถยนต์ของปี 2564 เพิ่มขึ้ นจากปี 2563 จํานวน 0.22 ล้านคัน คิ ดเป็ นร้ อยละ
30.35 และปี 2564 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 0.09 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 9.00
ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2564 ปริ มาณการผลิตขยายตัวเมื่ อเที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน
โดยเพิ่ ม ขึ้ น ในตลาดส่ งออก เนื่ อ งจากกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของประเทศคู่ ค ้า ขยายตัวจากการคลี่ ค ลายของ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ในส่ วนของตลาดในประเทศยังงคงชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ต้อง
ติดตามสถานการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธ์ใหม่ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ ระบาดและส่ งผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ได้

ปี
2560
2561
2562
2563
2564

การผลิตรถยนต์
ปริมาณ
อัตราการ
(คัน)
ขยายตัว (%)
1,988,823
2.28
2,167,694
8.99
2,013,710
(7.10)
1,427,275
(29.12)
1,685,705
18.11

ยอดขายรถยนต์ ในประเทศ
ปริมาณ
อัตราการ
(คัน)
ขยายตัว (%)
871,650
13.38
1,041,739
19.51
1,007,552
(3.28)
792,146
(21.38)
759,119
4.17

ยอดส่ งออก
ปริมาณ
อัตราการ
(คัน)
ขยายตัว (%)
1,139,696
(4.11)
1,140,640
0.08
1,054,103
(7.59)
735,842
(30.19)
959,194
30.35

ที่มา: สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute)

(ล้านคัน)

ที่มา: สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute)

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันรถยนต์
ตามข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้คาดการณ์วา่ แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2565 คาดว่า จะมี
การผลิตรถยนต์ประมาณ 1,700,000 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 6.25 โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อ
จําหน่ายในประเทศ (ประมาณร้อยละ 45-50) และการผลิตเพื่อการส่ งออก (ประมาณร้อยละ 45-50)
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 ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์

ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในปี 2564 มีปริ มาณการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 1.78 ล้านคัน
ปริ มาณการขายรถจักรยานยนต์ในประเทศ มี จาํ นวน 1.61 ล้านคัน ปริ มาณยอดการส่ งออกรถจักรยานยนต์ มี
จํานวน 0.97 ล้านคัน โดยแบ่งเป็ น
ปริ มาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 0.17 ล้านคัน คิดเป็ นร้ อยละ
10.24 และปี 2564 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 0.17 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 8.61
ปริ มาณการขายรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 0.09 ล้านคัน คิดเป็ นร้อย
ละ 5.96 และปี 2564 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 0.11 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 6.52
ปริ มาณยอดการส่ งออกรถจักรยานยนต์ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 0.24 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ
32.84 และปี 2564 เพิม่ ขึ้นจากปี 2562 จํานวน 0.02 ล้านคัน คิดเป็ นร้อยละ 1.81
ภาพรวมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในปี 2564 การผลิ ตรถจักรยานยนต์ขยายตัว เมื่ อเที ยบกับช่ วง
เดี ย วกัน ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจากความต้อ งการของตลาดในประเทศ และตลาดส่ ง ออก จากการคลี่ ค ลายของ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามสถานการแพร่ ระบาดของไวรั ส
COVID-19 สายพันธ์ใหม่ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดและส่ งผลต่อ
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ได้
การผลิตรถจักรยานยนต์
ปี
2560

ปริมาณ
อัตราการ
(คัน)
ขยายตัว (%)
2,055,193
12.90

ยอดขายรถจักรยานยนต์
ในประเทศ
ปริมาณ
อัตราการ
(คัน)
ขยายตัว (%)
1,087,168
(37.46)

ยอดส่ งออก
ปริมาณ
(คัน)
849,081

อัตราการ
ขยายตัว (%)
(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

ที่มา: สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute)

(ล้านคัน)
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันรถจักรยานยนต์
ตามข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้คาดการณ์วา่ แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ปี 2565 คาด
ว่า การผลิตจะทรงตัว คิดเป็ นปริ มาณการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,000,000 คัน ทั้งนี้ จากปริ มาณการผลิตที่
คาดการณ์ไว้ขา้ งต้นจะเป็ นการผลิต เพื่อจําหน่ายในประเทศ (ประมาณร้อยละ 85-90) และการผลิตเพื่อการส่ งออก
(ประมาณร้อยละ 10-15)
 ภาวะอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์จดั เป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมเป้ าหมายที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เนื่ องจาก
เป็ นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการสนับสนุ นอุตสาหกรรมยานยนต์ซ่ ึ งไทยเป็ นฐานการผลิตขนาดใหญ่ที่สาํ คัญ
แห่งหนึ่ งของโลก และมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในส่ วนที่ก่อให้เกิดการจ้างงานเป็ นจํานวน
มาก และก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่างๆ
ในภาคอุตสาหกรรมชิ้ นส่ วนยานยนต์ ลักษณะการแข่งขันจะไม่ใช่ Head-on Competition แต่เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีการกระจายตัวมาก โดยส่ วนใหญ่แล้วแต่ละบริ ษทั จะมีความชํานาญเฉพาะด้าน และตามปกติแล้ว
ลูกค้าจะมี ขนาดใหญ่กว่าผูป้ ระกอบการมาก ทําให้ลูกค้าเลื อกใช้ผูป้ ระกอบการหลายรายสําหรั บชิ้ นส่ วนแต่ละ
อย่าง และความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการและลูกค้าโดยปกติจะเป็ นไปในรู ปของการพยายามพัฒนา Supplier
เพื่อให้สามารถส่ งชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้ารายนั้นๆ ได้ในระยะยาวเนื่ องจากการพัฒนา Supplier แต่ละรายให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการของลูกค้าได้น้ นั ไม่ใช่เรื่ องง่าย และหากชิ้นส่ วนใดชิ้นส่ วนหนึ่ งมีปัญหาเกิดขึ้น จะมีผลกระทบ
ต่อลูกค้ารายนั้นทําให้ไม่สามารถส่ งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด อย่างไรก็ตามเนื่ องจากในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่ วนยานยนต์ เมื่อมีการพัฒนา Supplier ขึ้นมาแล้วจะมีการดูแล Supplier ให้เติบโตไปพร้อมกับลูกค้ารายนั้นๆ
ในส่ ว นของบริ ษ ัท นั้น มี ล ัก ษณะเด่ น เพิ่ ม เติ ม คื อ ไม่ ไ ด้มุ่ ง เน้น เฉพาะผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ใ ช้เ ฉพาะอุ ต สาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่ ง หากแต่ผลิ ตชิ้ นส่ วนที่ มีความเที่ ยงตรงสู งโดยเฉพาะ ทําให้บริ ษทั มี ลูกค้าอยู่ในหลากหลาย
อุตสาหกรรมจึงไม่มีคู่แข่งเฉพาะสายที่เด่นชัด
ปี 2564 อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ มีทิศทางการปรับตัวเพิมขึ้น โดยมีมูลค่าการส่ งออกชิ้นส่ วนยาน
ยนต์ จํานวน 263,746 ล้านบาท แบ่งเป็ นการส่ งออกชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ จํานวน 41,568 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
15.76 ชิ้นส่ วนอะไหล่ จํานวน 24,406 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.25 ชิ้นส่ วนประกอบและอุปกรณ์ 196,025 ล้าน
บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 74.32 และชิ้ นส่ วนอื่ น จํานวน 1,747 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.66 โดยข้อ มู ล ของศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ รายงาน ชิ้นส่ วนอุปกรณ์รถยนต์มีตลาด
ส่ งออกที่สาํ คัญ คือ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น และอินโดนี เซี ย และชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์มีตลาดส่ งออกที่สาํ คัญ คือ
กัมพูชา ญี่ปุ่น และบราซิ ล
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มูลค่ าการส่ งออกชิ้นส่ วนยานยนต์

เครื่ องยนต์
ชิ้นส่ วนอะไหล่
ชิ้นส่ วนประกอบและอุปกรณ์
ชิ้นส่ วนอื่น
รวม
อัตราการขยายตัว (%)

2560
39,728
36,127
198,242
480
274,577
6

2561
37,226
26,941
215,680
633
280,480
2

(หน่วย : ล้านบาท)
2562
31,998
24,120
181,254
823
238,195
(15)

2563
23,817
19,275
133,806
1,037
177,935
(25)

2564
41,568
24,406
196,025
1,747
263,746
48

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันชิ้นส่ วนยานยนต์
ปี 2565 โดยภาพรวมอุตสาหกรรมชิ้ นส่ วนยานยนต์ในส่ วนที่ ผลิตให้กบั โรงงานประกอบรถยนต์ น่ าจะมี
แนวโน้มทรงตัวหรื อปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้ นตัวจากผลกระทบการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 เนื่ องจากการฟื้ นตัวของธุ รกิจเป็ นไปตามทิศทางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
ต้องติ ดตามสถานการแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 สายพันธ์ ใหม่ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ ระบาดและส่ งผลต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ได้
1.2.2.2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็น
ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ ายชิ้ นส่ วนให้แก่ผูผ้ ลิ ตคอมเพรสเซอร์ สําหรั บเครื่ องปรั บอากาศและเครื่ องทํา
ความเย็น (Product Maker) โดยตรง ซึ่ งลูกค้าของบริ ษทั ได้แก่ บจ. อิเมอร์ สัน อิเลคทริ ค (ประเทศไทย) , บจ. อิเมอร์ สัน ไคล
เมท เทคโนโลยี เป็ นต้น
ตัวอย่ าง ผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็นทีใ่ ช้ ชิ้นส่ วนของบริษัทเป็ น
ส่ วนประกอบ
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
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ข.การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
ปริ มาณการผลิตคอมเพรสเซอร์ ของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 1.77 ล้านเครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 20.65
และปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน 0.29 ล้านเครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 2.83
ปริ มาณการจําหน่ ายภายในประเทศของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 0.36 ล้านเครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ
8.47 และปี 2564 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 0.44 ล้านเครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 8.86
ปริ มาณการจําหน่ายส่ งออกต่างประเทศของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 0.99 ล้านเครื่ อง คิดเป็ นร้อย
ละ 21.53 และปี 2564 เพิม่ ขึ้นจากปี 2562 จํานวน 0.24 ล้านเครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 4.43
2560

2561

2562

2563

2564

9.49

8.76

10.07

8.58

10.36

(8.83)

(7.68)

14.93

(14.77)

20.65

5.12

4.49

5.01

4.21

4.57

(9.84)

(12.36)

11.71

(15.98)

8.47

ปริ มาณจําหน่ายส่ งออกต่างประเทศ (ล้านเครื่ อง)

4.72

5.11

5.33

4.58

5.57

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)

2.38

8.16

4.45

(14.07)

21.53

ปริ มาณการผลิตคอมเพรสเซอร์ (ล้านเครื่ อง)
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
ปริ มาณจําหน่ายภายในประเทศ (ล้านเครื่ อง)
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

ในปี 2564 ภาพรวมอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ ยอดปริ มาณการจําหน่ ายการผลิตคอมเพรสเซอร์ ปรั บตัว
เพิ่มขึ้น เนื่ องจากเศรษฐกิ จโลกเริ่ มฟื้ นตัว จากการระบาดของเชื้ อไวรั ส COVID-19 ส่ งผลให้มีความต้องการสิ นค้า
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้ น โดยเฉพาะเครื่ องไฟฟ้ ารุ่ นใหม่ที่ให้ความสําคัญด้านสุ ขภาพ รวมถึงการจัดจําหน่ ายสิ นค้ามี ความ
สะดวกมากขึ้น ทําให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงข้อมูลและตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ตาม รายงานภาวะเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ของสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม ได้คาดการณ์วา่ แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้า เช่น คอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศ ฯลฯ ในปี 2565
คาดว่า จะมีการการผลิตและส่ งออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 และ 5 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากเศรษฐกิจโลกและ
ตลาดส่ งออกหลักของประเทศไทยฟื้ นตัวจากสถานการณ์การระบาดของเชื้ อไวรั ส COVID-19 และพัฒนานวัตกรรม การ
ปรับปรุ งเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเครื่ องใช้ไฟฟ้ ารุ่ นใหม่ที่ให้ความสําคัญด้านสุ ขภาพ เช่น Air Coolong Fan, Air
Purifier และ Air fryer เป็ นต้น รวมถึงการจัดจําหน่ายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทําให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงข้อมูลและตัดสิ นใจ
ซื้ อได้ง่ายขึ้น ส่ งผลให้มีแนวโน้มความต้องการใช้สินค้าเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องในปี 2565
1.2.2.2.3 อุปกรณ์ ทางการแพทย์
ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษ ทั เป็ นผูผ้ ลิ ตและจําหน่ ายชิ้ นส่ วนให้แ ก่ ผูผ้ ลิ ต ผลิ ตภัณฑ์กลุ่ มวัส ดุ สิ้ นเปลื อ งทางการแพทย์ (Disposable
Medical Devices) ซึ่ งลูกค้าของบริ ษทั ได้แก่ AUSA MEDICAL DEVICES PRIVATE LIMITED, BARD PERIPHERAL
VASCULAR INC, ADROIT USA INC, FERROSAN MEDICAL DEVICES SP.Z O.O., INFUS MEDICAL CO.,LTD.
เป็ นต้น
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Raw Material: SS17-4 PH H900, SS316, SS304

Process: Turn Mill

ข. การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ไทยถูกคาดการณ์วา่ มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ประมาณร้อยละ 6.71 ในช่วงปี 25632564 ซึ่ งสู งกว่าการเติบโตของตลาดเครื่ องมือแพทย์โลกที่คาดว่ามีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 4.1 – 5.1 ต่อปี ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน
สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้อุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่ อง คือ การเข้าสู่ สังคมสู งวัยโดยประชากร
มีอายุยืนยาวขึ้น การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูป้ ่ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ ่ วยโรคติดต่อไม่เรื้ อรั ง อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคมะเร็ ง และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ งทําให้มีการใช้เครื่ องมือแพทย์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ปั จจัยที่ทาํ ให้อุตสาหกรรม
เครื่ องมือแพทย์ไทยเติบโต คือ นโยบายภาครัฐที่ตอ้ งการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (medical hub) ทําให้มี
การลงทุนจากบริ ษทั ข้ามชาติ รวมถึงการใช้บริ การทางการแพทย์ของชาวต่างชาติท้ งั ผูท้ ี่ มาทํางานในไทย และผูท้ ี่ เข้ามา
เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับบริ การทางการแพทย์ (medical tourism) ของไทยทําให้โรงพยาบาลเอกชนของไทยมีแผนการ
ขยายการดําเนิ นงาน ปั จจัยที่สาํ คัญในอนาคตที่ส่งผลให้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น คือ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่ งรวมถึง
การใช้ AI และ Big Data ในการวินิจฉัยโรค โดยการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ส่วนบุคคล (health-related personal devices)
ที่มา: บทวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี โดย Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS)

1.2.2.2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมกล้ องดิจิตอล
ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ ายชิ้ นส่ วนให้แก่ผูผ้ ลิตกล้องถ่ายภาพดิ จิตอล (Product Maker) โดยตรง และ
ชิ้นส่ วนที่บริ ษทั จําหน่าย ได้แก่ ชิ้นส่ วนในชุดซูมของกล้องถ่ายภาพ โดยลูกค้าของบริ ษทั ได้แก่ บจ.เอนท์ (ประเทศไทย)
ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมกล้ องถ่ ายภาพดิจิตอลทีใ่ ช้ ชิ้นส่ วนของบริษัทเป็ นส่ วนประกอบ
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. การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมกล้ องถ่ ายภาพดิจิตอลในประเทศไทย
ปี 2564 ภาวะอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอลมีอตั ราการเติบโตที่ลดลง เนื่ องจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตสมาร์ ทโฟน
ได้เพิ่มเทคโนโลยีการถ่ายภาพในสมาร์ ทโฟนให้ถ่ายรู ปได้คมชัดขึ้ น และมี การพัฒนาการถ่ายภาพในสมาร์ ทโฟนอย่าง
ต่อเนื่ อง ปั จจุ บนั สมาร์ ทโฟนบางรุ่ นสามารถถ่ายรู ปได้มีคุณภาพเดี ยวกันกับกล้องคอมแพค ซึ่ งทําให้ผูบ้ ริ โภคหันไปใช้
สมาร์ ทโฟน มากขึ้น จนส่ งผลกระทบต่อตลาดกล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
โดยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลักดังนี้
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 กล้อ งคอมแพค หมายถึ ง กล้อ งขนาดเล็ ก เหมาะสํ า หรั บ พกพาและใช้ง านง่ า ย กล้อ งประเภทนี้ เป็ น

ผลิตภัณฑ์หลักของกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
 กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) หมายถึงกล้องคุณภาพสู ง ขนาดค่อนข้างใหญ่ ราคาสู ง สามารถถอด
เปลี่ยนเลนส์ เหมาะสําหรับผูใ้ ช้กล้องมืออาชีพและเนื่ องจากกล้องชนิ ดนี้ มีราคาค่อนข้างสู ง จึงทําให้ฐานลูกค้าเล็กกว่ากล้อง
แบบคอมแพค
 กล้อง Mirror less หมายถึงกล้องคอมแพคที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ มีคุณภาพใกล้เคียงกับกล้อง DSLR
ปริมาณการผลิตกล้ องถ่ ายภาพในตลาดโลก
(ล้านหน่วย)

ที่มา: Camera & Imaging Products Association

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ปี 2565 บริ ษทั คาดว่า อุตสาหกรรมกล้องดิจิตอลในอนาคตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
ทัว่ ไปสามารถใช้สมาร์ ทโฟนแทนการใช้กล้องดิจิตอลถ่ายรู ป แต่อย่างไรก็ตามยังมี ผูบ้ ริ โภคบางกลุ่ม ที่ นิยมใช้กล้อง
ถ่ายภาพอยู่ ซึ่ งเป็ นกลุ่มกล้องถ่ายภาพที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง และมีราคาแพง
ในส่ วนต่อไปนี้ เป็ นการอธิ บายถึงภาพรวมของธุ รกิจซึ่ งจัดอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เกี่ยวกับนโยบาย
และลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สําคัญ การจัดหาผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมกลุ่มธุ รกิจชิ้ นส่ วนโลหะ
เที่ยงตรงสู ง และงานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ค. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี่ ํ าคัญ
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining& Cold Forging)
ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของการให้บริ การ โดยบริ ษทั ให้ความสําคัญและใส่
ใจในการผลิตตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ, การออกแบบกระบวนการผลิต, การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบ
คุณภาพและความเรี ยบร้อยของชิ้นส่ วน และการส่ งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ชิ้นส่ วนที่บริ ษทั ผลิต
ตรงตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า
ทั้งนี้ ผูผ้ ลิตที่ นาํ ชิ้ นส่ วนของบริ ษทั ไปเป็ นส่ วนประกอบมีท้ งั ผูผ้ ลิตสิ นค้า (Product Maker) และผูผ้ ลิตและ
จัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 (1st Tier Supplier) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลยุทธ์ที่บริ ษทั ใช้ในการแข่งขัน เป็ นดังนี้
(1) คุณภาพของชิ้นส่ วน บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการควบคุมคุณภาพของชิ้นส่ วนที่บริ ษทั ผลิต เพื่อให้
ชิ้ นส่ วนดังกล่าวมี คุณสมบัติตรงตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า โดยบริ ษทั จะจัดหาวัตถุดิบที่ มี
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คุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากําหนด, ออกแบบกระบวนการผลิตบนคอมพิวเตอร์ , การกํากับดูแลกระบวนการผลิต
ในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่ วนที่ผลิตเสร็ จแล้ว โดยบริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของชิ้นส่ วนที่ผลิตเสร็ จแล้ว 2 ระดับ คือ (1) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ
(2) การตรวจสอบขั้นสุ ดท้ายก่อนส่ งมอบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าชิ้นส่ วนที่บริ ษทั ผลิตและส่ งมอบให้แก่
ลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากําหนดและออกแบบ
(2) ความตรงต่อเวลาในการส่ งมอบงาน บริ ษทั ให้ความสําคัญในการควบคุมและจัดส่ งชิ้นส่ วนให้แก่
ลูกค้าได้ตรงตามเวลาและสามารถส่ งมอบงานได้อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้กระบวนการผลิตของลูกค้าเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ในการทํางานของบริ ษทั
(3) ความมัน่ คงในการผลิต บริ ษทั สามารถผลิตและจัดหาชิ้นส่ วนได้ตรงตามรู ปแบบความต้องการของ
ลูกค้า และในปริ มาณที่กาํ หนดอันส่ งผลให้ลูกค้าสามารถบริ หารกระบวนการผลิตเพื่อขจัดความสู ญเปล่าของปั จจัย
การผลิตต่างๆ ให้ถูกนํามาใช้แบบทันเวลาพอดี (Just-in-time)
(4) ความสามารถในการเพิ่มหรื อขยายกําลังการผลิต บริ ษทั สามารถเพิ่มหรื อขยายกําลังการผลิตชิ้นส่ วน
เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุ รกิจของลูกค้าโดยสามารถผลิตชิ้นส่ วนได้ในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นหากมี
ความต้องการจากลูกค้า
(5) การขยายขอบเขตในการดําเนิ นงาน บริ ษทั ได้เพิ่มสายการผลิตที่มีความต่อเนื่ องซึ่ งเป็ นกระบวนการ
ต่อเนื่องจากสายการผลิตหลักของบริ ษทั เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น การชุบเคลือบผิวซึ่ งเริ่ มใช้งานครั้งแรก
ใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 เป็ นต้น
ในอดีตบริ ษทั ต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกในการทํากระบวนการดังกล่าว ซึ่ งทําให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ งและ
ประสานงาน ค่าใช้จ่ายการว่าจ้างบุคคลภายนอก รวมถึงค่าใช้จ่ายบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนี้ การ
ว่าจ้างบุคคลภายนอกยังทําให้บริ ษทั ใช้เวลาในการผลิตชิ้นงานยาวนานขึ้น เนื่ องจากมีระยะเวลาในการขนส่ งชิ้นงาน
ไป-กลับ และระยะเวลาในการดําเนินการของบุคคลภายนอก ซึ่ งอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั
การที่บริ ษทั ขยายขอบเขตในการดําเนิ นงานให้ครอบคลุมกระบวนการดังกล่าวจะทําให้สามารถบริ หาร
ต้นทุนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และระยะเวลาในการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(6) การพัฒ นากระบวนการผลิ ต และการจัด การเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ บริ ษัท มุ่ ง มั่น ที่ จ ะพัฒ นา
กระบวนการผลิตและการบริ หารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่ อง โดยในเบื้ องต้นบริ ษทั ได้เริ่ มนําระบบ TOYOTA
Production System (TPS) มาประยุกต์ใช้ในปี 2551 รวมถึงการนํากระบวนการขึ้นรู ปแบบเย็น (Cold Forging) และ
กระบวนการชุ บโลหะ (Anodizing) มาใช้ในกระบวนการผลิ ตของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั มี เป้ าหมายที่ จะเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของแรงงาน (labor productivity) โดยการนําระบบป้ อนชิ้นงานอัตโนมัติ(automation
process) มาประยุกต์ใช้ในสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้เครื่ องจักร ช่วยให้ผลผลิตและคุณภาพสู งขึ้น
รวมทั้งเป็ นโอกาสให้พนักงานได้พฒั นาความสามารถเพื่อทํางานที่ใช้ทกั ษะสู งขึ้น
(7) ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
- ความสามารถในการปรับเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณี ลูกค้า
อาจมีความต้องการชิ้นส่ วนของบริ ษทั เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ งอย่างกะทันหัน บริ ษทั ก็มีความสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
เพื่อให้การผลิตและการทํางานของลูกค้าสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า บริ ษทั มีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะ
ยาว โดยการจัดเตรี ยมและรักษากําลังการผลิตสนับสนุนงานของลูกค้าอย่างต่อเนื่ องจนกว่าจะหมดรุ่ น รวมถึงขยาย
กําลังการผลิตและเพิ่มกระบวนการใหม่ๆ เพื่อให้บริ การครบวงจร
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- การรั กษาความลับของลู กค้า บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการรั กษาความลับของลูกค้า โดยบริ ษทั จะ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการนําข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่ วนที่ลูกค้าว่าจ้างบริ ษทั ผลิต หรื อข้อมูลอื่นใดที่
เป็ นความลับการค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่ งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการทําธุ รกิจของ
บริ ษทั นํามาเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกหรื อนําข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการส่ วนตัว
 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู งซึ่ งมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทโดยสามารถ
นําไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท และหลากหลายรู ปแบบ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์การนําไปใช้งานของลูกค้า
โดยปั จจุบนั ลูกค้าของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและ
เครื่ องทําความเย็นและอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั
1.

ประเภทอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยานยนต์

กลุ่มลูกค้ าในปัจจุบันของบริษัท
ผูผ้ ลิตรถยนต์ ผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์ ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนในเครื่ องยนต์
ระบบควบคุมการขับเคลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบมอเตอร์ ปัด
นํ้าฝน และสตาร์ ตเตอร์ ชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์และระบบคลัชท์ใน
รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
ผูผ้ ลิตคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็น

2.

อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทํา
ความเย็น
3. อุปกรณ์ทางการแพทย์
ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
4. อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ผูผ้ ลิตกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
5. อุตสาหกรรมอื่น
ผูผ้ ลิตเครื่ องพิมพ์ และผูผ้ ลิตแกนเครื่ องพิมพ์ เครื่ องจักรไฮโดรลิค
 ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
บริ ษทั จําหน่ายชิ้นส่ วนส่ วนใหญ่ให้แก่ผผู ้ ลิตชิ้นส่ วนขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) และผูผ้ ลิตสิ นค้า
(Product Maker) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2564 บริ ษทั จําหน่ายชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้าในประเทศในสัดส่ วน
ประมาณร้อยละ 71.30 ของรายได้จากการขายทั้งหมด และจําหน่ายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศในสัดส่ วนประมาณร้อยละ
28.70 ของรายได้จากการขายทั้งหมด รายละเอียดดังนี้
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั แยกตามช่องทางการจัดจําหน่ายกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รายได้จากการขาย

2563

งบการเงินรวม
2564

2562

มูลค่ า

ร้ อยละ มูลค่ า

ร้ อยละ มูลค่ า

691.39

75.27

4.36

48.93

-

-

626.51

73.39

227.13

24.73

4.56

51.07

-

-

227.13

8.92 100.00

-

-

918.52 100.00

ร้ อยละ มูลค่ า

2563

ร้ อยละ มูลค่ า

2564

ร้ อยละ

มูลค่ า

ร้ อยละ

465.29

73.42

579.78

71.30

26.61

168.41

26.58

233.35

28.70

853.64 100.00

633.70

100.00

813.13

100.00

บริ ษทั ได้ขายสิ นค้าไปยังประเทศต่างๆ มีท้ งั จีน บราซิ ล เบลเยีย่ ม โปแลนด์ สหรัฐอเมริ กา อาร์ เจนตินา อิตาลี
ไอร์ แลนด์ ฝรั่งเศส อินเดีย เป็ นต้น
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 นโยบายการกําหนดราคา
บริ ษทั มีนโยบายกําหนดราคาจําหน่ายชิ้นส่ วนจากราคาต้นทุนของชิ้นโลหะบวกอัตรากําไร (Cost plus pricing) โดย
บริ ษทั และลูกค้าจะเจรจากําหนดราคาจําหน่ายชิ้นส่ วนโลหะร่ วมกันก่อนเริ่ มกระบวนการผลิต
เนื่ องจากต้นทุ นส่ วนใหญ่ของชิ้ นส่ วนของบริ ษทั มาจากราคาวัตถุดิบ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนี ยม เป็ นต้น ซึ่ ง
วัตถุดิบดังกล่าวเป็ นสิ นค้าที่มีลกั ษณะเป็ น commodity goods ราคาของวัตถุดิบดังกล่าวจึงถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน
ของวัตถุดิบแต่ละประเภทในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงจากการผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิในอุตสาหกรรมแล้ว ในกรณี ที่ราคาวัตถุดิบปรั บตัวสู งขึ้นมาก บริ ษทั จะดําเนิ นการ
เจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาจําหน่ายชิ้นส่ วนของบริ ษทั เพื่อรักษาอัตรากําไรขั้นต้น (profit margin) ของบริ ษทั ให้อยูใ่ น
ระดับที่ ยอมรั บได้ กล่าวคือ หากราคาตลาดของวัตถุดิบมี การเปลี่ยนแปลงเกิ นกว่าร้ อยละ 10 จากราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
บริ ษทั จะมีการเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อทําการปรับเปลี่ยนราคาขายให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนวัตถุดิบที่แท้จริ ง ในทาง
ตรงข้ามหากราคาวัตถุ ดิบปรั บตัวลดลง ลู กค้าก็จะขอเจรจากับบริ ษทั เพื่อขอปรั บลดราคาจําหน่ ายชิ้ นส่ วนเช่ นกัน ทั้งนี้
สัดส่ วนราคาที่ปรับขึ้นหรื อลงโดยส่ วนใหญ่จะไม่มีการกําหนดตายตัว แต่จะขึ้นอยูก่ บั ผลการเจรจาในแต่ละครั้งซึ่ งโดยปกติ
จะมี การรั บภาระต้นทุนร่ วมกัน โดยลูกค้าจะรั บภาระเป็ นส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตามในการเจรจาดังกล่าวจะมีความล่าช้า (lag
time) เกิดขึ้นในขณะที่วตั ถุดิบยังคงอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั จึงยังคงมีความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
ของวัตถุ ดิ บ อยู่ในทางตรงกันข้า มหากวัตถุ ดิบ มี ร าคาลดลง ลู กค้าก็จ ะขอเจรจากับ บริ ษ ทั เพื่ อ ขอปรั บลดราคาจําหน่ า ย
เช่นเดียวกัน จึงอาจทําให้บริ ษทั มีอตั รากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างมีนยั สําคัญจากระดับปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ทั้งนี้ บริ ษทั มี นโยบายในการกําหนดราคาขายให้แก่ ลูกค้าที่ มีพ้ืนฐานการทําธุ รกรรมที่ เป็ นอิ สระต่อกัน (Arm’s
Length) และอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คาํ นึ งถึงความสัมพันธ์อื่นใดนอกเหนื อจากความสัมพันธ์ทางการค้าปกติ แม้วา่ สิ นค้า
ที่ลูกค้า แต่ละรายสั่งผลิตจะมีขนาด รู ปร่ าง ขั้นตอนการผลิตและประเภทของวัตถุดิบที่ใช้แตกต่างกัน แต่บริ ษทั มีนโยบาย
ในการกําหนดราคาบนพื้นฐานเดียวกันคือจะกําหนดราคาขายโดยพิจารณาจากต้นทุนของชิ้นโลหะบวกอัตรากําไร (Cost Plus
Pricing) ซึ่ งบริ ษทั ใช้หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายเป็ นมาตรฐานเดียวกันและเป็ นเงื่อนไขการค้าปกติ ทั้งนี้ อตั รากําไร
และเงื่ อนไขทางการค้าของลูกค้าแต่ละราย อาจแตกต่างกันได้ข้ ึ นอยู่กบั สภาวะการแข่งขันของแต่ละอุ ตสาหกรรมและ
ปริ มาณการสั่งซื้ อ (ทั้งนี้ อตั รากําไรขั้นต้นของบริ ษทั ในปี 2564 ของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
53.06 กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 15.03 และกลุ่มอุตสาหกรรม
กล้องถ่ายภาพดิจิตอลเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 11.73 กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 20.18 โดยบริ ษทั จะคํานึ งถึงประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
บริ ษทั มุ่งเน้นที่จะพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและการจัดการเพื่อให้เป็ นโรงงานที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
ของลูกค้า โดยบริ ษทั ได้รับประกาศนียบัตรที่เป็ นมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ดังนี้
ลําดับ
1

มาตรฐาน
ISO 9001 : 2015

ระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการ
รับรอง
2 มิ.ย. 2563
ถึง
12 เม.ย. 2566

รายละเอียด
มาตรฐาน ISO 9001: 2015 เป็ นมาตรฐานที่องค์กรระหว่างประเทศว่า
ด้วยมาตรฐาน (International Standardization and Organization)
กําหนดขึ้นโดยมุ่งส่ งเสริ มให้มีแนวทางการจัดการและการบริ หารงาน
ด้านคุณภาพองค์กรอย่างเป็ นระบบ โดยบริ ษทั ได้รับมาตรฐาน
ดังกล่าวทั้งองค์กร
Scope Certification : The Manufacture of precision machined parts.
Permitted Exclusions : Product Design
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ลําดับ

มาตรฐาน

2

IATF 16949 : 2016

3

ISO 14001: 2015

ระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการ
รับรอง
13 เม.ย. 2563
ถึง
12 เม.ย. 2566

03 มิ.ย. 2564
ถึง
02 มิ.ย. 2567

รายละเอียด
มาตรฐาน IATF 16949:2016 จัดทําขึ้นโดยใช้พ้นื ฐานของข้อกําหนด
ของ ISO 9001:2015 โดยได้เพิ่มเติมข้อกําหนดเฉพาะสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ตามมาตรฐาน IATF 16949 ซึ่งเป็ นมาตรฐาน
ข้อกําหนดเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification: TS) ที่เป็ น
แนวทางข้อกําหนดระบบการบริ หารคุณภาพของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ทวั่ โลก โดยบริ ษทั ได้รับมาตรฐานดังกล่าวทั้งองค์กร
Scope Certification : Manufacturing of precision parts
มาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็ นมาตรฐานที่องค์กรระหว่างประเทศว่า
ด้วยมาตรฐาน (International Standardization and Organization)
กําหนดขึ้นโดยมุ่งส่ งเสริ มให้มีแนวทางการจัดการและการปฏิบตั ิการ
ด้านสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั ได้รับมาตรฐานดังกล่าวทั้งองค์กร
Scope Certification : Manufacture of precision parts for automotive,
office automation, electronic, electrical appliance and industrial
machine

ง. การจัดหาผลิตภัณฑ์
 การผลิตและการใช้ กาํ ลังการผลิต
ปั จจุบนั บริ ษทั มีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตําบลดอนหัว
ฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีกาํ ลังการผลิตสู งสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 2,974,198 ชัว่ โมงต่อปี โดยในปี
2562-2564 บริ ษทั มีการใช้อตั ราการใช้กาํ ลังการผลิตดังนี้
เครื่ องจักร ณ สิ้ นปี
กําลังการผลิตสู งสุ ด1/
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต

หน่ วย
(เครื่ อง)
(ชัว่ โมง)
(ชัว่ โมง)
(ร้อยละ)

2562
467
3,007,698
1,810,544
60.2

2563

2564

467
2,942,100
1,280,009
43.3

485
2,974,198
1,317,668
44.3

1/

กําลังการผลิตสู งสุ ด คํานวณมาจากจํานวนวันที่ใช้ในการผลิต 300 วันต่อปี * ผลิตวันละ 21 ชัว่ โมง * จํานวนเครื่ องจักร
 วัตถุดบ
ิ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่ วนของบริ ษทั ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนี ยม และสแตนเลส โดยลูกค้าจะเป็ นผู ้
กําหนดลักษณะเฉพาะและคุ ณภาพของวัตถุดิบที่ ตอ้ งการ จากนั้นบริ ษทั จะจัดหาวัตถุดิบโดยคํานึ งถึ งราคาและเงื่ อนไข
ทางการค้าที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดสําหรับบริ ษทั ซึ่ งส่ วนใหญ่จะนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เนื่ องจาก เหล็ก
อลูมิเนียม และสแตนเลส ที่ผลิตภายในประเทศมีขนาดและคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ลูกค้าของบริ ษทั กําหนด โดยบริ ษทั ไม่มี
นโยบายที่ จะจัดซื้ อวัตถุดิบแต่ละชนิ ดจากผูจ้ ดั จําหน่ ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเป็ นการเฉพาะ แต่จะกระจายไปในผูจ้ ดั จําหน่ าย
หลายๆ ราย เพื่ อ ความยืด หยุ่น ในการเลื อ กวัตถุ ดิบ โดยบริ ษ ทั มี ผูจ้ ัดจําหน่ ายประเภทเหล็ก อลู มิ เ นี ย ม และสแตนเลน
ประมาณ 49 ราย
ปี 2564 บริ ษทั นําเข้าวัตถุดิบในสัดส่ วนประมาณร้ อยละ 10 ของมู ลค่าการจัดหาวัตถุ ดิบทั้งหมด โดย
บริ ษทั นําเข้าวัตถุดิบส่ วนใหญ่จากประเทศไต้หวัน เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา และ วัตถุดิบ
ส่ วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดบริ ษทั สั่งซื้ อจากผูจ้ าํ หน่ ายในประเทศ และตัวแทน
จําหน่ายในประเทศโดยในปี 2564 บริ ษทั มีสัดส่ วนการสั่งซื้ อวัตถุดิบจากคู่คา้ แต่ละรายไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดหา
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วัตถุดิบทั้งหมดโดยบริ ษทั สั่งซื้ อวัตถุดิบจากคู่คา้ รายใหญ่ที่สุดคิ ดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้ อยละ 9.89 ของมูลค่าการจัดหา
วัตถุดิบทั้งหมดในปี 2564
ทั้งนี้ในการซื้ อวัตถุดิบจากผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบบนพื้นฐานการทําธุ รกรรมที่เป็ นอิสระต่อกัน (Arm’s Length)
บริ ษทั มีนโยบายในการซื้ อวัตถุดิบจากผูจ้ าํ หน่ายทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คาํ นึ งถึงความสัมพันธ์อื่นใดนอกเหนื อจาก
ความสัมพันธ์ทางการค้าปกติ โดยคํานึ งถึงราคา คุณภาพ และเงื่ อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่
บริ ษทั บริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะจัดซื้ อวัตถุดิบจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเป็ นการเฉพาะแต่จะกระจายไปยังผูจ้ ดั จําหน่ายหลายๆ
รายเพื่อความยืดหยุน่ ในการเลือกวัตถุดิบ ซึ่ งหนึ่ งในขั้นตอนของการป้ องกันไม่ให้มีการซื้ อวัตถุดิบที่นอกเหนื อจากเงื่อนไข
ทางการค้าปกติกค็ ือ การเปรี ยบเทียบราคาของวัตถุดิบประเภทเดียวกันกับผูจ้ าํ หน่ายหลายแห่ งและบริ ษทั จะตัดสิ นใจซื้ อจาก
ผูจ้ าํ หน่ายที่ให้เงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั มากที่สุด
จ. ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเทีย่ งตรงสู ง
บริ ษทั ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิ กส์ ตั้งอยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
ซึ่ งกระบวนการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที่อาจส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทางบริ ษทั ได้มีมาตรการลดมลภาวะในกิจกรรม
การดําเนินงานเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของผูป้ ฏิบตั ิงาน คุณภาพสิ่ งแวดล้อมภายในโรงงานและบริ เวณพื้นที่
ใกล้เคี ยงมี การควบคุ ม ป้ องกันค่ ามลภาวะต่ างๆ ไม่ ให้เกิ นมาตรฐานและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ห น่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกําหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้
 อากาศ สิ่ งที่จะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากกระบวนการผลิตโดยตรง ได้แก่ ละอองนํ้ามันจากเครื่ องจักร
ในกระบวนการผลิ ต ในบริ เวณโรงงาน ซึ่ งบริ ษัท ได้มี ก ารติ ด ตั้ง เครื่ องดัก จับ ละอองนํ้า มัน และฝุ่ นใน
สายการผลิ ต เพื่ อ เป็ นการป้ อ งกั น นอกจากนี้ ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรมและ
กระทรวงมหาดไทย บริ ษทั ต้องมีปริ มาณการปล่อยของเสี ยต่างๆ ไม่เกินมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งที่ผา่ นมาผลที่
ได้จากการตรวจวัดค่าของบริ ษทั อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด โดยสรุ ปผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2564 โดยบริ ษทั วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์ วิส จํากัด เป็ นผูใ้ ห้บริ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและ
ขึ้นทะเบียนเป็ นห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
-

ปริ มาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
พารามิเตอร์
ผลการตรวจวัด
มาตรฐาน
หน่ วย
(1)
Nickel Acetate (as Ni)
<0.003
0.5
mg/m3
Sulfuric Acid
<0.556
25(1)
ppm
(1)
Sulfur Dioxide
<1.298
500
ppm
Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide
<1.063
ppm
(1)
Total Suspended Particulate
2.660
400
mg/m3
Sodium Tetra borate as Sodium
0.170
mg/m3
Nitric Acid
0.067
ppm
หมายเหตุ : มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องกําหนดค่าปริ มาณของสารเจือปนที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
(1)
: Standards CHWI
- : ไม่มีมาตรฐานกําหนด
: ผลการตรวจวัด คํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรื อที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
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- คุณภาพอากาศบริ เวณพื้นที่ทาํ งาน
พารามิเตอร์
Sodium Hydroxide
Sulfuric Acid
Nitric Acid[3]
Potassium Hydroxide
Iron Fume
Methanol
Iron Chloride as FeCl3
Sodium Nitrate as Na
Isopropyl Alcohol
Carbon Monoxide
Total Dust
Reparable Dust
n-Hexane
Oil Mist
Aluminum Dust
2-Methyl-2,4-Pentanediol[2]
2-Butoxy Ethanol
Sodium Tetra borate as Na
Naphtha
Xylene
Ethyl Acetate
Methyl isobutyl ketone
2-Propanal
Toluene
Ethylene Glycol Monobutyl Ether
1-Metoxy-2-Propanol as Propylene Glycol
Monomethyl Ether
Propane
Butane
2-Butoxy Ethanol
Acetone
Methylcyclohexane

ผลการตรวจวัด
<0.001-0.333
<0.029-0.061
<0.01
0.247-0.493
<0.003
<0.06
<0.003
0.028
<0.04-0.05
<1
0.167-0.635
0.100-0.329
<0.01
<0.001-0.33
<0.002-0.004
<0.15
<0.02
0.042-0.389
<0.15-93.41
<0.02-0.05
<0.03
<0.05
<0.05
<0.02
<0.02
<0.02

มาตรฐาน
5[1]
1[1]
2[1]
2[2]
10
200
10
400
50[1]
15
5
500[1]
5
15
125
501]
2,000[1]
100[1]
400[1]
100[1]
400[1]
200[1]
50[1]
100[1]

หน่วย
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

<0.08
<0.13
<0.02
<0.05
0.28

1,000
800[1]
50[1]
1,000[1]
500[1]

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

หมายเหตุ : มาตรฐาน Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
[1]
: มาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่ อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตราย
[2]
: มาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่ อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตราย
(ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายสูงสุดไม่วา่ เวลาใดๆในระหว่างทํางาน)
[3]
: วิเคราะห์ผลโดย บริ ษทั เอ็มแม็กซ์ แอสโซซิเอชัน่ จํากัด
- : ไม่มีมาตรฐาน



บริ ษทั มีการใช้น้ าํ เป็ นปั จจัยหนึ่ งในกระบวนการผลิต เช่น ใช้น้ าํ เพื่อล้างชิ้นงานโลหะในระหว่างกระบวนการ
ผลิต,ใช้น้ าํ เพื่อผสมกับ Coolant เพื่อเป็ นสารหล่อเย็นในเครื่ องจักร, ใช้น้ าํ ในกระบวนการชุบชิ้นงาน และนํ้าที่
ใช้ทาํ ความสะอาดในส่ วนอื่นๆรวมถึงใช้ในด้านสาธารณู ปโภค ซึ่ งในส่ วนของนํ้าเสี ยที่เป็ นประเภท Coolant
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และนํ้าเสี ยที่ปนเปื้ อนนํ้ามันประเภท อนิ นทรี ย ์ บริ ษทั จัดให้มีพ้ืนที่จดั เก็บเพื่อเตรี ยมให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตใน
การขนส่ ง และกําจัด/บําบัด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมนําไปกําจัด/บําบัด
 นํ้าเสี ย ส่ วนที่บริ ษทั สามารถบําบัดนํ้าเสี ยได้เอง มีอยู่ 2 ส่ วน คือ 1. นํ้าเสี ยที่เกิดจากกระบวนการชุบชิ้นงาน โดย
บริ ษทั สามารถบําบัดนํ้าเสี ยได้ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง ซึ่ งมีความสามารถเพียงพอที่จะบําบัดนํ้าเสี ยที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตได้ และ 2.นํ้าเสี ยที่เกิดจากการอุปโภคบริ โภคในโรงงาน
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ได้ท าํ การควบคุ ม และตรวจติ ด ตามระบบบํา บัด นํ้า เสี ย และพารามิ เ ตอร์ น้ ํา เสี ย ให้อ ยู่ใ น
มาตรฐานที่การนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยกําหนด ซึ่ งนํ้าเสี ยที่ปล่อยลงสู่ ท่อนํ้าเสี ยรวมของการนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี ชลบุรี มีการสุ่ มตรวจจากการนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี ชลบุรี เป็ นประจําทุกเดือน ซึ่ ง
ผลการตรวจพารามิเตอร์ น้ าํ เสี ยของบริ ษทั อยูใ่ นเกณฑ์ ที่ไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กาํ หนด
โดยสรุ ปผลการตรวจวัดล่าสุ ดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยบริ ษทั เทสท์ เทค จํากัด (สาขาอมตะนคร)
ซึ่ งให้บริ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าและนํ้าเสี ย ในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีและขึ้นทะเบี ยนเป็ น
ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
Temperature
Biochemical Oxygen Demand
Chemical Oxygen Demand
Total Suspended Solid
pH
Total Dissolved Solids
Grease & Oil


ผลการตรวจวัด
28.6
<2.0
16
10
7.84
490
<2.0

มาตรฐาน
≤45
≤500
≤750
≤200
5.5 – 9.0
≤3,000
≤10

หน่ วย
.
C
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

เศษวัตถุดิบ เศษวัตถุดิบที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยตรง ได้แก่ เศษโลหะที่เกิดจากการกลึงและ/หรื อเจาะ
โดยบริ ษทั มีการควบคุมจํานวนเศษขี้กลึงของทั้งโรงงานโดยการเก็บรวบรวมและว่าจ้างบริ ษทั ภายนอกให้เข้ามา
รับซื้ อกากของเสี ยดังกล่าว โดยผูซ้ ้ื อต้องเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตที่มีมาตรฐานในการบริ หารจัดการของเสี ยด้วย และ
จะมีตาชัง่ เพื่อชัง่ นํ้าหนักรถของผูซ้ ้ื อที่เข้ามาขนเศษขี้กลึงในโรงงานทั้งก่อนและหลังการขน ซึ่ งจะควบคุมโดย
พนักงานของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังจัดให้มีการบี บอัดเศษวัตถุดิบดังกล่าวเพื่อให้ใช้พ้ืนที่ น้อยลงในการ
จัดเก็บระหว่างที่รอบริ ษทั ภายนอกมารับกากของเสี ยดังกล่าว ซึ่ งการบีบอัดดังกล่าวก่อให้เกิดผลพลอยได้เป็ น
นํ้ามันที่มากับเศษวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ซึ่ งสามารถนํากลับมาใช้ใหม่
เนื่องจากโรงงานของบริ ษทั ตั้งอยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี ชลบุรี จึงถูกกํากับดูแลโดยการนิ คมอุตสาหกรรม

แห่ งประเทศไทย ดังนั้นการปล่อยของเสี ยออกจากโรงงานทั้งในด้านของปริ มาณและคุณภาพจึงถูกกําหนดและควบคุมโดย
การนิ คมอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ซึ่ งในปี 2550-2564 การปล่ อยของเสี ยของบริ ษ ทั อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ นิค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี ชลบุรี กําหนดไว้มาโดยตลอด
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในวันที่ 03 มิถุนายน 2564 และได้รับหนังสื อรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียวระดับที่ 3 ระบบสี เขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ซึ่ งเป็ นมาตรฐาน
เกี่ยวกับการจัดการและการปฏิบตั ิการด้านสิ่ งแวดล้อม จึงเป็ นเครื่ องรับประกันระบบการดูแลป้ องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากการ
ผลิตของบริ ษทั ที่อาจจะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
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ฉ. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ลักษณะสําคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประกอบธุุ รกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบด้วย
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
ที่ดินที่เป็ นที่ต้งั โรงงาน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ

ภาระผูกพัน

หลังหักค่ าเสื่ อมราคา (บาท)

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

113,344,000.00 บริ ษทั ได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างมูลค่าสุ ทธิ

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

ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
จํานวน 46.20 ล้านบาท และ 46.20 ล้านบาท
ตามลําดับ ไปคํ้าประกันสิ นเชื่อกับธนาคาร
พาณิ ชย์

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

74,800,930.49

ไม่มี

งานระหว่างก่อสร้าง

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

1,438,129.78

ไม่มี

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

195,281,780.53

ไม่มี

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

1,926,752.71

ไม่มี

ยานพาหนะ

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

1,706,512.13

ไม่มี

รวม

388,498,105.64

ช. งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
1.2.2.3 กลุ่มธุรกิจจําหน่ ายนํา้ ดิบ
การดําเนินงานในธุรกิจจําหน่ายนํ้าดิบ
ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด “ซี เค” เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจจําหน่ายนํ้าดิบ ซึ่ งเป็ นนํ้าดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าผิว
ดินประเภทที่ 3 โดยบริ ษทั มีแหล่งกักเก็บนํ้าดิบเป็ นบ่อเก็บนํ้าจํานวน 5 บ่อ มีความจุรวม 18 ล้านลูกบาศก์เมตร บริ เวณตําบล
หนองตําลึง และตําบลหนองหงส์ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ข. การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
 ภาวะอุตสาหกรรม
รายได้ ห ลัก ของซี เ ค ได้ แ ก่ การจํา หน่ า ยนํ้าดิ บ ให้ กั บ ลู ก ค้า โดยลู ก ค้า นํ า นํ้าดิ บ ไปจํา หน่ า ยต่ อ ให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม และการประปาในพื้นที่จงั หวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ดังนั้นปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการนํ้าดิบได้แก่การ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ซึ่ งในปี 2564 ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตคงที่ การใช้น้ าํ มี
การชะลอตัว เนื่องจากการระบาดของ COVID-19
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2565 คาคการณ์ ดัชนี มวลรวมของผูบ้ ริ โภค (CPI) ขยายตัว จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2564 สื บ เนื่ องจากปั ญ หาการระบาคของ COVID-19 เริ่ มคลี่ คลายทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ทําให้
ภาคอุตสาหกรรม, การนําเข้า และส่ งออกสิ นค้า, การท่องเที่ยว, และภาคอุตสาหกรรมการผลิต น่าจะมีทิศทางที่ดีข้ ึน กว่าปี ที่
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ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าดัชนี ผบู ้ ริ โภคปี 2564 ลดลงจากปี 2563 เกือบทุกภาคส่ วน ซึ่ งเกิดจากปั ญหาสื บเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของ
ไวรัส COVID - 19 ที่มีการกลายพันธุ์ ทําให้ภาคอุตสาหกรรมบางส่ วนหยุดชงักจากการประกาศของภาครํฐบาล ซึ่ งส่ งผล
กระทบในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในบางพื้นที่ และรวมถึงงานในต่างประเทศ
ค. นโยบายและลักษณะการตลาด
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
นํ้าดิ บของซี เค เป็ นนํ้าดิ บที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าผิวดิ นประเภทที่ 3 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานที่ ลูกค้าต้องการ
โดยซี เคได้มีการติดตั้งระบบตรวจวัดปริ มาณและคุณภาพนํ้า เพื่อให้ลูกค้ามัน่ ใจในคุณภาพของนํ้าดิบที่ซีเค ได้ส่งมอบให้
นอกจากนี้ซีเค ยังได้ศึกษาถึงแหล่งนํ้าอื่นๆ สําหรับการขยายโครงการในอนาคต
 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลักษณะลูกค้าของซี เค คือ กลุ่มลูกค้าที่ดาํ เนิ นธุ รกิจด้านการจัดหา และจําหน่ายนํ้าดิบ หรื อจัดหานํ้าเพื่อนํานํ้า
ดิบไปผ่านกระบวนการผลิต เป็ นนํ้าที่ใช้เพื่อการบริ โภคและอุปโภคในครัวเรื อน และอุตสาหกรรม เป็ นต้น
 ช่ องทางจัดจําหน่ าย
ซี เคมี ช่ องทางการจัดจําหน่ ายนํ้าดิ บให้กบั กลุ่มลูกค้าที่ เป็ นภาคอุตสาหกรรม หรื อกลุ่มลูกค้าที่ เป็ นบริ ษทั
จัดการนํ้าที่จาํ หน่ายนํ้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคในภาคครัวเรื อน และอุตสาหกรรม
 การเก็บกักและส่ งจ่ ายนํา้ ดิบ
เนื่ องจากในปั จจุบนั อยูใ่ นสภาวะภัยแล้ง แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการจัดเตรี ยมนํ้าเพื่อให้สามารถขายนํ้า
ให้ครบถ้วนตามสัญญา ทําให้ตน้ ทุนในธุรกิจจําหน่ายนํ้าดิบเพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก ค่าแรง และค่าเสื่ อมราคา
ง. การจัดหาผลิตภัณฑ์
นํ้าผิวดินประเภทที่ 3 โดยซี เคได้ทาํ การตรวจสอบคุณภาพของนํ้าดิ บทั้งปั จจุ บนั และในอนาคตที่จะนํามา
จําหน่ายให้กบั ลูกค้า
 นโยบายการกําหนดราคา
การกําหนดราคาการขายนํ้าดิบนั้นเป็ นราคาตามตกลงกันระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
จ. ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
เนื่องจากซี เค จะรับนํ้าลงบ่อเก็บนํ้าทั้ง 5 บ่อของซี เค เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น (สิ งหาคม – พฤศจิกายน) ดังนั้นจึงไม่
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปั ญหานํ้าท่วมขังในพื้นที่ทา้ ยนํ้าได้อีกด้วย
ฉ. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ลักษณะสําคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ ซี เคใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ที่ดินบ่อเก็บนํ้า
(รวมจํานวน 43 โฉนด
พื้นที่ 438-2-97.5 ไร่ )

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
รวมทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุงทีด่ นิ
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
หลังหักค่ าเสื่ อมราคา
(บาท)
273,606,965.15

117,807.06
273,724,772.21
9,990,385.54
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ภาระผูกพัน

บริ ษทั ได้นาํ ที่ดินราคาทุนจํานวน 271 ล้านบาท ไปคํ้าประกัน
สิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์ และบริ ษทั ได้จดั ทําบันทึกข้อตกลง
การไม่ก่อภาระผูกพัน (Negative Pledge) กับธนาคารพาณิ ชย์
แห่งหนึ่งเพื่อเป็ นหลักประกันสิ นเชื่อเงินกูย้ มื ระยะยาว
ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
รวม

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
หลังหักค่ าเสื่ อมราคา
(บาท)
46,263,155.93
19,673.40
329,997,987.08

ช. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี-
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ภาระผูกพัน

ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.2 บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งถือหุ้นในบริษัทย่ อยหรื อบริษทั ร่ วมเกินกว่ าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นทีม่ สี ิทธิออกเสียง
- ไม่ มี –
1.3.3 ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ มี –
1.3.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัท
(1) จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
30 ธันวาคม 2564
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชาระแล้ว

จานวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)
659,999,962
659,999,862
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มูลค่าหุ้นละ
(บาท)
1.00
1.00

จานวนเงิน
(บาท)
659,999,962.00
659,999,862.00

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
(2) รายชื่ อผู้ถือหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10

จานวนหุ้น

บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด1)
กลุ่มการุ ณกรสกุล2)
นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร
นางดาราณี อัตตะนันทน์
นายอรรณพ ลิ้มประเสริ ฐ
BANK OF SINGAPORE LIMITED
นายชาญชัย กุลถาวรากร
นางสาวจรรยาภรณ์ วัลยะเสวี
สวิจกั ร์ โลจายะ
นายสิ โรจน์ แสงเทวาภรณ์

146,000,000
109,751,157
40,000,000
33,357,131
20,924,300
20,000,000
19,160,900
13,557,600
12,555,000
11,000,000
426,306,088

สั ดส่ วนจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด
22.12
16.63
6.06
5.05
3.17
3.03
2.90
2.05
1.90
1.67
64.59

หมายเหตุ : 1)รายละเอียดดูขอ้ 4 สัดส่ วนการถือหุ ้น บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด
2)
รายละเอียดดูขอ้ 5 สัดส่ วนการถือหุ ้น กลุ่มการุ ณกรสกุล

(3) สัดส่ วนการถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด1)
กลุ่มการุ ณกรสกุล2)
นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร
ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย

1.
2.
3.
4.

โดยแบ่งเป็ น

จานวน
ราย
1
8
1
1,772
1,782

จานวน
หุ้นรวม
146,000,000
109,751,157
40,000,000
364,248,705
659,999,862

สั ดส่ วนจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด
22.12
16.63
6.06
55.19
100.00

ผูถ้ ือหุ ้นไทย มีจานวน 1,775 ราย (รวมจานวนหุ ้น 637,354,676 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 96.57 ) และ
ผูถ้ ือหุ ้นต่างด้าว มีจานวน 7 ราย (รวมจานวนหุ ้น 22,645,186 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 3.43)

หมายเหตุ : 1) รายละเอียดดูขอ้ 4 สัดส่ วนการถือหุ ้น บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด
2)
รายละเอียดดูขอ้ 5 สัดส่ วนการถือหุ ้น กลุ่มการุ ณกรสกุล

(4) สัดส่ วนการถือหุ้น บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดโิ อ จากัด (วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ประกอบด้ วย
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จากัด3)
ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย (จานวน 2 ราย)

จานวน
ราย
1
2
3

หมายเหตุ : 3)รายละเอียดดูขอ้ 6 สัดส่ วนการถือหุ ้น บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์
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จานวน
หุ้นรวม
29,998
2
30,000

สั ดส่ วนจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด
99.9933
0.0067
100.0000

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
(5) สัดส่ วนการถือหุ้น กลุ่มการุณกรสกุล (วันที่ 30 ธันวาคม 2564) ประกอบด้ วย
รายชื่ อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

1.

นายอภิชาติ

การุ ณกรสกุล

91,668,398

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายพิชญ์
นางรัตนา
นายภัทร์
นางสาววชิรญาณ์
นางภาณี
นายอุดม
นายชัยโรจน์*

การุ ณกรสกุล
การุ ณกรสกุล
การุ ณกรสกุล
การุ ณกรสกุล
การุ ณกรสกุล
การุ ณกรสกุล
เวทย์นฤมาณ

1,972,425
2,677,414
665,913
254,959
6,366
170,000
12,335,682
121,285,157

สั ดส่ วนของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด
13.89
0.29
0.41
0.10
0.04
0.03
1.87
16.63

หมายเหตุ: * นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ เป็ นสามีของนางสาวอัญชลี การุ ณกรสกุล

(6) สัดส่ วนการถือหุ้น บริษัท เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จากัด (วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ประกอบด้ วย
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

นางพิมพฤดา
พิทกั ษ์ธีระธรรม
ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย (จานวน 2 ราย)

จานวนราย

จานวนหุ้นรวม

1
2
3

9,998
2
10,000

สั ดส่ วนจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด
99.98
0.02
100.00

1.3.4.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด*
(1) จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชาระแล้ว

จานวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)
55,000,000
55,000,000

มูลค่าหุ้นละ
(บาท)
10.00
10.00

จานวนเงิน
(บาท)
550,000,000.00
550,000,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด*
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย (จานวน 3 ราย)

54,999,997
3
55,000,000

หมายเหตุ: * เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด เป็ น บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด
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สัดส่ วนจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด
99.99999
0.00001
100.00000

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
1.3.4.2 หุ้นของบริษัทย่ อย – เอเซียพรีซิชั่นเทค จากัด
(1) จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชาระแล้ว

จานวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)
200,000
200,000

มูลค่าหุ้นละ
(บาท)
5.00
5.00

จานวนเงิน
(บาท)
1,000,000.00
1,000,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซียพรีซิชั่นเทค จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด
ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย (จานวน 3 ราย)

199,997
3
200,000

สัดส่ วนจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด
99.9985
0.0015
100.0000

1.3.4.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
(1) จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชาระแล้ว

จานวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)
60,000,000
60,000,000

มูลค่าหุ้นละ
(บาท)
10.00
10.00

จานวนเงิน
(บาท)
600,000,000.00
600,000,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย (จานวน 3 ราย)

59,999,997
3
60,000,000

สั ดส่ วนของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด
99.99999
0.00001
100.00000

1.3.4.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
(1) จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชาระแล้ว

จานวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)
10,000
10,000

มูลค่าหุ้นละ
(บาท)
1,000.00
1,000.00

จานวนเงิน
(บาท)
10,000,000.00
10,000,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น (จานวน 3 ราย)

9,997
3
10,000
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สั ดส่ วนของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด
99.97
0.03
100.00

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
1.3.4.5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท กิจการร่ วมค้ า เอทู ตีรวัฒน์ จากัด
(1) จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชาระแล้ว

จานวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)
3,825,000
3,825,000

จานวนหุ้นบุริมสิ ทธิ
(หุ้น)
3,675,000
3,675,000

มูลค่าหุ้นละ
(บาท)
10.00
2.50

จานวนเงิน
(บาท)
75,000,000.00
18,750,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท กิจการร่ วมค้ า เอทู ตีรวัฒน์ จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย (จานวน 3 ราย)

จานวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)
3,825,000
3,825,000

จานวนหุ้นบุริมสิ ทธิ
(หุ้น)
3,674,997
3
3,675,000

สั ดส่ วนของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด
99.9997
0.00003
100.00000

สิ ทธิ การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทู ตีรวัฒน์ จากัด
1.
2.

ชนิดหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

1 หุ้น
1 หุ้น

1.3.4.6 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท ชลกิจสากล จากัด
(1) จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2564
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
1,200,000
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
1,200,000

สิทธิการออกเสียง
ต่อ
1 เสี ยง
ต่อ
10,000 เสี ยง

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
100.00
100.00

จานวนเงิน
(บาท)
120,000,000.00
120,000,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชลกิจสากล จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

1. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
2. นางนพวรรณ จันทรศิริ
3. ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น (จานวน 3 ราย)

1,177,497
22,500
3
1,200,000
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สั ดส่ วนของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด
98.12475
1.87500
0.00025
100.00000

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
1.3.4.7 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด
(1) จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชาระแล้ว

จานวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)
100,000
100,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
10.00
10.00

จานวนเงิน
(บาท)
1,000,000.00
1,000,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.

100,000

สั ดส่ วนของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด
100.00

100,000

100.00

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด

1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชาระแล้ว

จานวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)
659,999,962
659,999,862

มูลค่าหุ้นละ
(บาท)
1.00
1.00

จานวนเงิน
(บาท)
659,999,962.00
659,999,862.00

1.5 การออกหลักทรัพย์ อื่น
- ไม่มี –
1.6 นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัท
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
เงินปันผลจ่ าย

2562
1
660
83.55
0.06

มูลค่าหุ้นละ (บาท)
จานวนหุ้น (ล้านหุ้น)
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (ล้านบาท)
เงินปันผลจ่ ายอัตราต่ อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2564
1
1
660
660
176.08
(1.88)
0.06
-

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 มีมติจ่ายเงินปันผล จากกาไรสะสมและการจัดสรรกาไร โดยจะนาเข้าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เพื่ออนุมตั ิต่อไป
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ย่อย และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยอาจ
กาหนดให้มีการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่ กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิ น สภาพ
คล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน
ของบริ ษทั ย่อย ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ย่อย และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยเห็นสมควร
การจ่ายปั นผลของ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
เงินปันผลจ่ าย

2562
10
50
134.48
-

มูลค่าหุ้นละ (บาท)
จานวนหุ้น (ล้านหุ้น)
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (ล้านบาท)
เงินปันผลจ่ ายอัตราต่ อหุ้น (บาท)

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติงดจ่ายเงินปันผล
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2564
10
10
50
60
192.07
(9.47)
2
-

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

2. การบริหารจัดการความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงที่ ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจากข้อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์อนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ซึ่ ง
ปั จจัยความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญบางประการ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั และในอนาคตอาจมีปัจจัยความเสี่ ยงอื่นที่
ส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของรายได้ และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั นอกจากนี้ ขอ้ ความในลักษณะการ
คาดการณ์ที่ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้เช่นการใช้ถอ้ ยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์วา่ ” “ประมาณ” “คาดหมาย”
“มีแผนจะ” หรื อ “ตั้งใจ” เป็ นต้น หรื อการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ การขยายธุ รกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต
ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจริ ง อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากการคาดการณ์หรื อคาดคะเนก็ได้
การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นกระบวนการสาคัญที่ช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษทั สามารถบรรลุวัุ ตถุประสงค์
และเป้ าหมาย โดย
ุ
หากสามารถระบุ ความเสี่ ยงได้อย่างแม่นยาล่วงหน้า จะเป็ นการช่วยลดผลกระทบ และเปิ ดโอกาสในการแสวงหาแนว
ทางการดาเนิ นธุุ รกิ จได้มากขึ้น นอกจากนี้ การบริ หารความเสี่ ยงที่ มี ประสิ ทธิ ภาพถือเป็ นส่ วน ประกอบสาคัญในการ
ตัดสิ นใจลงทุน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะ นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยต่างๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริ ษทั สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ได้จดั ทากรอบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้ทนั สมัยและ
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล มากยิง่ ขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้ทุกแผนกได้รับทราบและ
นาไปปฏิบตั ิ ภายใต้วตั ถุประสงค์และระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ชัดเจนยิง่ ขึ้น เพื่อให้การบริ หารความ
เสี่ ยงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและนาเสนอผลการบริ หารความเสี่ ยงในรู ปแบบ Risk Dashboard แสดงความเสี่ ยงสู ง / ปาน
กลาง / ต่า พร้อมแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย กากับดูแลให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทาหน้าที่ในการสอบทานให้บริ ษทั มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่
ครอบคลุมทุกด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อประเมินผล
การบริ หารความเสี่ ยงของคณะจัดการความเสี่ ยงอย่างอิสระ โดยให้ความสาคัญกับการนาไปปฏิบตั ิให้เห็นผลจริ งและการ
ติดตามผลโดยกาหนด Risk Warning Signal หรื อ Red Flag เพื่อติดตามว่ามีความเสี่ ยงเกินกว่าระดับที่ ยอมรับได้หรื อไม่
สื่ อสารและควบคุมให้บริ ษทั มีการกาหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คาแนะนาถึงความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ของระบบการบริ หารความเสี่ ยง ตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งกระตุน้ ให้บริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นสากล สามารถบ่งชี้ ถึงความเสี่ ยงสาคัญ มี ดัชนี ช้ ีวดั ที่เหมาะสม มี
การกาหนดสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signal) และสามารถจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ นอกจากนี้ มีการสื่ อสารความคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบกลับมายังคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงและผูป้ ฏิ บัติงานเป็ นประจา เพื่อพัฒนาและปรับปรุ ง
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้ดียงิ่ ขึ้น
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั แบ่งประเภทของความเสี่ ยงเป็ น 4 ประเภทดังนี้
1. ความเสี่ยงทางด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk :SR) โดยพิจารณา แผนการดาเนิ นงาน และการนาแผนดังกล่าวไป
ปฏิบตั ิอย่างไม่เหมาะสม การเปลียนแปลงจากปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน อันส่ งผลกระทบต่อการกาหนด
กลยุทธ์ การดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หลัก เป้ าหมาย และแนวทางการดาเนิ นงานขององค์กร เป็ น
ต้น
2. ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน (Financial Risk : FR) โดยพิจารณาเรื่ องการจัดการด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต
ด้านเงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ เป็ นต้น
3. ความเสี่ยงทางด้ านการปฏิบัตงิ าน (Operational Risk : OR) ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของแต่ละ
กระบวนการหรื อ กิ จ กรรมภายในองค์ก ร รวมทั้ง ความเสี่ ย งที เ กี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารจัด การข้อ มู ล ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู ้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายที่ กาหนดซึ่ งความเสี่ ยงด้าน
ปฏิ บัติการจะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการทางาน และการบรรลุวตั ถุประสงค์หลักของ
องค์กรในภาพรวม
4. ความเสี่ยงทางด้ านกฏหมาย และข้ อกาหนดผูกพันองค์ กร( Compliance Risk: CR ) การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
วิธีการประเมินความเสี่ยง
บริ ษทั ประเมินความเสี่ ยงที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทั้งองค์กร (Common Risk Metrics) โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้

โดยให้ระดับความเสี่ ยง (Degree of Risk) ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) ผลกระทบของ
ความเสี่ ยง (Impact) และความสามารถในการจัดการความเสี่ ยง (Manageability) และเปรี ยบเทียบผลการประเมินกับ Risk
Limit ซึ่ งจะสอดคล้องกับ Risk Appetite หาก Risk Owner พบว่าระดับความเสี่ ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เกินกว่า Risk
Limit จะต้องกาหนดมาตรการจัดการ/แก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทราบจนกว่าความเสี่ ยงจะอยูใ่ น
ระดับที่ ยอมรับได้
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การสร้ างวัฒนธรรมองค์ กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture)
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ วัฒนธรรมองค์กรในการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อความสาเร็ จของการบริ หาร
ความเสี่ ยงนอกเหนือจากการมีเครื่ องมือและมาตรฐานในการบริ หารความเสี่ ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบ
การบริ หารความ
เสี่ ยงไม่ตรงกัน หรื อเข้าใจระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั ไม่ตรงกัน หรื อมีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนว
ทางการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสิ นใจ ดังนั้นบริ ษทั จึงได้กาหนดแนวทางในการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริ หารความเสี่ ยงไว้ดงั นี้
- รับการสื่ อสารจากผูบ้ ริ หารว่าการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นเสิ่ ยงสาคัญ (Tone at the Top) และผูบ้ ริ หารเป็ นต้นแบบใน
การบริ หารความเสี่ ยง (Role Model)
- พัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงให้สามารถสร้างมูลค่าให้แก่บริ ษทั ได้โดยกาหนดให้มีการติดตามความคืบหน้า
และปรับปรุ งระบบการบริ หารความเสี่ ยงให้ดียงิ่ ขึ้น
- สร้างวิธีการนาไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบตั ิโดยกาหนดให้มีคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูด้ ูแลงานบริ หาร
ความเสี่ ยงให้มีการใช้ภาษาความเสี่ ยง (Common Language) ที่ตรงกัน มีการกาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
(Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสี่ ยงในรู ปแบบเดียวกัน กาหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผูร้ ับผิดชอบความเสี่ ยงแต่ละเรื่ อง (Accountability)
- สร้างข้อตกลงร่ วมกันระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องหลักผ่านการประชุม/สอบถาม/ขอความเห็นเป็ นระยะๆ
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงกลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่ อสร้ าง (EPC)
2.2.1.1 ความเสี่ยงจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID-19
ในปี 2564 ทัว่ โลกต่างเผชิญกับสภาวะการแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID-19 รวมถึงในประเทศไทยก็มีการ
แพร่ ระบาดที่ รุนแรงขึ้น ซึ่ งส่ งผลกระทบกับหลากหลายธุ รกิ จที่ ตอ้ งปิ ดกิ จการลงหรื อการดาเนิ นธุ รกิ จนั้นต้อง
หยุดชะงักชัว่ คราว
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ย่อยเช่นกัน เนื่ องจากลูกค้า
ชะลอการก่อสร้างออกไป เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดในพื้นที่ของลูกค้า ทาให้การส่ งมอบงานต้องล่าช้าออกไป
แต่บริ ษทั ย่อยได้มีการบริ หารความเสี่ ยงจากการส่ งมอบงานล่าช้าด้วยการเจรจาเลื่อนการส่ งมอบงานออกไป และ
จัดทาหนังสื อขอขยายระยะเวลาการส่งมอบให้กบั ทางผูว้ า่ จ้าง เพื่อป้ องกันไม่ให้บริ ษทั ย่อยถูกเรี ยกเก็บค่าปรับจาก
ทางผูว้ า่ จ้าง รวมถึงมีมาตรการจัดการเข้า-ออกในพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ ระบาดในพื้นที่ก่อสร้าง มีการตรวจวัดอุณ
ภูมิก่อนเข้าพื้นที่ ตรวจวัดเชื้ อด้วยเครื่ อง ATK แบ่ งแยกกลุ่มที่ มีความเสี่ ยงสู ง รวมถึงจัดสวัสดิ การประกัยภัย
COVID-19 และจัดหาวัคซีนให้กบั พนักงานทุกคน ทาให้พ้นื ที่ก่อสร้างที่บริ ษทั ย่อยเข้าปฏิบตั ิงานนั้นยังไม่พบการ
แพร่ ระบาดของเชื้อ COVID-19
2.2.1.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้ าง
กาไรขั้นต้นของแต่ละโครงการจะขึ้นอยูก่ บั การประมาณการต้นทุนโครงการที่ แม่นยาและการควบคุม
ต้นทุนให้อยูภ่ ายใต้งบประมาณที่กาหนดไว้ วัสดุก่อสร้างเป็ นต้นทุนหลักที่ใช้ในการประมาณการต้นทุน ซึ่ งหาก
ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของตลาด จะส่ งผลกระทบต่อ
กาไรของบริ ษทั แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงด้านนี้ เป็ นอย่างดี ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้ต่อรอง
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ให้ผขู ้ ายยืนราคาให้นานมากยิง่ ขึ้น มีการวางแผนความต้องการใช้วสั ดุก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา และมีการติดตาม
ราคาตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้สาหรับการต่อรองราคากับผูข้ ายเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
2.2.1.3 ความเสี่ยงจากความล่ าช้ าของโครงการก่ อสร้ าง
หากผลการดาเนินการก่อสร้างล่าช้า จะทาให้มีการส่ งมอบโครงการให้กบั ผูว้ า่ จ้างล่าช้าไปด้วย จะส่ งผล
ให้บริ ษทั ย่อยถูกเรี ยกเก็บค่าปรับอันเนื่องมาจากการส่ งมอบงานไม่ตรงตามวันที่ระบุไว้ในสัญญา และ ส่ งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามมาด้วย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากกับการส่ งมอบโครงการ
ให้กบั ผูว้ า่ จ้างตรงตามกาหนดในสัญญา โดยบริ ษทั ได้มีการกาหนดแผนงานตั้งแต่เริ่ มโครงการจนถึงวันที่สิ้นสุ ด
โครงการ มีการควบคุมการทางานให้เป็ นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด มีการรายงานความคืบหน้าให้กบั ผูว้ ่าจ้าง
รับทราบตามรอบการประชุมที่ผูว้ ่าจ้างกาหนดหรื อมากกว่านั้นตามแต่สัญญาจะระบุไว้ หากเกิ ดเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดและส่ งผลกระทบต่อความล่าช้าในการทางานอาจทาให้ไม่สามารถส่ งมอบโครงการให้กบั ผูว้ า่ จ้างได้ตาม
กาหนด บริ ษทั ย่อยจะรายงานให้ผวู ้ า่ จ้างทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวทันทีและทาหนังสื อขอขยายระยะเวลาการส่ ง
มอบให้กบั ทางผูว้ ่าจ้าง เพื่อร่ วมกันจัดทาบันทึ กแนบท้ายสัญญาสาหรับการขยายระยะเวลการส่ งมอบโครงการ
ออกไป ป้ องกันไม่ให้บริ ษทั ย่อยถูกเรี ยกเก็บค่าปรับจากทางผูว้ า่ จ้าง ซึ่ งที่ผ่านมาบริ ษทั ย่อยยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์
ส่งมอบโครงการล่าช้าจนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าปรับให้กบั ผูว้ า่ จ้างแต่อย่างใด
2.2.1.4 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาวิศวกรและบุคลากร
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจรับเหมาและมีการขยายตัวทางธุรกิจเร็ วจึงต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดาเนิ นการ ก่อสร้างตามแผนที่ วางไว้ ซึ่ งหมายถึงวิศวกรในระดับ
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบตั ิการ ผูจ้ ดั การโครงการ (Project Manager) และวิศวกรผูค้ วบคุมงาน (Project
Engineer หรื อ Foreman) หากบริ ษทั ย่อยสู ญเสี ยบุคลากรเหล่านี้ ไป ย่อมส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการรับ
งาน ตลอดจนผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในอนาคตได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้ตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจ
จึงกาหนดมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว ซึ่งที่ผา่ นมาบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
บุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ โดยมีนโยบายการบริ หารพนักงานที่มีศกั ยภาพสู ง (Talent Management) เพื่อรองรับการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ยัง่ ยืน โดยสร้างผูน้ า ผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ในอนาคต ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่มี
ศักยภาพทั้งด้านความสามารถในการบริ หารจัดการและความสามารถในการปฎิบตั ิงาน (Potential) และ ผลการ
ปฏิบตั ิงาน (Performance) รวมทั้งนโยบายการวางแผนการสื บทอดตาแหน่ง (Succession Planning) สาหรับเตรี ยม
แผนการรองรั บการสื บทอดและทดแทนตาแหน่ งงานที่ สาคัญในองค์กร เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้มี
ผูร้ ับผิดชอบ สื บทอดหน้าที่ในการดูแลธุรกิจและองค์กรอย่างเป็ นระบบ
รวมถึงการกาหนดนโยบายในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ชดั เจน มีการดูแลบุคลากรอย่างทัว่ ถึง ให้
ผลตอบแทนในการทางานและจัดสวัสดิ การแก่พนักงานทุกคนสอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและตลาดแรงงาน
ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม เสมอภาคภายใต้กรอบระเบียบข้อบังคับการทางานบริ ษทั กฎหมายแรงงาน
และประเพณี ที่ดีงามในสังคม ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวติ และสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพการทางานที่ปลอดภัย
สร้างบรรยากาศการทางานที่ดีและส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม
2.2.1.5 ความเสี่ยงทางด้ านคู่สัญญาไม่ ปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดในสัญญา
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่ องการชาระเงินตาม
ความสาเร็ จของงาน ซึ่ ง อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั มี
ส่วนที่ 1 หน้า 50

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
นโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยง ดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นของลูกค้าก่อนการรับงาน การหา
ข้อมูลของลูกค้าอื่นเพิ่มเติม หรื อมีการเรี ยกเก็บ เงินล่วงหน้าก่อนเริ่ มดาเนินงานรวมถึงการเรี ยกเก็บเงินตามผลงาน
ที่ทาเสร็ จ พร้อมกับเริ่ มทาการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่เป็ นรัฐบาลถือหุน้ หรื อเป็ นรัฐวิสาหกิจที่น่าเชื่อถือ
2.2.1.6 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันทีส่ ู ง
ปั จจุบนั ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น รวมถึงมีผรู ้ ับเหมารายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ส่ งผล
ให้มีผูเ้ ข้าแข่งขันเพื่อประมูลงานมากขึ้ น ทาให้ผูร้ ั บเหมาบางรายลดราคาในการยื่นประมูลลงเพื่อให้ชนะการ
ประมูล ซึ่งราคาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ที่จะต้องลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ย่อยได้ลดความเสี่ ยงดังกล่าวโดยการเลื อกประมูลงานที่ บริ ษทั ย่อยมี ความชานาญ และสามารถควบคุ ม
ต้นทุนได้ รวมถึงได้มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพ ทาให้บริ ษทั
ย่อยได้รับความเชื่ อถือและไว้วางใจจากหน่ วยงานรัฐบาลและเอกชน ทาให้บริ ษทั ย่อยได้รับโอกาสให้เข้าร่ วม
ประมูลงานในโครงการใหม่อยูเ่ สมอ
2.2.1.7 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ย่อยมีการนาเข้าวัสดุก่อสร้างจากต่างประเทศ เช่น แผงโซล่าเซลล์ และ อินเวอร์ เตอร์ เป็ นต้น ซึ่ ง
วัสดุก่อสร้างที่สั่งซื้ อนั้นมีมูลค่าค่อนข้างสู ง ประกอบกับความไม่แน่นอนของตลาดเงิน ส่ งผลให้ค่าเงินบาทและ
เงินตราต่างประเทศมีความผันผวน ทาให้บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงในเรื่ องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ จึ งได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ ยง
โดยการทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในจังหวะที่ เหมาะสม เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี่ ยงดังกล่าว
2.2.1.8 ความเสี่ยงจากภัยพิบัตธิ รรมชาติ
ความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่วา่ จะเป็ น อุทกภัย อัคคีภยั แผ่นดินไหว รวมถึงภัย
ธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินโครงการ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีแนวทางป้ องกันความ
เสี่ ยงดังกล่าวโดยการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมถึงภัยพิบตั ิธรรมชาติตลอดระยะเวลาการก่อสร้างสาหรับ
โครงการก่อสร้างทุกโครงการ รวมถึงมีการฝึ กซ้อมระบบความปลอดภัยเป็ นประจาทุกปี ทั้งนี้บริ ษทั ได้มีการศึกษา
สภาพแวดล้อมของสถานที่ ต้ งั โครงการก่อสร้างตั้งแต่ตน้ เพื่อป้ องกันโอกาสการเกิดภัยพิบตั ิธรรมชาติและสร้าง
ความเสี ยหายให้แก่ทรัพย์สินโครงการ
หากภัยธรรมชาติ ทาให้เกิ ดความเสี ยหายกับข้อมูล บริ ษทั ย่อยได้มีมาตราการรักษาข้อมูล โดยการเก็บ
รักษาข้อมูลไว้ 2 ที่ โดยที่แรก บริ ษทั จะมีการเก็บข้อมูล โดยใช้อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลภายนอก (External Hard disk)
ซึ่งจะถูกเก็บรักษาในที่ปลอดภัยและสุดท้ายบริ ษทั จะเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบ Cloud Storage ซึ่ งเป็ นการเก็บข้อมูล
โดยใช้พ้ืนที่ แบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ ยงการเกิดข้อมูลสู ญหายจากภัยพิบตั ิธรรมชาติได้ โดยบริ ษทั ย่อยได้มี
การทดสอบระบบการสารองข้อมูล อย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าระบบมีการสารองข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน
2.2.2 ความเสี่ยงกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Auto)
2.2.2.1 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่ และลูกค้ าอุตสาหกรรมยานยนต์
ปี 2564 ลูกค้าหลักของบริ ษทั ยังคงอยูใ่ นกลุ่มธุ รกิ จผลิตชิ้นส่ วนโลหะที่ มีความเที่ ยงตรงสู ง แยกตาม
สัดส่วน ดังนี้
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ร้ อยละ ของรายได้
ร้ อยละ ของรายได้
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนโลหะ งบการเงินรวม
67.18
25.15

ประเภท
1. อุตสาหกรรมยานยนต์

15.21

5.69

3. อุปกรณ์ทางการแพทย์

8.34

3.12

4. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล

7.21

2.70

2.06
100.00

0.77
37.43

2. อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น

5. ชิ้นส่วนอื่นๆ
รวม

โดยในปี 2564 บริ ษทั มีการพึ่งพารายได้จากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 25.15
ของรายได้ตามงบการเงินรวม นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษทั มีรายได้จากการขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 10 ราย
แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในสัดส่วนที่สูง ประมาณร้อยละ 67 ของรายได้กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วน
โลหะซึ่ งเป็ นความเสี่ ย งต่ อ การผัน ผวนของรายได้จ ากกลุ่ ม ลู ก ค้า รายใหญ่ ร วมถึ ง หากเกิ ด การถดถอยใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายที่จะกระจายแหล่งที่มาของรายได้ไม่ให้พ่ ึงพารายได้จากลูกค้ารายใดราย
หนึ่ งหรื อ ลู ก ค้า กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ งมากเกิ น ไป รวมถึ ง กระจายแหล่ ง ที่ ม าของรายได้ไ ปยัง อุ ต สาหกรรมอื่ น
นอกเหนื อจากอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่เนื่ องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ที่มี
รายได้จากการขายตั้งแต่ระดับพันล้านบาทจนถึงระดับหมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่ งมูลค่าชิ้นส่ วนที่ลูกค้าดังกล่าวสั่งซื้ อ
จากบริ ษทั นับเป็ นสัดส่ วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรี ยบเที ยบกับมูลค่าการสั่งซื้ อสิ นค้าทั้งหมดของลูกค้าดังกล่าว แต่
นับเป็ นสัดส่ วนมูลค่าการสั่งซื้ อที่สูงสาหรับบริ ษทั ทั้งนี้ ในปี 2564 บริ ษทั ไม่มีลูกค้ารายใดที่บริ ษทั จาหน่ายสิ นค้า
ให้เกินกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวม
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการผลิตชิ้นส่ วนสาหรับผลิตภัณฑ์หนึ่ งไปยังอีก
ผลิตภัณฑ์หนึ่ ง รวมถึงความสามารถในการหาตลาดใหม่และปรับเปลี่ยนการผลิตชิ้นส่ วนสาหรับอุตสาหกรรม
หนึ่งไปยังอีกอุตสาหกรรมหนึ่งได้เป็ นอย่างดี จึงทาให้บริ ษทั สามารถปรับตัวได้ดีในกรณี ที่ภาวะอุตสาหกรรมหนึ่ง
เกิดภาวะถดถอย
2.2.2.2 ความเสี่ยงด้ านราคาและการจัดหาวัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของบริ ษทั ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลส ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าว
มีลกั ษณะเป็ น Commodity Goods โดยราคาของวัตถุดิบดังกล่าวถูกกาหนดขึ้นโดยอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบนั้น
ๆ ในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั
ดังนั้นหากราคาของวัตถุดิบ ดังกล่าวปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นจะส่ งผลให้ผผู ้ ลิตในอุตสาหกรรมเดียวกันได้รับ
ผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่ สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ทาให้กาไรของบริ ษทั ลดลงตามไปด้วยเพราะต้องช่วยแบ่งเบา
ภาระร่ วมกับลูกค้า
แม้ว่าการเปลี่ ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักดังกล่าวจะอยู่นอกเหนื อการควบคุมของบริ ษทั ก็ตามแต่
บริ ษทั จัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดโดยการจัดให้มีทีมงานเฉพาะ
คอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะห์ แนวโน้มของราคาวัตถุดิบ ในแต่ละช่ วงเวลา รวมถึงการประเมิ นความ
ต้องการใช้วตั ถุดิบของบริ ษทั ในแต่ละช่ วงเวลา เพื่อให้บริ ษทั สามารถบริ หารการสั่งซื้ อและระยะเวลาการส่ ง
วัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และทาให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งสต็อกวัตถุดิบไว้มากเกินความจาเป็ น นอกจากนี้ ใน
กรณี ที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั ก็จะเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาจาหน่ายชิ้นส่ วน
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โดยปกติจะมีการรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นร่ วมกัน โดยลูกค้าจะรับภาระเป็ นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามในการเจรจา
ดังกล่าวจะมีความล่าช้า (lag time) เกิดขึ้นในขณะที่วตั ถุดิบยังคงอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั จึ ง
ยังคงมีความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบอยู่ ในทางตรงกันข้ามหากวัตถุดิบมีราคาลดลง ลูกค้าก็จะ
ขอเจรจากับบริ ษทั เพื่อขอปรับลดราคาจาหน่ ายเช่นเดียวกัน จึ งอาจทาให้บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงจากระดับปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2.2.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
ในปี 2564 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเท่ากับ 31.9996 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ อ่อนค่าลงจากปี 2563 ซึ่ ง
มีอตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเท่ากับ 31.2933 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ ทาให้การขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ
เป็ นสกุลเงิ นต่างประเทศมีความผันผวนในทางที่ ดีข้ ึน และบริ ษทั ได้พิจารณาใช้นโยบายเน้นความสมดุลของ
รายการรับและรายการจ่ายเงินตราต่างประเทศ รวมถึงใช้บญ
ั ชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนและได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่าเสมอ
2.2.2.4 ความเสี่ยงจากการไม่ มสี ัญญาระยะยาว
ในการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นหลักปฏิ บตั ิทวั่ ไปในอุตสาหกรรมนี้ จะไม่มีการ
สัญญาระยะยาวในการให้บริ การกับลูกค้า แต่จะเป็ นการทาสัญญาระยะสั้นอายุประมาณ 1 ปี หรื ออาจจะไม่มีการ
ทาสัญญาในการให้บริ การก็ได้โดยจะเป็ นเพียงใบสัง่ ซื้อเท่านั้นขึ้นอยูก่ บั นโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละ
ราย
เมื่อครบอายุสญ
ั ญาหรื อถึงกาหนดเวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนรุ่ นของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าก็จะจัดให้มีการคัดเลือก
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาชิ้นส่วนและอุปกรณ์รายใหม่ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยลูกค้าหากบริ ษทั ไม่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าต่อไป
อย่ า งไรก็ ต าม โดยปกติ ผู ้ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น มักจะไม่เปลี่ ยนแปลงผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ ัดหาชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์ ให้แก่
ผูป้ ระกอบการเนื่ อ งจากการสรรหาผูผ้ ลิ ต หรื อ ผูจ้ ัด หาชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ ที่ มี คุ ณภาพและมาตรฐานตามที่
ผูป้ ระกอบการกาหนดโดยสามารถจัดส่งได้ตามกาหนดเวลาและมีความสามารถในการเพิ่มกาลังการผลิตในช่วงที่
มีความต้องการเพิ่มสูงกว่าปกติน้ นั จะต้องมีข้ นั ตอนและใช้เวลานาน ซึ่งกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกค้าและ
มีความเสี่ ยงด้านคุณภาพ กล่าวคือ โดยปกติผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น มักจะสรรหาและคัดเลือกผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ให้กบั
ผูป้ ระกอบการจานวนจากัดเพียง 1-3 รายต่อการผลิตชิ้นส่ วนใดๆโดยขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้ได้รับการ
คัดเลือกเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนป้ อนให้กบั ผูป้ ระกอบการนั้นมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลา
ดังกล่าวอาจมากน้อยแตกต่างกันไปตามรู ปแบบและความซับซ้อนของการผลิตชิ้นส่ วนในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
หากบริ ษทั ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่วนให้กบั ผูป้ ระกอบการรายใด ๆ แล้ว ความเสี่ ยงจากการยกเลิกสัญญา
ในการผลิตจะอยู่ในระดับต่ า เนื่ องจากผูป้ ระกอบการมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนรายใดจนกว่าจะ
หมดรุ่ น ของผลิ ตภัณฑ์น้ ันๆ โดยเฉลี่ ยอยู่ที่ ประมาณ 5 – 7 ปี หรื อมากกว่านั้นตามแต่ รู ปแบบและลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละอุตสาหกรรม
ดังนั้นจากการที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่ วนที่มีมาตรฐาน จึงส่ งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ในการ
ดาเนิ นงานและชิ้นงานของบริ ษทั และมีแนวโน้มที่ จะให้บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้าต่อไป
รวมทั้งเสนอชิ้นงานใหม่ให้บริ ษทั เสนอราคาอย่างต่อเนื่อง
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2.2.2.5 ความเสี่ยงจากการทีบ่ ริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น
ปั จจัยที่อาจจะเป็ นทางเลือกให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ยา้ ยฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยังประเทศอื่น
มีปัจจัยหลัก ดังนี้
(1) การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC)
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ทาให้เกิ ดการแข่งขันกันเองในภูมิภาคอาเซี ยนมากขึ้ น
ประเทศไทยซึ่ งเป็ นฐานการผลิตรถยนต์อนั ดับ 1 ของอาเซี ยน มีศกั ยภาพในการผลิตรถยนต์ที่มีความเฉพาะใน 3
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถปิ กอัพ 1 คัน รถยนต์ประหยัดพลังงาน หรื ออีโคคาร์ และรถยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง
ดังนั้นบริ ษทั ในฐานะผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงต้องรักษามาตรฐานการผลิตสิ นค้าให้ได้คุณภาพ และนา
เทคโนโลยีในการผลิ ตที่ ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิ ต ตลอดจนพัฒนาชิ้ นงาน และพัฒนาเครื่ องจักรให้
สามารถผลิตชิ้นงานได้หลากหลาย นอกเหนื อจากการผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดียว ซึ่ งจะ
ทาให้บริ ษทั ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้แม้วา่ คู่แข่งขันจะมากขึ้นก็ตาม
(2) ความเสถียรภาพทางการเมือง ผลกระทบเกี่ยวกับปั จจัยทางการเมือง มีผลทาให้เศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศชะลอตัวลง รวมถึงในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐบาลได้พยายามสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน และมุ่งเน้นนโยบายการส่งเสริ มการลงทุน
2.2.2.6 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้ องจากผู้บริโภคเนื่องจากปัญหาด้ านคุณภาพสินค้ าและอาจทาให้ ต้องถูกชดใช้
ค่ าเสียหายตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดชอบต่ อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้ าไม่ ปลอดภัย
ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ.ความรับผิดชอบ”) ซึ่ ง พ.ร.บ. ความรับผิดชอบดังกล่าวจะช่วยคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่
ได้รับความเสี ยหายทั้งทางชีวติ ร่ างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรื อทรัพย์สินจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยผูบ้ ริ โภค
สามารถฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากผูผ้ ลิต ผูว้ า่ จ้างให้ผลิต ผูน้ าเข้าสิ นค้าไม่ปลอดภัยดังกล่าวได้
หากสิ นค้ า ที่ ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท เป็ นผู ้ ผ ลิ ต เช่ น รถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ อุ ป กรณ์ ส านั ก งาน
เครื่ องปรับอากาศ กล้องถ่ายภาพ เป็ นต้น ได้รับการร้องเรี ยนจากผูบ้ ริ โภค และผูบ้ ริ โภคฟ้องร้องลูกค้าของบริ ษทั ว่า
สิ นค้าที่ลูกค้าของบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตเป็ นสิ นค้าไม่ปลอดภัย บริ ษทั ก็อาจจะต้องร่ วมจ่ายชาระค่าเสี ยหายที่ถูกฟ้องร้อง
ด้วยหากความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของชิ้นส่วนที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต
เนื่ อ งจากชิ้ น ส่ วนที่ บริ ษ ัท เป็ นผูผ้ ลิ ต นั้น เป็ นชิ้ น ส่ วนที่ ลูก ค้า เป็ นผูอ้ อกแบบ รวมทั้ง เป็ นผูก้ าหนด
คุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่ งหากมีความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบและการกาหนดชนิ ดของ
วัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิต บริ ษทั ไม่ตอ้ งร่ วมรับผิดชอบในความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าดังกล่าว แต่หากความไม่
ปลอดภัยของสิ นค้าดังกล่าวเกิดจากการผลิตที่ผิดพลาดของบริ ษทั เอง บริ ษทั ก็ตอ้ งเป็ นผูร้ ่ วมรับผิดชอบค่าเสี ยหาย
ที่เกิดจากการฟ้องร้อง
อย่างไรก็ตามชิ้นส่วนที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตไม่ได้เป็ นส่วนประกอบในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
โดยตรง ดังนั้นหากสิ นค้าของลูกค้าถูกร้องเรี ยนและสาเหตุของการร้องเรี ยนเกิดจากการผลิตที่ผิดพลาดของบริ ษทั
ผลกระทบจากการร้องเรี ยนดังกล่าวก็จะเป็ นเพียงความเสี ยหายที่ไม่รุนแรงและไม่กระทบต่อความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภค ประกอบกับชิ้นส่ วน ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นชิ้นส่ วนที่ใช้ในการประกอบเป็ นอุปกรณ์ของผูผ้ ลิตและ
จัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 (1stTier Supplier) ซึ่งหากมีความผิดพลาดในการผลิตชิ้นส่ วนของบริ ษทั เกิดขึ้นก็จะถูกตรวจ
พบและแก้ไขในสายการผลิตของผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 ก่อนที่สินค้าจะเสร็ จเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ปและส่ ง
มอบถึงมือผูบ้ ริ โภค
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ดังนั้นแม้วา่ บริ ษทั จะมีความเสี่ ยงจากการที่อาจจะถูกฟ้ องร้องตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดังกล่าว แต่
จากเหตุผลข้างต้นบริ ษทั จึ ง มี โอกาสต่ าที่ จะต้องร่ วมรั บผิดชอบค่าเสี ยหายจากการฟ้ องร้ องและหากต้องร่ ว ม
รับผิดชอบค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็จะไม่สูงมาก เนื่องจากความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคโดยตรง ที่ผา่ นมาบริ ษทั ยังไม่เคยถูกฟ้องร้องจากผูบ้ ริ โภคแต่อย่างใด
นอกจากนี้ เนื่องจากปั จจุบนั ยังไม่มีบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทยที่รับประกันภัยในลักษณะดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายในการทาประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัยในต่างประเทศก็ไม่คุม้ กับประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับ บริ ษทั
จึงไม่ได้ทาประกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องดังกล่าว
2.2.2.7 ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม และชุมชน
บริ ษ ัท เป็ นผูผ้ ลิ ต และจัด หาชิ้ น ส่ ว นเพื่ อ ใช้ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิ จิตอล ซึ่ งในกระบวนการผลิตของ
บริ ษทั มีการใช้เครื่ องจักรเป็ นหลัก จึงก่อให้เกิดของเสี ยจากกระบวนการผลิต ทั้งที่ปล่อยออกทางอากาศและทางน้ า
โดยมีปริ มาณของเสี ยต่ามาก
อย่า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ตั้ง อยู่ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนครซึ่ งถู ก ควบคุ ม โดยการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“ก.น.อ.”) การที่บริ ษทั จะปล่อยของเสี ยต่างๆ ออกสู่ ภายนอกบริ ษทั ได้น้ นั จะต้อง
ได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ ก.น.อ.ก่อน ซึ่ งในปี 2564 การปล่อยของเสี ยของบริ ษทั อยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานที่ ก.น.อ.ควบคุม (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 1 เรื่ องลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม)
2.2.2.8 ความเสี่ยงจากการได้ รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รวมถึ ง การก าหนดนโยบายของรั ฐ บาล ซึ่ งกฎระเบี ย บ ข้อ บัง คับ หรื อ นโยบายของรั ฐ บาลดัง กล่ า วมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ เช่น การ
ปรับเปลี่ยนค่าแรงงานขั้นต่า การปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนค่าจ้างของผูจ้ บการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ การ
ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่ งประเทศไทย หรื อ การปรับเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นต้น
โดยการเปลี่ยนแปลงของนโยบายดังกล่าวจะกระทบต่อผูป้ ระกอบการธุรกิจทุกราย
อย่างไรก็ตามปั จจัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นปั จจัยที่ อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ได้ติดตามและประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงหรื อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบริ ษทั ได้ริเริ่ มนาเครื่ องจักรอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิ ต
บางส่ วนในปี 2553 จนถึงปั จจุบนั และในอนาคตบริ ษทั มีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้มีการใช้เครื่ องจักรอัตโนมัติให้
เพิม่ มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน และแก้ไขปั ญหาค่าแรงงานที่เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งจะทา
ให้บริ ษทั เพิ่มประสิ ทธิภาพในการแข่งขันได้ดียงิ่ ขึ้น เป็ นต้น
2.2.2.9 ความเสี่ยงจากการได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
ปี 2563 อุ ต สาหกรรมชิ้ นส่ ว นยานยนต์ไทยมี แ นวโน้ม หดตัว ตามอุ ต สาหกรรมการผลิ ตยานยนต์
โดยเฉพาะชิ้นส่วนเพื่อประกอบยานยนต์ (OEM) ผลจากการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ทาให้กิจกรรมการ
ผลิตในห่ วงโซ่ยานยนต์สะดุดลงในช่วงครึ่ งแรกของปี 2563 ท่ามกลางกาลังซื้ อทัว่ โลกรวมถึงไทยที่ หดตัวอย่าง
รุ นแรง
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แต่ในปี 2564 บริ ษทั เริ่ มฟื้ นตัว จากการปรับตัวตามสถานการณ์ และกาหนดมาตรการป้ องกันอย่างความ
เสี่ ยงอย่างเคร่ งครัด โดยมีมาตรการจัดการเข้า-ออกในพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ ระบาดในพื้นที่บริ ษทั มีการตรวจวัด
อุณภูมิก่อนเข้าพื้นที่ ตรวจหาเชื้อด้วยเครื่ อง ATK ในกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ ยงจากการเดินทางกลับต่างจังหวัด
ทั้งไป-กลับ แบ่งแยกพื้นที่ปฏิบตั ิงานของกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ ยงสูง และมีการ Work From Home เพื่อลดการ
รวมกลุ่ม จัดหาวัคซี นให้กบั พนักงานทุกคน ฉี ดพ่นฆ่าเชื้ออย่างสม่ าเสมอทาให้บริ ษทั ไม่พบการติดเชื้อภายใน
บริ ษทั
2.2.3 ความเสี่ยงธุรกิจจาหน่ ายนา้ ดิบ
2.2.3.1 ความเสี่ยงจากสภาพอากาศ
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุรกิจจาหน่ายน้ าดิ บมีความเสี่ ยงจากสภาพอากาศ อันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ทาฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์เอลนิ โญ่ ที่ ทาให้
ปริ มาณฝนที่ตกน้อยกว่าปกติ
มาตรการรองรับความเสี่ ยง คือ ปั จจุบนั ปริ มาตรเก็บกักจะมีความจุคิดเป็ น 2 เท่าของปริ มาณน้ าขายต่อปี
ในช่วง 3 ปี แรก ซึ่งจะเพียงพอในช่วง 3 ปี แม้จะเป็ นปี แล้ง ในปี ที่ 4 จะมีปริ มาณน้ าขายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 60
ของความจุบ่อ ซึ่งจะพิจารณาหาหาแหล่งสารองน้ าดิบเพิ่มเติมในกรณี ที่เกิดภัยแล้งติดต่อกันสองปี จากบ่อข้างเคียง
2.2.3.2 ความเสี่ยงจากการได้ รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับนา้
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบมีความเสี่ ยงจากการได้รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับน้ า ซึ่ งมีผลทา
ให้น้ า ผิ ว ดิ น ด้อ ยคุ ณ ภาพ อัน เนื่ อ งมาจากการท ากิ จ การในพื้ น ที่ เ หนื อ น้ า เช่ น การปล่ อ ยน้ า เสี ย ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสตั ว์ และ การใช้สารเคมีในการทาการเกษตร เป็ นต้น
มาตรการรองรับความเสี่ ยง คือ จัดเตรี ยมเครื่ องมือวัดคุณภาพน้ าในลารางเพื่อเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ
ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้าระวังชุมชนและแหล่งกิจการต้นน้ าที่อาจปล่อยน้ าเสี ยลงลาราง โดยการเข้าไป
ทาความเข้าใจและมีการประสานกันในกรณี ที่อาจจะมีเหตุให้น้ าเสี ยเข้ามาเจือปนในลาน้ าได้
2.2.3.3 ความเสี่ยงจากคู่สัญญายกเลิกสัญญาการซื้อขายนา้
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบมีความเสี่ ยงจากการที่คู่สญ
ั ญาจะยกเลิกสัญญาซื้ อขายน้ า หรื อไม่
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามสัญญา โดยบริ ษทั ย่อยมีมาตรการรองรับความเสี่ ยง คือกาหนดเงื่อนไขในสัญญาให้มีความ
รัดกุม และกาหนดวิธีการทางานร่ วมกันเพื่อลดข้อโต้แย้ง และความไม่เข้าใจในการปฏิบตั ิงาน จัดประชุมร่ วมกัน
เพื่อสรุ ปปั ญหาด้านการทางาน เพื่อจะหาวิธีแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยจะขยายฐานลูกค้า เพื่อเป็ น
การกระจายความเสี่ ยง
2.2.3.4 ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพทางจุลชีวทีป่ นเปื้ อนในบ่ อ
เนื่องจากน้ าดิบเป็ นน้ าจากฝนที่ไหลผ่านลารางธรรมชาติจึงต้องมีการปนเปื้ อนจากสารอินทรี ย ์ เช่น ซาก
พืชซากสัตว์เป็ นปกติ ซึ่งสารอินทรี ยเ์ หล่านี้จะเป็ นสารอาหารให้กบั จุลินทรี ยจ์ าพวกแบคทีเรี ย รวมถึงปลาในบ่อน้ า
และจะเกิดผลกระทบคือ สารอินทรี ยท์ ี่ถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรี ยจะส่ งผลให้ค่า บีโอดี สู งและ ออกซิ เจนละลาย
ต่า ส่ วนปลาที่แพร่ ขยายพันธ์ในบ่อและไม่สามารถออกไปจากบ่อได้ จะทาให้ค่าแอมโมเนี ย และไนเตรด สู ง ซึ่ ง
หากสูงมากจะทาให้คุณภาพน้ าไม่เป็ นไปตามสัญญา
มาตรการรองรับความเสี่ ยง คือ ทาการนาปลาออกเป็ นประจา หรื อ จากัดการเติบโตขยายพันธ์ปลาในบ่อ
ทาการติดตั้งเครื่ องเติมอากาศให้เพียงพอเพื่อช่วยเร่ งกระบวนการย่อยสลายสารอินทรี ยต์ ่างๆให้รวดเร็ ว วางแผน
และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทาการหมุนเวียนหรื อระบายน้ าที่มีคุณภาพต่าในบ่อ 1 ทิ้ง ในช่วงหยุดสูบประจาปี
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2.2.3.5 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาลูกค้ าประจา
ความเสี่ ยงจากการพึ่งพาลูกค้าประจา ทั้งนี้ ลูกค้าประจาของบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเชื่อมัน่ ว่า
จะยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้มีนโยบายในการลดความเสี่ ยงจาก
การพึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่งในแต่ละกลุ่มลูกค้า โดยการขยายฐานลูกค้าใหม่
2.2.4 ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
ความเสี่ ยงจากการได้รับผลกระทบจากผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ย่อยบริ ษทั ต้อง
นาผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ย่อยทั้ง 7 แห่ ง มารวมในงบการเงินรวมของบริ ษทั ในปี 2564 บริ ษทั
ย่อยทั้ง 7 แห่ง มีรายได้จากการดาเนินงานปรับเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา ซึ่งรายได้ของบริ ษทั ย่อยทั้ง 7 แห่ง รวมกันคิด
เป็ นร้อยละ 100 ของรายได้ในงบการเงินรวม
และนอกจากนี้ บริ ษทั ยัง ได้กาหนดมาตรการในการกาหนดนโยบายการด าเนิ นงานของบริ ษทั ย่อ ย
นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย รวมทั้งการส่ งกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยเพื่อกาหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
ทั้งนี้เพื่อให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งจะส่ งผลไปสู่ การบริ หารจัดการต้นทุน
และการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2.2.5 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงิ นรวม บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.79 เท่า โดย
ภาพรวมแล้วกลุ่มบริ ษทั มีสภาพคล่องลดลงจากปี 2563 (ปี 2563 เท่ากับ 1.95 เท่า) เนื่ องจากในปี 2564 บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมี การลงทุ นเพิ่ม ทาให้มีสภาพคล่องลดลง อย่างไรก็ต ามอัต ราส่ วน สภาพคล่อ ง 1.79 ยังคงเป็ น
อัตราส่วนที่เหมาะสม
2.2.6 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- ไม่มี 2.2.7 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ(กรณีผ้อู อกหลักทรัพย์ เป็ นบริษัทต่ างประเทศ)
- ไม่มี -
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
กว่า 28 ปี ที่บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นกิ จการมุ่งสู่ กาํ ไรอันแท้จริ ง หรื อคุณค่าแท้จริ ง ด้วยการประกาศปณิ ธานหลักที่ใช้ใน
การดําเนินงาน คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน" เป็ นเป้ าหมายสูงสุดอีกประการหนึ่งขององค์กร โดยปณิ ธานของบริ ษทั
ดังกล่าว มิได้เป็ นเพียงความคิด ความปรารถนา หรื อการเรี ยกร้องให้เกิ ดขึ้นเท่านั้น ในขณะเดี ยวกัน ได้พยายามปลูกฝั ง
"คุณธรรมความดี" ให้กบั บุคลากรด้วยการร่ วมกันกําหนดคุณสมบัติพึงประสงค์ 5 ประการของ "คนดี " อันประกอบด้วย
วินยั สามัคคี เสี ยสละ คุณธรรม และกตัญ�ู และลงมือปฏิบตั ิร่วมกันระหว่างผูป้ ระกอบการ ทีมผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ด้วย
การจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ด
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ นี้ นอกจากจะเป็ นการส่ งเสริ มในด้านบุคลากรให้เป็ นคนดีตามปณิ ธานของบริ ษทั ที่ต้ งั ไว้แล้ว ยัง
เป็ นการส่งเสริ มในด้านการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกันโดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั บริ ษทั ได้กาํ หนดพันธกิจ
ไว้ ดังนี้
ปณิธานในการดําเนินธุรกิจ
1. เชื่ อมัน่ ในคุณค่ าของความดีงาม ซึ่งเป็ นคุณภาพของคน
บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าพนักงานทุกคน เป็ นทรัพยากรที่ มีคุณค่ายิ่ง มีความสามารถและเป็ นคนดี ของสังคม โดยบริ ษทั
มุ่งเน้นการพัฒนาคนแบบองค์รวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามปณิ ธานสูงสุดของบริ ษทั คือ "มุ่งสร้ างคนดี แทนคุณแผ่ นดิน"
บริ ษทั มุ่งที่จะเป็ นสถาบันทางสังคมที่มีคุณค่าและศักยภาพในการเสริ มสร้างประเทศชาติให้มีความมัง่ คัง่ และเป็ น
สุขอย่างแท้จริ ง มากกว่าเป็ นแค่เพียงองค์กรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกําไรเท่านั้น
บริ ษทั จึ งมุ่งเน้นการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ โดยเชื่ อว่า "ผลงานที่ ดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานที่ ทาํ งานอย่างมี
ความสุขและมีความภักดีต่อองค์กรอย่างจริ งใจ" สิ่ งเหล่านี้ มาจากการดูแลให้บุคลากรมีกาํ ลังใจมีความตื่นตัวในการยกระดับ
ทักษะวิชาชี พ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ การงานของตน รวมถึงการใส่ ใจสุ ขภาพ ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ การทํางานของทุกคนอย่างต่อเนื่อง
หากสถานประกอบการนับ แสนทั่ว ประเทศหัน มาร่ ว มกัน ปลู กฝั ง ส่ งเสริ ม บุ ค ลากรให้ต้ ัง อยู่ในความดี และ
ประพฤติ ปฏิ บัติ อย่างต่อเนื่ อ ง การส่ งเสริ มดังกล่าวไม่ตอ้ งลงทุ นเป็ นเงิ นมากมาย เพียงแต่ล งทุ นด้วยความจริ งใจ และ
ปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะส่งผลดีต่อสังคม และองค์กรอย่างประมาณค่าไม่ได้
2. พัฒนาอย่ างยัง่ ยืนเพื่อก้ าวสู่ ระดับโลก
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาตนเอง ร่ วมกับการพัฒนาสังคม เพื่อก้าวต่อไปอย่างยัง่ ยืน โดยการเรี ยนรู ้ที่จะปรับปรุ ง
ระบบการบริ หารจัดการ และพัฒนาบุ คลากร และร่ วมกับ การมี ส่วนช่ วยในการพัฒนาสังคมและชุ มชน ท่ ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริ มองค์กรภายในให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ เทคโนโลยีให้กบั สังคมและชุมชน
3. การปฏิบัตโิ ดยยึดมัน่ ในหลักจริยธรรม
บริ ษ ัท จะปฏิ บัติ ต่ อ ผูม้ ี ส่ว นได้เ สี ย อย่า งเท่ า เที ย มกัน โดยยึ ด หลัก ในการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทั้งส่ งเสริ มพนักงานให้ยึดมัน่ ในความดี งามเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ
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4. มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั จะเป็ นไปโดยสุจริ ตและเป็ นธรรม มีการจัดระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ และ
ตรวจสอบได้ โดยการบริ หารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริ หารจัดการความเสี่ ยง ระบบการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
ระบบการบริ หารจัดการคุ ณภาพชี วิตในการทํางานและความปลอดภัย โดยบริ ษทั จะดําเนิ นการทุ กขั้นตอนด้วยความ
โปร่ งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
3.1 นโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการด้ านความยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ มี นโยบายในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืน ตามแนวทาง ESG คื อ สิ่ งแวดล้อม (Environmental) สังคม
(Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อสร้างการเติบโตบนหลักความยัง่ ยืน และยังตระหนักดีวา่ การดําเนิ นธุรกิจ
โดยพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งมีแนวทางการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงหรื อลดผลกระทบจากการดําเนิ นธุรกิจ
ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม จะส่งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่ม ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯมุ่งดําเนิ นธุ รกิ จพร้ อมกับสร้างการมีส่วนร่ วมกับชุ มชนและสังคมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวติ การศึกษา และสภาพแวดล้อม ให้กบั ชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริ หารจัดการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่แท้จริ ง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดประเด็นความสําคัญด้านความยัง่ ยืนให้สอดคล้องไปกับกลุ่มบริ ษทั ในเครื อ ซึ่ งได้กาํ หนด
กรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยง่ั ยืนเอาไว้สาํ หรับเป้ าหมาย ด้วยกลยุทธ์ 3 ประการ ได้แก่ การสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่ อง
(Acting Progressively) การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ (Consuming Responsibly)และการเข้าถึงความต้องการของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย (Focusing on People) จากกลยุทธ์ท้ งั สามประการผนวกเข้ากับเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยง่ั ยืน (Sustainable
Development Goals :SDGs) ขององค์การสหประชาติ นํามาสู่ หลักการพัฒนาองค์กรสู่ ความยัง่ ยืนนํามาสู่ การกําหนด
เป้ าหมายหลักของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 10 ประเด็นของบริ ษทั ฯ
กลยุทธ์ ความยัง่ ยืนของบริษัท และ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน 10 ประเด็นของบริษัท
สร้ างโอกาสอย่ างต่ อเนื่อง
(Acting Progressively)
ความยืดหยุ่นและปรับตัวทางธุรกิจ(Resilient
Properties)
ส่งเสริ มให้สร้างความสามารถในการยืดหยุน่
และปรับตัวให้ได้กบั ทุกการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk-based Management)
มีการประเมินที่ครอบคลุมกับการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงในด้านสิ่ งแวดล้อม อาชี วอ
นามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

ใช้ ทรัพยากรอย่ างรับผิดชอบ
(Consuming Responsibly)
ทรัพยากรและห่ วงโซ่ อุปทาน
(Materials & Supply Chain)
บรรลุการบริ หารจัดการที่ยงั่ ยืนและการ
เลือกใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
พลังงานและคาร์ บอน
(Energy & Carbon)
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานและ
ส่ งเสริ มการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่าง
ยัง่ ยืน

การเข้ าถึงความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
(Focusing on People)
ชุ มชนสั มพันธ์
(Community Connectedness)
ให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าทางสังคมเพื่อ
ชุมชนที่ยง่ั ยืน

การลงทุนอย่ างมีความรับผิดชอบ
(Responsible Management)
บูรณาการประเด็นการพัฒนาที่สาํ คัญในด้าน
สังคมสิ่ งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ในการ
ประเมินผล

ของเสีย (Waste)
ลดการเกิดของเสี ยอย่างยัง่ ยืนด้วยการ
ป้ องกันการเกิดของเสี ยและหลัก 3Rs ได้แก่
ลดการใช้(Reduction) นํากลับมาใช้ใหม่
(Recycling) และการใช้ซ้ าํ (Reuse)

ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน(Diversity &
Inclusion)
เสริ มสร้างศักยภาพแห่ งการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
โดยไม่แบ่งแยกอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา หรื อฐานะทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ
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สร้ างโอกาสอย่ างต่ อเนื่อง
(Acting Progressively)

ใช้ ทรัพยากรอย่ างรับผิดชอบ
(Consuming Responsibly)
ทรัพยากรนํา้ (Water)
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้ทรัพยากรนํ้า
และหมุนเวียนนํ้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
อย่างปลอดภัย

การเข้ าถึงความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
(Focusing on People)

ประเด็นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืนขององค์การสหประชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs) และมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ ความยัง่ ยืน
สร้างโอกาสอย่างต่อเนื่อง
(Acting Progressively)

ประเด็นการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
ความยืดหยุน่ และปรับตัวทางธุรกิจ

การบริ หารจัดการความเสี่ ยง

การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ
(Consuming Responsibly)

ทรัพยากรและห่ วงโซ่อุปทาน
ความหลากหลายทางชี วภาพ
พลังงานและคาร์ บอน
ของเสี ย

ประเด็นการพัฒนาด้ าน ESG
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผมู ้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
การบริ หารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
อาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
และบริ การ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายด้าน สังคม
สิ่ งแวดล้อมและบรรษัทภิบาล
การบริ หารจัดการห่ วงโซ่อุปทาน
ความหลากหลายทางชี วภาพ
ก๊าซเรื อนกระจก
การจัดการพลังงาน
การจัดการของเสี ย
การจัดการนํ้า

ทรัพยากรนํ้า
การเข้าถึงความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
(Focusing on People)

การสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน

กิจกรรมเพื่อสังคมและการมีส่วนร่ วมใน
ชุมชน

สุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี

การดูแลพนักงาน

ความหลากหลายและการอยูร่ ่ วมกัน

สิ ทธิ มนุษยชน
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3.2 การจัดการผลกระทบต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
3.2.1 การบริหารห่ วงโซ่ อุปทาน
การดําเนิ นธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืนจําเป็ นที่ จะต่องมี การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และคํานึ งถึงด้าน
สิ่ งแวดล้อม สังคมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดห่ วงโซ่อุปทาน อาทิ ราคาวัตถุดิบที่
ผันผวน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต่องการสิ นค้าและบริ การของลูกค้า ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมุ่งมัน่ ในการบริ หาร
จัดการห่ วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ตน้ นํ้า ได้แก่ การจัดการคู่คา้ และคู่คา้ ทางธุรกิจ ไปจนถึงกิจกรรมปลายนํ้า
ได้แก่ การบริ การ การส่ งมอบผลิตภัณฑ์และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริ ษทั ฯ ที่มุ่ง
สร้างความโปร่ งใส และเป็ นธรรมในการบริ หารจัดการ
3.2.2 การวิเคราะห์ ผ้มู สี ่ วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธรุกจิ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยเชื่อมัน่ ว่าความสัมพันธ์อนั ดีบน
พื้นฐานของความไว้วางใจ ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีต่อองค์กรเป็ นทรัพย์สินอันมีค่าที่
จะส่งผลต่อการบรรลุเป้ าหมายในการเป็ นองค์กรที่พฒั นาและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน อีกทั้งการบริ หารจัดการผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะ
ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งลดความเสี่ ยงอันจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และโอกาสในการหยุดชะงักทางธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์สูงสุ ดแก่ผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุ กภาคส่ วนกลุ่มบริ ษทั ฯ มี การสื่ อสารกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยเป็ นประจําอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้างความเข้าใจถึ ง
ประเด็นต่างๆ ที่ อยูใ่ นความสนใจและรับข้อคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสิ นใจและวาง
แผนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ในกลุ่ม พิจารณาทบทวนการดําเนิ นงานการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย พร้อมการระบุและ
จัดลําดับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาํ คัญขององค์กรได้ครบถ้วนและครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งหาแนวทางใน
การตอบสนองต่อความคาดหวังและประเด็นที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยให้ความสําคัญได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม เพื่อนํา
ข้อมูลไปวางแผนจัดทําแนวทางสร้างการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่อไป โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ แบ่งกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ น 7
กลุ่มหลัก ได้แก่
1) กลุ่มผูถ้ ือหุน้
2) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) กลุ่มพนักงาน
4) กลุ่มคู่คา้ และผูร้ ับเหมา
5) กลุ่มหุน้ ส่วนทางธุรกิจ
6) กลุ่มลูกค้า
7) กลุ่มชุมชนและสังคม
ทั้งนี้ รู ปแบบการสื่ อสารและการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
กลุ่มผูถ้ ือหุ ้น
(ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และราย
ย่อย)

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ยให้
ความสนใจ

• การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
• การเปิ ดช่องทางในการสื่ อสารที่หลากหลาย
ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ จดหมาย และอื่นๆ
• กิจกรรมเยีย่ มชมกิจการบริ ษทั ฯ ปี ละ 1 ครั้ง
• การจัดกิจกรรมสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูถ้ ือหุ ้น

• ผลประกอบการที่ดี ราคาหุ ้น และเงินปัน
ผลที่ได้รับอยูใ่ นเกณฑ์สูง
• มีการขยายการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษทั
ฯ อย่างต่อเนื่อง
• ความโปร่ งใสในการดําเนินธุรกิจ และการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
• การบริ หารจัดการความเสี่ ยงการร่ วม
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• การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
• จรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิจ
• การบริ หารจัดการนวัตกรรม
• ความมัน่ คงด้านเสถียรภาพและความ
พร้อมของการดําเนินการผลิต และ
ให้บริ การ

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพนักงาน(ผูบ้ ริ หาร/
พนักงาน)

กลุ่มคู่คา้ และผูร้ ับเหมา
(ผูร้ ับเหมา /ผูส้ ่ งมอบ)

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ยให้
ความสนใจ

ลงทุนและพัฒนา
• การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิต่างๆใน
การเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี อย่างเต็มที่ • นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
และเท่าเทียมกัน เช่น การซักถามและออก
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
เสี ยงลงคะแนน เป็ นต้น
• การเปิ ดเผยข้อมูลผลการดําเนิ นงานของ
• การนําเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน (กิจกรรม
บริ ษทั ฯทั้งด้านการเงิน ด้านสิ่ งแวดล้อม
สังคม และมีบรรษัทภิบาล หรื อ ESG
Investor Relations ต่างๆ)
• การจัดกิจกรรมวันบริ ษทั จดทะเบียนพบนัก • การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิต่างๆ ใน
ลงทุน (Opportunity Day)
การเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี อย่างเต็มที่
และเท่าเทียมกัน
• รายงานประจําปี
• การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม
• การรายงานผลการดําเนินธุรกิจและผลการ • การปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย
ปฏิบตั ิงานต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
และนโยบายของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามความถี่ที่หน่ วยงานกําหนด
ที่รวมถึงการเปิ ดเผย การส่ งข้อมูลและ
รายงานที่ถูกต้อง
• การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมและโครงการ
่
• การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและ
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนือง
สิ่ งแวดล้อม
• การเข้าร่ วมเป็ นคณะทํางานในประเด็นที่
หน่วยงานภาครัฐขอความร่ วมมือ
• การอยูร่ ่ วมกันกับชุมชนอย่างยัง่ ยืน
• ติดตามนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับและ • ระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ข้อกําหนดต่างๆ ของหน่ วยงานกํากับ/
ความปลอดภัยที่ดี
หน่วยงานอนุมตั ิอนุ ญาต
• การให้ความร่ วมมือ สนับสนุ นโครงการ
ต่างๆ ของหน่ วยงานภาครัฐ
• การรายงานผลการดําเนิ นงานตามที่
กฎหมายกําหนดอย่างครบถ้วน
• ให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นกิจกรรม
ของภาครัฐ
• การสนับสนุนกิจกรรมและตอบสนองต่อ
นโยบายของภาครัฐ
• การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและกฎหมาย
• ช่องทางการสื่ อสารระหว่างบริ ษทั ฯกับกลุ่ม อย่างเคร่ งครัด
หน่วยงานราชการ เช่นเว็บไซต์ จดหมาย
• การชําระภาษี ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุ ญาต
อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์ จดหมาย และอื่นๆ
ต่างๆ
• การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกในสภาอุตสาหกรรม
เพื่อนําเสนอความคิดเห็นต่างๆ ต่อ
หน่วยงานภาครัฐ
• การสํารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ • การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กร (Employee Engagement Survey)
พนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์
ประจําปี
ของบริ ษทั ฯ
• การเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ และการ
• การดูแลคุณภาพชีวติ ของพนักงานรวมถึง
ร้องเรี ยนผ่านระบบรับเรื่ องร้องเรี ยนของ
สุ ขภาวะและความปลอดภัยใน
บริ ษทั ฯ ทางช่องทางต่างๆ
สภาพแวดล้อมการทํางาน
• การสื่ อสารภายใน (Internal
• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีโอกาสและ
Communication) ผ่านช่องทางต่างๆ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
• การสํารวจมุมมองและสัมภาษณ์ผแู ้ ทนกลุ่ม • ระบบการประเมินผลงานที่เป็ นธรรม
พนักงาน
• ความมัน่ คงของรายได้
• คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ • การปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกัน
กิจการ
• การพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ
• การประชุมระหว่างผูบ้ ริ หารพบพนักงาน • การรักษาพนักงานที่มีศกั ยภาพขององค์กร
• การประชุมพนักงานประจําเดือน
(Talent Retention)
• กิจกรรมสัมมนาคู่คา้ (Supplier Day)
• การแข่งขันที่เป็ นธรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ
ประจําปี
• ความสัมพันธ์และความร่ วมมือเติบโตไป
ด้วยกัน
• การสํารวจมุมมองและสัมภาษณ์ผแู ้ ทนกลุ่ม
คู่คา้ และผูร้ ับเหมา
• ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างที่มีประสิ ทธิภาพ
• การตรวจประเมินคู่คา้ ประจําปี โดยมีการแจ้ง โปร่ งใส และตรวจสอบได้
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• การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
• จรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิจ
• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมที่รวมถึงการ
ควบคุมและการปล่อยมลพิษทางอากาศ
การบริ หารจัดการนํ้าและนํ้าเสี ย และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
• การอยูร่ ่ วมกับชุมชนอย่างยัง่ ยืนและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
• การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและกฎหมาย
รวมทั้งการชําระค่าภาษีธรรมเนียมอย่าง
เคร่ งครัด

• การพัฒนาบุคลากรที่รวมถึงการฝึ กอบรม
การเสริ มสร้างความหลากหลายและความ
เท่าเทียมในองค์กรและการดูแลบุคลากร
ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและสุ ขภาพที่ดีท้ งั
ด้านร่ างกายและจิตใจ
• สิ ทธิมนุษยชน
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน
• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ความท้าทายและโอกาส
• จริ ยธรรมทางธุรกิจ และการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน
• นวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการ
• การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
• จรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิจ
• การบริ หารจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
• ระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ยให้
ความสนใจ

ผลและให้ขอ้ แนะนํากับคู่คา้
• ช่องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยนและช่องทาง
สื่ อสารระหว่างบริ ษทั ฯ และคู่คา้ และ
ผูร้ ับเหมา เช่น เว็บไซต์จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย และอื่นๆ
• กิจกรรมสร้างสัมพันธ์กบั คู่คา้ ที่สาํ คัญเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่ วม เช่นกิจกรรมเพื่อสังคม
ต่างๆ เป็ นต้น
กลุ่มหุ ้นส่ วนทางธุรกิจ

• ช่องทางในการสื่ อสารผ่านสื่ อต่างๆได้แก่
การประชุม การเจรจาธุรกิจการค้า เว็บไซต์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และอื่นๆ
• การสํารวจมุมมองและสัมภาษณ์ผแู ้ ทนกลุ่ม
หุ ้นส่ วน
• บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of
Understanding) ทางธุรกิจร่ วมกัน
• เชิญกลุ่มหุ ้นส่ วนเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของ
บริ ษทั ฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหุ ้นส่ วนกลุ่ม
นั้นๆ
• ร่ วมจัดกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มหุ ้นส่ วนของ
บริ ษทั ฯ

กลุ่มลูกค้า(ลูกค้าสัญญาระยะ • การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจําปี
ยาว / ลูกค้า สัญญาระยะสั้น) • กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ แบ่งตามช่วงเวลา
ต่างๆ ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
เช่น กอล์ฟ ประจําปี และจัดสัมมนา เป็ นต้น
• การประชุมรายเดือน หรื อไตรมาส เพื่อ
ติดตาม และรายงานเกี่ยวกับ แผนงานความ
ต้องการใช้ (Demand Plan) แผนการเตรี ยม
ความพร้อม และแผนการซ่ อมบํารุ งและการ
ติดตาม การแก้ปัญหาต่างๆ
• ช่องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยนและสื่ อสาร
ระหว่างบริ ษทั ฯ กับกลุ่มลูกค้า เช่น เว็บไซต์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย
และอื่นๆ
• ผูบ้ ริ หารเข้าพบลูกค้าในบางโอกาสเช่น การ
รับประทานร่ วมกัน เป็ นต้น
• การสํารวจมุมมองและสัมภาษณ์ผแู ้ ทนกลุ่ม
ลูกค้า
กลุ่มชุมชนและสังคม(ชุมชน • การสํารวจความพึงพอใจของชุมชนปี ละ 1
รอบพื้นที่โครงการใหม่ /
ครั้ง
ชุมชนรอบพื้นที่โรงงาน และ • จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ /การลง
โครงการ/ หน่วยงานบริ หาร
พื้นที่พบปะผูแ้ ทนชุมชนและบุคคลที่อาจ
ส่ วนท้องถิ่น/ NGOs /
ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมอย่าง
สมาคมส่ วนท้องถิ่น /
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ รวมถึงการส่ งเสริ มและ
สื่ อมวลชน (ทั้งส่ วนกลาง
สนับสนุนปั จจัยทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั
และส่ วนท้องถิ่น)
เงิน
• การเปิ ดให้ชุมชนเข้าเยีย่ มชมโรงงาน หรื อ
โครงการ (Open House)
• การจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ

• การพัฒนาคู่คา้ (ผูร้ ับเหมา/ผูส้ ่ งมอบ) ให้มี
แนวปฏิบตั ิที่ดีและเติบโตอย่างยัง่ ยืนไป
ด้วยกัน
• มีนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้าง อย่างเป็ นธรรม
ชัดเจน โปร่ งใส และตรวจสอบได้
• ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่กาํ หนดไว้และไม่เอา
เปรี ยบคู่คา้
• ข้อกําหนดการจัดซื้ อไม่ซับซ้อน
• คุุณค่าจากความร่ วมือกันของหุ ้นส่ วนใน
ห่ วงโซ่ คุุณค่า (Value Chain) การสร้้าง
ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความ
ร่ วมมือที่ ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินธุ รกิจร่ วมกัน
ในระยะยาว
• สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันและ
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
• การดําเนินธุรกิจร่ วมกันโดยพื้นฐานของ
ความเป็ นธรรม
• ร่ วมสร้างนวัตกรรมและรู ปแบบธุรกิจที่
สร้างคุณค่า เพื่อโอกาสทางธุรกิจใหม่
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรสําหรับธุรกิจ
ร่ วมกัน
• การส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่มี
คุณภาพเป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาด้วย
ราคาที่เป็ นธรรมตามข้อกําหนดของ
หน่วยงานกํากับดูแล
• การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ โดยมี
ทีมงานที่มีความรู ้ความสามารถแก้ปัญหา
ได้ทนั ท่วงที
• การปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
กัน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่สะดวก
รวดเร็ ว เข้าถึงง่าย
• การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม
• การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆร่ วมกัน

• การบริ หารจัดการลดผลกระทบด้านสังคม
และสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
• การดําเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยใส่ ใจ
สิ่ งแวดล้อม
• การสร้างความเข้าใจการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ต่อชุมชนงานของบริ ษทั ฯ ต่อ
ชุมชน
• การส่ งเสริ มอาชีพ สร้างรายได้และลด
รายจ่ายให้กบั ชุมชน
• การสนับสนุนกิจกรรมร่ วมกับชุมชนอย่าง
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• เปิ ดโอกาสทางธุรกิจ
• การบริ หารจัดการนวัตกรรม
• การสร้างคุณค่าร่ วมกันทางธุรกิจ

• การบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
• ความมัน่ คงด้านเสถียรภาพและความ
พร้อมของการดําเนินการผลิต

• การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
• จรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิจ
• การบริ หารจัดการนํ้าและนํ้าเสี ย
• การอยูร่ ่ วมกับชุมชนอย่างยัง่ ยืน และความ
รับผิดชอบต่อสังคม

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม

ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ยให้
ความสนใจ

ประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA),
ประมวลหลักการปฏิบตั ิ (Code of Practice
:CoP)
• มีช่องทางการสื่ อสารสําหรับการ
ประชาสัมพันธ์และรับเรื่ องร้องเรี ยนจาก
ชุมชน เช่น เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอก
นิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย รวมถึงสื่ อท้องถิ่น
อื่นๆ
• การสํารวจมุมมองและสัมภาษณ์กลุ่มผูแ้ ทน
ชุมชนและสังคม รวมถึงการจัดประชุม
ประจําเดือนกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องประจํา
ท้องถิ่น (หน่ วยงานบริ หาร, หน่วยงาน
เอกชน, ชุมชนท้องถิ่น) เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็ นอื่นๆ

การดําเนินงานของกลุ่มบริษทั

สมํ่าเสมอ
• การมอบโอกาสให้คนในชุมชนเข้าร่ วม
ทํางานกับบริ ษทั ฯ
• ใช้ความรู ้ ทักษะ ความชํานาญของบริ ษทั
ฯ มาพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน หรื อ
โครงการ
• การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
• การพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับชุมชนสังคม
เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมให้เติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

3.3 การจัดการด้ านความยัง่ ยืนในมิตสิ ิ่งแวดล้ อม
นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้ านสิ่งแวดล้ อม และผลการดําเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการเป็ นกลไกสําคัญที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพื่อ
สร้ างคุ ณค่าร่ วมทั้งทางธุ รกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อ ตอบสนองพันธกิ จขององค์กรในการดําเนิ นธุ ร กิ จด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั มีการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ดังนี้
การบริหารจัดการนํา้
ทรัพยากรนํ้าเป็ นทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด และบริ ษทั ฯ ได้มีมาตรการการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จึงได้ดาํ เนิ นการให้สอดคล้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรนํ้า นอกจากนี้ การพึ่งพาทรัพยากรนํ้ายังอาจก่อความ
เสี่ ยงต่อการประกอบกิจการได้ เช่น กรณี ที่การประกอบการหยุดชะงักลง เนื่ องจากการขาดแคลนทรัพยากรนํ้า หรื อการที่
ต้นทุนในการประกอบการสูงขึ้นเนื่องจากความขาดแคลนของทรัพยากรนํ้าหรื อการที่ค่าใช้น้ าํ มีราคาสูงขึ้น
ในการกําหนดมาตรฐานการใช้ทรั พยากรนํ้า โดยการอ้างอิงมาตรฐานภายใต้กฎหมายไทยเกี่ ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ได้แก่
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561
3. ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่ งอํานวย
ความสะดวกและบริ การในนิคมอุตสาหกรรมบริ การ พ.ศ. 2555
โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรนํ้า และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้
ทรัพยากรนํ้าในสถานประกอบการทุกที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่เพียงพื้นที่ที่มีการใช้น้ าํ สูงสุดเท่านั้น อย่างไรก็ตามการ
ประกอบการส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรนํ้าไม่มากนัก ทั้งนี้ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ ประเมิน
ได้แก่ - ความมีอยูข่ องทรัพยากรนํ้าสะอาด
- ความขาดแคลนของนํ้าในพื้นที่
- คุณภาพของนํ้าประปา
- ผลกระทบจากด้านการเงิน
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการดําเนินการเพื่อใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพละบริ หารจัดการความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการนํ้าอย่างเป็ นรู ปธรรมหลายประการ เช่น
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1. ลดการใช้ทรัพยากรนํ้าในกระบวนการผลิต โดยการติดมิเตอร์น้ าํ แยกแต่ละกระบวนการ
2. การนําระบบกรองนํ้าที่เหลือจากระบบกรอง รี เวอร์ ส ออสโมสิ ส (Reverse Osmosis System หรื อ RO) มาใช้ใน
นํ้าเพื่อการบริ โภค โดยในกระบวนการกรองนํ้าระบบรี เวอร์ ส ออสโมสิ ส จะเกิดนํ้าทิ้ง (Brine) ประมาณ 40 % ของนํ้า RO
ที่ผลิตได้ ซึ่ งถือว่าเป็ นนํ้าที่สะอาด แต่ใช้เพื่อการบริ โภคไม่ได้ บริ ษทั ได้พฒั นานํานํ้าทิ้งส่ วนนี้ กลับไปใช้ในพัดลมไอนํ้า /
ระบบนํ้าในห้องนํ้า แทนการใช้น้ าํ ประปา
3. การใช้ก็อกนํ้าอัตโนมัติ เพื่อลดปริ มาณการใช้น้ าํ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรนํ้าให้เกิ ดประโยชน์
สูงสุด

ในรอบปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรนํ้า และได้ดาํ เนิ นการตาม
นโยบาย แนวปฏิ บัติ เป้ าหมายที่ เกี่ ยวกับการสนับสนุ นประสิ ทธิ ภาพของการใช้ทรั พยากรนํ้า โดยดําเนิ นการตรวจวัด
วิเคราะห์ การใช้ การใช้ซ้ าํ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงความเสี่ ยงอันเกิดจากการพึ่งพาทรัพยากรนํ้าอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 1 : การลดการใช้ทรัพยากรนํ้า
ปี พ.ศ.
2562
2563
2564

ปริมาณนํา้ ที่ใช้
(ลูกบาศก์ เมตร)
44,123
33,879
37,895

ปริมาณที่ลดลง
(ร้ อยละ)
14.62
23.22
-11.85

ถึงแม้วา่ ในปี 2564 ที่ผา่ นปริ มาณการใช้น้ าํ จะสูงกว่า ปี 2563 เป็ นเพราะมีจาํ นวนการผลิตที่สูงขึ้น จากสถานการณ์
โรคระบาดไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) จะมีแนวโน้มลดลง การดําเนิ นธุ รกิจสามารถปรับตัวได้ จึ งทําให้การผลิตเพิ่มขึ้น
ปริ มาณการใช้ทรัพยากรนํ้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนการใช้ทรัพยากรนํ้าในกระบวนการผลิต

บริ ษทั ฯ ยังพบว่า การพึ่งพาทรัพยากรนํ้านั้น ส่ งให้เกิ ดการประกอบการของบริ ษทั หยุดชะงัก และอาจส่ งผลต่อ
ต้นทุ นในการประกอบการของบริ ษทั ได้ เพื่อจัดการความเสี่ ยงอันเกิ ดจากการพึ่งพาทรั พยากรนํ้าดังกล่าว บริ ษทั จึ งได้
ดําเนินการดังต่อไปนี้
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1) จัดตั้งคณะทํางานด้านการจัดการนํ้า
2) กําหนดนโยบาย เป้ าหมาย และกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารจัดการนํ้า เพื่อลดการใช้น้ าํ จากภายนอกต่อหน่ วยการ
ผลิ ต เตรี ย มแผนบริ ห ารจัด การนํ้าอย่า งบู ร ณาการ และติ ด ตามแผนงานอย่า งใกล้ชิ ด รวมไปถึ ง การรั บ ฟั ง ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์ การรายงานการประเมินสถานการณ์น้ าํ ภายในนิ คมฯ อมตะซิ ต้ ี ชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการจัดการความเสี่ ยงด้านทรัพยากรนํ้า

3) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริ หารจัดการนํ้า เช่น จัดทําแผนการใช้น้ าํ ในโรงงานแต่ละสาขา จัดทําแผนการ
ลดการใช้น้ าํ ของโรงงานแต่ละสาขาด้วยมาตรการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้
ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรนํ้าและดําเนินการตรวจวัด วิเคราะห์ และปล่อยนํ้าเสี ยสู่ ระบบบําบัด
ส่วนกลางของการนิคม ฯ โดยนํ้าเสี ยที่จากโรงงานภายในนิ คมอุตสาหกรรม นํ้าทิ้งจากโรงงานและท่อระบายนํ้าฝนผ่านท่อ
ต่าง ๆ ทําให้การนิคมฯสามารถส่งนํ้าแต่ละประเภทไปยังระบบบําบัดที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนอย่างแท้จริ ง ต้องให้
ความสําคัญกับการบริ หารจัดการนํ้าเสี ยที่มีประสิ ทธิภาพ เนื่องจากมีการผสมผสานวิธีการบําบัดขั้นสู ง อมตะสามารถมัน่ ใจ
ได้ว่าเกื อบ 100 เปอร์ เซ็นต์ของนํ้าเสี ยถูกนํามารี ไซเคิ ลและใช้ซ้ าํ ได้ 70 เปอร์ เซ็ นต์ของนํ้าที่ ผ่านการบําบัดแล้วจะเข้าสู่
กระบวนการออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis) หรื อ UF Membrane ที่โรงงานบําบัดนํ้าเสี ยของการนิ คม ฯ ส่ วนที่เหลือ
อีก 30 เปอร์ เซ็นต์ของนํ้าเสี ยที่ ผ่านการบําบัดแล้วจะถูกนํามาใช้ในนิ คมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างพื้นที่ สีเขียวส่ วนกลางและ
สนามกอล์ฟและสําหรับกระบวนการระบายความร้อนที่โรงไฟฟ้ าของบริ ษทั อมตะ บี .กริ ม เพาเวอร์ ซึ่ งไม่เคยก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อทรัพยากรนํ้าสาธารณะ
การบริหารจัดการขยะและของเสีย
ในรอบปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีการบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และในทุกกิจกรรมล้นก่อให้เกิดขยะมูลฝอย ขยะมีพิษ
และขยะไม่มีพิษ ตลอดจนการดําเนิ นการต่างๆ ที่มีส่วนในการผลิตขยะของบริ ษทั ฯ ย่อมส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และ
ในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในเรื่ องการจัดการขยะและของเสี ย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จึงได้
อ้างอิงมาตรฐานภายใต้กฎหมายไทยเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสี ย ได้แก่
1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องระบบเอกสารกํากับการขนส่งของเสี ยอันตราย พ.ศ.2547
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วจากโรงงาน โดยทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกําจัดสิ่ งปฏิกลู วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
6. ประกาศการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ที่ 79/2554 เรื่ อ ง วิ ธี ป ฎิ บัติ เ กี่ ย วกับ การจัด การกาก
อุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่ งปฎิกลู ที่เกิดขึ้นนิคมอุตสาหกรรม
7. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่ องการกําหนดอัตราค่าปรับสําหรับการนําขยะอุตสาหกรรมออกไปบําบัด
หรื อกําจัดที่มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
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8. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว พ.ศ. 2551
9. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตนําสิ่ ง
ปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริ เวณโรงงานแบบอัตโนมัติผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง ยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตนําสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็ นของ
เสี ยอันตรายออกนอกบริ เวณโรงงาน พ.ศ. 2561
ซึ่งบริ ษทั ฯ มีกระบวนการผลิตหลัก คือ กระบวนการกลึงโลหะด้วยเครื่ องจักรอัตโนมัติ ในกระบวนการกลึงโลหะ
นั้นจะมีการนํ้ายาหล่อเย็น (Coolant) จํานวนมาก ประมาณ 50-100 ลิตร/เครื่ อง เครื่ องจักรทั้งหมดมีประมาณ 400 เครื่ อง หาก
นํ้ายาหล่อเย็น (Coolant) หมดอายุการใช้ก็จะกลายเป็ นของเสี ยที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ในกระบวนการกลึงโลหะนี้ยงั มีเศษโลหะ
หรื อเศษขี้กลึง (Scrap) เป็ นของเสี ยออกมาหลังจากกระบวนการกลึงโลหะเสร็ จแล้ว หลังจากนั้นจะเข้าสู่การบวนการล้างทํา
ความสะอาดชิ้นงาน เช็ดทําความสะอาดผิวชิ้นงานด้วยเศษผ้าและกระดาษซับนํ้ามันซึ่ งก่อให้เกิดของเสี ยจํานวนมาก จนมา
สิ้นสุดที่กระบวนการตรวจสอบและบรรจุภณั ฑ์ซ่ ึงกระบวนการนี้ก่อให้เกิดของเสี ยประเภท เศษพลาสติก ฟิ ล์มยืด กระดาษ
รองงาน กระดาษลังบรรจุ เป็ นจํานวนมาก ซึ่ งขยะเหล่านี้ หากไม่มีการจัดการที่ ดีในการกําจัด อาจจะส่ งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมได้ เช่ น ทําให้ดินเสื่ อมโทรม การปนเปื้ อนในแหล่งนํ้า กลิ่ นจากการทิ้ งกลางแจ้ง ทางบริ ษทั ฯ ได้เห็ นถึ ง
ผลกระทบจากขยะและของเสี ยอย่างมีนยั สําคัญ จึงต้องมีการจัดการขยะและของเสี ยในบริ ษทั ฯ เริ่ มจากการคัดแยกโดยใช้
หลัก 3R ได้แก่ การใช้ซ้ าํ (Reuse) เช่น การเวียนใช้กล่องงานที่ ส่งสิ นค้าซํ้า การลดการใช้ (Reduce) เช่น การลดการใช้
พลาสติ กฟิ ล์มยืด ลดการใช้กระดาษรองงาน การยืดอายุน้ าํ ยาหล่อเย็น (Coolant) เป็ นต้น และ การนํากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) เช่น การคัดแยกขยะประเภทภาชนะเครื่ องดื่ม ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋ องอลูมิเนี ยม เพื่อส่ งกําจัดในรู ปแบบ
การรี ไซเคิล หลังจากนั้นขยะที่คดั แยกโดยหลัก 3R แล้ว จะมาคัดแยกแบ่งตามประเภท ได้ 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทัว่ ไป (ขยะ
มูลฝอย) ขยะรี ไซเคิล และ ขยะอันตราย (ปนเปื้ อนนํ้ามันสารเคมี) โดยก่อนที่จะนําไปกําจัดจะต้องดําเนิ นการตามกฎหมาย
ในการคัดเลือกผูร้ ับกําจัดที่ข้ ึนทะเบียนกับทางกรมโรงงาน ดําเนินการของอนุญาตนําสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริ เวณโรงงานจากกรมโรงงานก่อน จึงจะดําเนินการขนย้ายออกจากโรงงานเพื่อนําไปกําจัดนอกสถานประกอบการ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายการจัดการขยะและของเสี ย มีความพยายามลดปริ มาณ
ขยะและการทิ้งสิ่ งตกค้างที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการดําเนินการเพื่อลดการก่อกําเนิดขยะและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1. บริ ษทั ได้จดั โครงการสร้างจิตสํานึก ความตระหนัก ให้ความรู ้พนักงานในการคัดแยกขยะตั้งแต่ตน้ ทางด้วยการ
อบรม สื่ อสาร การคัดแยกขยะ และนําขยะไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
2. บริ ษทั ดําเนินการให้มีการลดปริ มาณขยะที่เกิดขึ้น และลดผลกระทบจากการกําเนิดขยะจากการประกอบการ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ และเป้ าหมายที่เกี่ยวกับการลดปริ มาณขยะและของเสี ย
โดยมีผลการบริ หารจัดการขยะดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ปริ มาณการส่งของเสี ยกําจัด
ปี พ.ศ.
2562
2563
2564

ขยะมีพษิ
(ตัน)
56.37
45.58
50.72

ขยะมูลฝอย
(ตัน)
37.62
35.09
35.98
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นํา้ หล่ อเย็น (Coolant)
(ตัน)
392.84
376.68
427.12
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ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ตามแผนงาน / ตามข้อกําหนดกฎหมาย
รวมทั้งได้มีการปรับปรุ งแก้ไขพื้นที่จดั เก็บของเสี ย ดังนี้
1. ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้กบั การนิคมฯ
2. การรายงานผลปริ มาณของเสี ยที่นาํ ออกนอกโรงงานในแต่ละครั้งให้กรมโรงงานทราบ
3. จัดอบรม เรื่ อง การจัดการของเสี ยในโรงงาน

เพื่อเป็ นการลดปริ มาณขยะและของเสี ยอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการจัดการขยะอย่างยัง่ ยืนและเป็ นระบบตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
ในรอบ 3 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อข้อกําหนด และไม่เคยก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อ
สิ่ งแวดล้อมที่ตอ้ งมีค่าปรับ
การบริหารจัดการพลังงาน
พลังงานเป็ นองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจและเป็ นต้นทุนที่สาํ คัญในการประกอบการ ใน
ขณะเดี ยวกันการใช้พลังงานย่อมส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ บริ ษทั จึ งมีหน้าที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิตามกฎหมายเกี่ ยวกับ
ส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิ ทธิภาพ และคุม้ ค่า รวมถึงการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยี
ที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการกําหนดมาตรฐานการใช้พลังงานโดยการอ้างอิ งมาตรฐานภายใต้กฎหมายไทยเกี่ ยวกับการจัด
การพลังงาน ได้แก่
1. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
3. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. 2552
การประกอบธุรกิจ บริ ษทั ฯได้มีการซื้อพลังงานไฟฟ้า จากบริ ษทั อมตะ บี.กริ ม เพาเวอร์ 2 จํากัด ซึ่งเป็ นแหล่งผลิต
ไฟฟ้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามเสถี ยร ในการใช้ไ ฟฟ้ า ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษ ัทฯ จะเป็ นการใช้ใ นกระบวนการผลิ ต
(Production) มากที่สุด ถึง 62% รองลงมาจะเป็ นการใช้ในระบบอัดอากาศ (Compressed air) 25% ส่ วนที่เหลือจะเป็ นการ
ใช้อื่นๆ เช่น แสงสว่าง (Light) , เครื่ องปรับอากาศ (Air Condition) และอื่นๆ (Other) 13%
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ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของปี 2564 มีปริ มาณที่ใช้พลังงานสูงขึ้นกว่าปี 2562 และ ปี 2563 เนื่ องจากมียอดการ
ผลิตที่มากขึ้นกว่าช่วงปี 2563 ที่มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต จึงทํา
ให้การใช้ไฟฟ้าลดลง
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
เดือน/ปี
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ปี 2562 (kWh)
617,782.24
603,142.60
664,279.11
521,146.60
678,784.02
621,212.10
609,952.30
651,512.49
582,017.02
596,538.17
599,449.21
454,511.84

ปี 2563 (kWh)
537,636.29
552,707.92
550,159.65
425,306.94
288,397.32
293,959.38
363,742.25
499,978.59
549,247.14
563,852.50
550,341.76
499,513.09

ปี 2564 (kWh)
613,660.62
598,778.40
687,416.62
496,876.64
711,721.44
692,695.20
671,572.25
638,001.50
637,065.91
670,347.59
662,264.87
502,754.45

บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมกันตระหนักถึงการ
อนุรักษ์พลังงาน รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และร่ วมกันคิดให้เกิดการลดการใช้พลังงาน หรื อการเพิ่มผลผลิต เพื่อ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน โดยในปี 2564 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานต่อเนื่ องจากปี ที่ผ่านมา
แบ่งเป็ น 2 ด้านดังนี้
1. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า
• บริ ษทั ได้รณรงค์การลดใช้ไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่ อง อาทิ เช่น บริ ษทั ได้กาํ หนดเวลาในปิ ดแอร์ 10 นาที ทั้ง
ก่ อ นพัก เที่ ย งเวลา 11.50 น. และก่ อ นเลิ ก งาน เวลา 16.50 น. ปรั บ ตั้ง อุ ณ ภู มิ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศให้
เหมาะสม 25-26 องศาเซลเซียส และการปิ ดไฟ-พัดลมทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
• บริ ษทั ได้ทาํ การปรับตั้งความดันของเครื่ องอัดอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อทําให้ประหยัดการ
ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น และลดการก่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
2. ด้านการลดใช้พลังงานในกระบวนการปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
• การเปลี่ยนหลอดไฟเป็ นชนิ ด LED ขนาด 18 w แทนหลอดฟูลออเรสเซ็นต์ 36 w จํานวน 32 หลอด
เปลี่ยนหลอด LED 50W ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 105 W จํานวน 15 หลอด และติดตั้งโคมไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 60 W ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 W แนวรั่วกําแพง จํานวน 18 หลอด เพื่อ
ช่วยเพิม่ ความสว่าง ยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ ประหยัดพลังงาน และยังช่วยในเรื่ องลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในบรรยากาศติดตั้งอุปกรณ์ หลอดไฟ โดยมีผลประหยัด 61,912.25 บาท/ปี
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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

เงินลงทุนทั�งหมด

81,495

ระยะเวลาคืนทุน

1.32

61,912.25
บาท
ปี

• บริ ษทั ได้มีมาตรการในการลดลมรั่วของระบบอัดอากาศ ปี 2564 จากการใช้งาน การลดลมรั่วไหลของ
ระบบอัดอากาศจะช่วยลดเวลาในการตัดต่อช่วง load และ unload ของเครื่ องอัดอากาศซึ่ งจะช่วยทําให้
หน่ ว ยไฟฟ้ า ลดลงได้ มี ผ ลประหยัด จากการลดการใช้ไ ฟฟ้ า ของระบบอัด อากาศได้ถึ ง 31,918.01
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 115,224.02 บาท/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

-

31,918.01

115,224.02

ผลประหยัด
เงินลงทุนทั�งหมด

10,404

ระยะเวลาคืนทุน

0.09

บาท
ปี

• บริ ษทั ได้มีมาตรการเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศประสิ ทธิ ภาพสู ง (SEER) แทนชุดเดิม จากการสํารวจพบ
เครื่ องปรับอากาศมีการใช้พลังงานที่มีประสิ ทธิภาพตํ่าและอายุการใช้งานมายาวนาน ทําให้ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานและค่าบํารุ งรักษาเพิม่ ขึ้น เพื่อปรุ บปรุ งการใช้พลังงานให้มีประสิ ทธิ ถาพ และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จําเป็ น จํานวน 7 ชุด ผลประหยัดได้ถึง 35,826 กิโลวัตต์ - ชัว่ โมง/ปี คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 129,333
บาท/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

เงินลงทุนทั�งหมด

195,300

ระยะเวลาคืนทุน

2.73
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ทางบริ ษทั ฯ ได้มีสานต่อการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการเป็ นส่ วนหนึ่ งของการลดการใช้พลังงาน
ผ่านโครงการและมาตรการต่ างๆ ตลอดทั้ง ปี ซึ่ งแต่ล ะโครงการยัง มี การติ ดตามผล และรายงานผลการดํา เนิ นการให้
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารทราบอย่างต่อเนื่ อง รวมไปถึงการส่ งเอกสารรายงานผลการดําเนิ นการดังกล่าวให้หน่วยงาน
ราชการรับทราบอยูเ่ สมอ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานข้างต้นที่ใช้ในการอ้างอิง และ
ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการฝ่ าฝื น หรื อละเลย พรบ.การส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานจนเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสี ย
ค่าปรับ
บริ ษทั ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการใช้พลังงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด รวมถึ งการจัด
การพลังงาน สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศภายในองค์กร เพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
โดยเฉพาะปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เป็ นสาเหตุของการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ทั้งนี้
บริ ษทั ยังไม่มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกตามมาตรฐานสากลหรื อเที ยบเท่ า เหตุผลเนื่ องจากอยู่ระหว่าง
ประเมินผลกระทบและจัดหาผูท้ วนสอบระบบ เพื่อดําเนินการต่อไป
การบริหารจัดการมลพิษ
ในปั จจุบนั มลพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกําเนิ ดโดยตรงอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ ง
การคมนาคม เหมืองแร่ ทําให้เกิ ด ฝุ่ นละออง โมเลกุลชี วภาพ หรื อวัตถุอนั ตรายที่ อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่ งเป็ น
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ มีกระทบต่อการดําเนิ นชี วิต สุ ขภาพของประชาชนโดยตรง มลพิษในกลุ่มก๊าซเรื อนกระจกจะทําชั้น
โอโซน ทําให้เกิ ดสภาวะโลกร้อนที่ เกิ ดปั ญหาในปั จจุบนั บริ ษทั จึ งได้ดาํ เนิ นการบริ หารจัดการมลพิษต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นใน
กระบวนการผลิต โดยใช้หลักเกณ์ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 เช่น การชี้ บ่งลักษณะปั ญหาสิ่ งแวดล้อม, การตรวจ
ประเมิ นภายในตามระบบจัดการด้า นสิ่ งแวดล้อม, การตรวจวัดคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น เพื่ อให้นําไปสู่ คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมที่ ดี ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ ชุมชนบริ เวณโดยรอบ เพื่อให้การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
สามารถดํารงอยูค่ ู่กบั สิ่ งแวดล้อมและสังคมได้อย่างยัง่ ยืน ในการดําเนิ นการต้องมีการกําหนดมาตรฐานการจัดการมลพิษ
โดยการอ้างอิงมาตรฐานภายใต้กฎหมายไทยเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ ได้แก่
1. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 46/2541 เรื่ อง การกําหนดอัตราการปล่องมลสารทางอากาศ
จากปล่องระบายอากาศในนิคมอุตสาหกรรม
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กําหนดค่าปริ มาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.
2549
3. ประกาศการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยที่ 79/2549 เรื่ อง การกําหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศ
จากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสี ยที่
ปล่อยทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษ
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักเป็ นอย่างดี ว่ามลพิษทางอากาศที่ ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมและชุ มชนโดยรอบ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งจัดให้มีการเฝ้ าระวังคุ ณภาพอากาศโดยรวมทั้งภายในบริ ษทั ฯ และ
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ภายนอกบริ ษทั อีกทั้งยังมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณภาพอากาศตามค่าชี้วดั ที่ได้ตรวจสอบนั้นเป็ นไปตามข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้อง บริ ษทั ได้มีมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่ งครัด โดย
ตระหนักถึงสาเหตุของปั ญหา พร้อมทั้งควบคุม ป้ องกัน เฝ้าระวังจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ได้แก่
แหล่งกําเนิด
(source)

การจัดการมลพิษ
(pollution management)

1. กระบวนการผลิต (การกลึง ปาด เจาะ)
- เครื่ องจัก รที่ มี ก ารใช้ส ารเคมี ห ล่ อ เย็น
เช่ น เครื่ อง CL200, CL150 และ เครื่ อง
Brother

แต่ละเครื่ องจักรจะมีเครื่ องดูดจับไอละอองนํ้ามัน
(Oil Mist Collector) คือ ระบบการดูดไอละออง
นํ้ามัน ที่เกิดจาก process ของเครื่ องจักร กรองหรื อ
ดักผ่าน Filter ก่อนปล่อยออกสะอาดออกสู่
สิ่ งแวดล้อม

รู ปประกอบ
(picture)

เครื่ องดูดจับไอละอองนํ้ามัน
(Oil Mist Collector)
2. กระบวนการตัดอลูมิเนี ยมแท่ง
- เครื่ องจักรที่ใช้ในการตัดอลูมิเนี ยมแท่ง

จะมีฝนุ่ อลูมิเนี ยมขนาดเล็ก โดยแต่ละเครื่ องจักร
จะมีเครื่ องดูดฝุ่ นอลูมิเนี ยม (Dust Collector) คือ
ระบบเครื่ องกรองฝุ่ นและมลพิษอากาศก่อนปล่อย
ออกสะอาดออกสู่สิ่งแวดล้อม

เครื่ องดูดฝุ่ นอลูมิเนี ยม (Dust Collector)
3. กระบวนการชุบโลหะ

อากาศเสี ยจากกระบวนการชุบจะถูกดูดเข้าไป
กําจัดในเครื่ องบําบัดอากาศ (Wet Scrubber) คือ
อากาศเสี ยที่มีไอกรดจะเข้าสู่ดา้ นลงของเครื่ อง
บําบัดอากาศ (Wet Scrubber) กําจัดโดยใช้น้ าํ ผสม
สารเคมีด่างสเปรย์จบั อากาศเสี ยและปล่อยออก
สะอาดออกสู่สิ่งแวดล้อม

เครื่ องบําบัดอากาศ (Wet Scrubber)
หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กําหนดค่าปริ มาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

บริ ษทั ฯ ได้ทุ่ม เทอย่า งเต็ม ศักยภาพเพื่อลดการก่ อมลพิ ษภายในนิ คมอุตสาหกรรม โดยการควบคุ ม เฝ้ าระวัง
ป้ องกัน โดยกําหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิ ด และค่าที่ได้จากการตรวจวัดตามแผนงานอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนดทุกจุด ดังนี้
1.มลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต (การกลึง ปาด เจาะ) ตรวจวัดบริ เวณมีเครื่ องจักรทํางานอยู่ หรื อ
บริ เวณที่มีการใช้สารเคมี โดยได้มีสุ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น หน่วยงาน 1AO, 2AO, 3EO, 4BO
เป็ นต้น จะมีการตรวจวัดพารามิเตอร์ Oil Mist เป็ นต้น
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Sampling
Location

Parameter

1AO
2AO
3EO
4BO

Oil Mist
Oil Mist
Oil Mist
Oil Mist

Results
(mg/m3)
0.336
0.365
<0.001
<0.001

Y2020
Standard
(mg/m3)
5
5
5
5

Standard
Compare
Pass
Pass
Pass
Pass

Results
(mg/m3)
0.134
0.074
<0.001
<0.001

Y2021
Standard
(mg/m3)
5
5
5
5

Standard
Compare
Pass
Pass
Pass
Pass

2. มลพิษทางอากาศที่ เกิ ดจากกระบวนการชุบโลหะ ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทางออกของ
อากาศจากปล่องระบายอากาศ ของเครื่ องบําบัดอากาศ (Wet Scrubber) โดยค่าที่ตรวจวัดอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลดังนี้
Y2020
Y2021
Parameter
Results Standard Standard
Results
Standard
3
3
3
(mg/m ) (mg/m ) Compare
(mg/m )
(mg/m3)
Wet Scrubber
TSP
4
400
Pass
1
400
Sulfuric Acid
<0.1
25
Pass
<0.1
25
Nickel Acetate (as Ni)
0.014
0.5
Pass
0.007
0.5
Sulfur Dioxide
<0.1
500
Pass
<0.1
500
หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กําหนดค่าปริ มาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
Sampling
Location

Standard
Compare
Pass
Pass
Pass
Pass

นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีมาตรการในการป้ องกันมลพิษทางอากาศ ได้แก่
1. ปฏิ บตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่ งครัด
ครอบคลุมการจัดการของเสี ย การควบคุมคุณภาพอากาศ และการบริ หารจัดการนํ้า
2. ติดตามและทบทวนการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อควบคุมและลดการปล่อยมลพิษทุกประเภทที่มาจากการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาการเลิกใช้สารเคมีอนั ตราย
3. จัดทํารายงานสารเคมี ด้านความปลอดภัย และความเป็ นพิษของผลิตภัณฑ์ (Product Safety and Toxicity
Disclosure) และ สื่ อสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS) ให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทราบ
4. พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในรอบการดําเนิ นงาน 3 ปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้ส่งรายงานการตรวจคุณภาพมลพิษอากาศให้กบั กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และการนิ คมฯ ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่ อง และไม่ได้มีขอ้ ร้องเรี ยนจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม รวมไปถึงไม่มีการถูกดําเนินคดีฟ้องร้องในด้านมลพิษแต่อย่างใด
การบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย
สารเคมี ท่ี เป็ นวัตถุอนั ตรายถูกนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบในกระบวนการผลิ ตของอุตสาหกรรม ซึ่ งวัตถุอนั ตรายนั้น
สามารถก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูใ้ ช้งาน และก่อความเสี่ ยงต่างๆ ทั้งด้านความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั ฯมีการนําเข้า และการมีไว้ในครอบครองสารเคมี ดังนี้
- วัตถุอนั ตราย จํานวน 32 สาร
- สารเคมีอื่นๆ จํานวน 97 สาร
ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการให้สอดคล้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่เป็ นวัตถุอนั ตราย และสารเคมี
อื่นๆ ตามมาตรฐานภายใต้กฎหมายไทยเกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย ได้แก่
1. พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ.2535
2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรม เรื่ อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2550
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3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง ระบบการจําแนกและการสื่ อสารความเป็ นอันตรายของ
วัตถุอนั ตราย พ.ศ.2555
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง บัญชีรายชื่อวัตถุอนั ตราย พ.ศ.2556
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การให้แจ้งข้อเท็จจริ งของผูผ้ ลิต ผูน้ าํ เข้า ผูส้ ่งออก หรื อผูม้ ีไว้
ในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิงาน ในการบริ หารจัดการวัตถุอนั ตราย โดยคํานึงถึงความ
เสี่ ยงต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูใ้ ช้งาน ตลอดจนควบคุมสารเคมีตอ้ งห้ามในผลิตภัณฑ์ ลดความเสี่ ยงต่อสิ่ งแวดล้อม และ
เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและการจัดเก็บ โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การนําสารเคมีเข้ ามาใช้ ภายในบริษัท
1.1 ต้องขอเอกสาร SDS (ข้อมูลความปลอดภัย) กับผูข้ ายก่อนที่จะนําสารเคมีเข้ามาใช้ในบริ ษทั โดยตรวจสอบว่า
สารเคมีที่นาํ เข้ามาเป็ นสารเคมีใหม่หรื อไม่ กรณี ที่เป็ นสารเคมีใหม่ ให้แจ้งการใช้สารเคมีตามแบบฟอร์มแจ้งการใช้
- การยกเลิก - ส่งกําจัดสารเคมี (FO-SHE-054)
1.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบ เอกสาร SDS โดยเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทําการลงรายชื่อสารเคมีใน
ทะเบียนสารเคมีและการควบคุมการแจกจ่าย SDS ที่ใช้ในบริ ษทั (FO-SHE-011) และจัดทําเอกสาร SDS ฉบับติดหน้างาน
และสื่ อสารให้กบั พนักงานได้รับทราบ
1.3 ในกรณี ที่เลิกใช้สารเคมี/สารเคมีหมดอายุ แจ้งตามแบบฟอร์ มแจ้งการใช้-การยกเลิก-ส่ งกําจัดสารเคมี (FOSHE-054) มายังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อลงข้อมูลในทะเบียนสารเคมีและการควบคุมการแจกจ่าย SDS
2. การตรวจรับ การเคลื่อนย้ ายและการจัดเก็บสารเคมี
2.1 พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ, การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย และวัตถุ
อันตราย จะต้องได้รับการอบรมวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้องเหมาะสมของสารเคมี
2.2 เมื่อทําการรับสารเคมี ต้องตรวจสอบความถูกต้องของชนิดสารเคมีกบั เอกสารนําส่งจากผูผ้ ลิต
ตรวจดูสภาพภาชนะบรรจุ และต้องมีฉลากกํากับเสมอ
2.3 ในการเคลื่อนย้ายสารเคมีตอ้ งทําด้วยความระมัดระวังและแน่ใจว่าภาชนะบรรจุมีความมัน่ คง
เพียงพอ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุการตกหล่นอันจะทําให้สารเคมีหกรั่วไหลได้
2.4 การจัดเก็บสารเคมีให้ทาํ การจัดเก็บและแยกประเภทอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาแนวทางปฏิบตั ิจาก
คําแนะนําในข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุของสารเคมีน้ นั ๆ
2.5 ผูร้ ับผิดชอบสถานที่เก็บสารเคมี ทําการตรวจเช็คความมัน่ คงปลอดภัยและความเรี ยบร้อยของ
สถานที่จดั เก็บอยูเ่ สมอ และบันทึกการตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุสารเคมี เป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม
3. การถ่ ายเท การใช้ และการจัดการขยะสารเคมี สารอันตราย และวัตถุอนั ตราย
3.1 บุคคลที่ เกี่ ยวข้องในการถ่ายเท, การใช้และการจัดการขยะสารเคมี จะต้องได้รับการอบรม ต้องทราบถึ ง
อันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้อยูน่ ้ นั , ทราบวิธีการป้ องกันตนเอง, การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล, การปฐมพยาบาล
และวิธีการควบคุมการแพร่ กระจายของสารเคมีหากมีการรั่วไหลเกิดขึ้น
3.2 หัวหน้าแผนก จะต้องจัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กบั พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวข้อง
กับสารเคมีต่างๆ สวมใส่อย่างเพียงพอและเหมาะสม
3.3 ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จดั ไว้ให้รวมทั้งต้อง
เข้าใจวิธีการและใช้อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
3.4 เมื่อทําการถ่ายเทสารเคมีเสร็ จแล้ว ต้องปิ ดฝาภาชนะบรรจุของสารเคมีให้สนิท
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3.5 ขยะของเสี ยปนเปื้ อนสารเคมีที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้, การถ่ายเทสารเคมี รวมถึงภาชนะบรรจุ,
ขวดบรรจุสารเคมีที่หมดแล้ว, สารเคมีที่ใช้แล้วหรื อเสื่ อมสภาพ จัดอยูใ่ นประเภทขยะอันตราย จะต้องดําเนินการกําจัดต่อไป
4. การตรวจสอบปริมาณใช้ และการจัดเก็บสารเคมี
สารเคมีอนั ตราย และวัตถุอนั ตราย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่ส่ิ งแวดล้อม จะต้องตรวจสอบวิธีการจัดการ
กับสารเคมีอนั ตราย วัตถุอนั ตราย รวมถึงวิธีการจัดเก็บ การใช้งานการกําจัด ตลอดจนวิธีป้องกันและแก้ไขภาวะฉุกเฉิ นที่อาจ
เกิ ด ขึ้ นกับ สารเคมี อย่างน้อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง เพื่ อตรวจสอบการจัด การกับสารเคมี แ ต่ล ะชนิ ด ภายในบริ ษ ัท ฯ รวมทั้ง
ดําเนินการปรับปรุ งให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละประเภท
วัตถุอนั ตราย ที่บริ ษทั มีไว้ครอบครอง มีท้ งั หมด 32 สาร โดยการใช้งานหรื อการก่อให้เกิดผลกระทบ ในการประกอบธุรกิจ
ได้แก่
• กระบวนการชุบโลหะ ที่มีการใช้สารเคมีที่เป็ นวัตถุอนั ตราย เช่น Top Alclean 161, Sodium Hydroxide
98%, Sulfuric Acid 98%, TOP DESMUT N-20 เป็ นต้น
• กระบวนผลิต ที่มีการใช้สารเคมีที่เป็ นวัตถุอนั ตราย เช่น Hysol X , Hocut 3380 B , Toolcool 589 เป็ นต้น
• กระบวนการล้างทําความสะอาดชิ้นงาน มีการใช้สารเคมีที่เป็ นวัตถุอนั ตราย เช่น Cleaner HK 250 KGS
เป็ นต้น
• กระบวนการบําบัดนํ้าเสี ย มีการใช้สารเคมีที่เป็ นวัตถุอนั ตราย เช่น Sodium Hydroxide 50% , Sulfuric Acid
98% เป็ นต้น
• กระบวนการซ่ อมบํารุ ง มีการใช้สารเคมีที่เป็ นวัตถุอนั ตราย เช่น AAA TKH#4 , Thinner 31 , TOA
Epoguard Enamal , TOA Woodstain ชนิดเงา , Jotun Essence Tough Shield เป็ นต้น
ของเสี ยที่เกิดขึ้น จากวัตถุอนั ตราย ได้แก่
1. สารเคมีที่ใช้แล้ว จะมีการจัดการภายในบริ ษทั ฯ
นํ้าเสี ยจากกระบวนการชุบ ที่มีการใช้สารเคมีที่เป็ นวัตถุอนั ตราย เช่น Top Alclean 161, Sodium Hydroxide
98%, Sulfuric acid 98%, TOP DESMUT N-20 เป็ นต้น จะเข้าสู่ การบําบัดนํ้าเสี ย แบบใช้สารเคมี ของบริ ษทั ฯ
โดยจะมีการปรับปรุ งคุณภาพนํ้าเสี ยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย ก่อนปล่อยสู่ ระบบบําบัดกลางของ
ทางการนิคม ฯ

2. สารเคมีที่เสื่ อมสภาพ / หมดอายุ / ไม่ใช้งาน จะต้องมีการเสี ยค่ากําจัด ซึ่งเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
2.1 ประเภทนํ้าหล่อเย็น (Coolant) ที่ เสื่ อมสภาพ/หมดอายุการใช้งานแล้ว สารเคมีที่เป็ นวัตถุอนั ตราย เช่น
Hysol X , Hocut 3380 B , Toolcool 589 จะต้องดําเนินการส่งกําจัด โดยจะมีการจัดเก็บรวบรวมใส่ ในถัง IBCs ไว้
ภายในบริ ษทั ฯก่อน และ ส่งกําจัดกับบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานเท่านั้น มีการส่งกําจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนผลิต เช่น สารเคมีที่ครบรอบการเปลี่ยนถ่ายสารเคมีออกจากเครื่ องจักร (ประมาณ 6 เดือน) ,
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สารเคมีที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงตัวอย่างชิ้นงานในกระบวนการผลิต , สารเคมีที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงทดลองใช้งาน
เป็ นต้น

2.2 สารเคมีที่เสื่ อมสภาพ / หมดอายุ / ไม่ใช้งาน
สารเคมีที่เสื่ อมสภาพ / หมดอายุ / ไม่ใช้งาน มีหลายสาเหตุ เช่น สารเคมีที่มีอายุการใช้งานน้อย ,สารเคมี
ที่สง่ั ซื้อมาเกินความจําเป็ นต่อการใช้งาน เพื่อลดปั ญหาเหล่านี้ บริ ษทั ได้มีการคํานวณการใช้สารเคมีให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน โดยเน้นการจัดเก็บภายในบริ ษทั ฯ ให้มีปริ มาณน้อยที่สุด เพื่อลดการเสื่ อมสภาพ / หมดอายุ / ลดความ
เสี่ ยง อันตรายๆต่างๆ ที่เกิดจากสารเคมี
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้ใช้วิธีในการบริ หารจัดการวัตถุอนั ตรายโดยนําหลัก First In First Out (FIFO) หรื อ
‘การเข้าก่อนออกก่อน’ มาใช้ภายในบริ ษทั ฯ (การนําสารเคมีที่เข้าคลังก่อนมารี บใช้งานและหมุนเวียนก่อน เพื่อลด
ความเสื่ อมสภาพและรักษามูลค่าของสิ นทรัพย์โดยรวม
3.ภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่เกิดขึ้น มีการจัดการ ดังนี้
ประเภทภาชนะ (Container type)
3.1 ภาชนะที่ใช้ซ้ าํ เป็ นถังสารเคมีพลาสติกหมุนเวียนใช้ซ้ าํ จาก
Supplier ได้แก่ Sodium Hydroxide 98% และ Ferric Chloride 46%

3.2 ภาชนะที่ขายได้ เป็ นถังสารเคมี 200 ลิตร จะส่งขายให้กบั บริ ษทั ที่มี
การขึ้นทะเบียนกับทางกรมโรงงาน มีเอกสารใบ Manifest ถูกต้องตาม
กฎหมาย

3.3 ภาชนะที่ตอ้ งส่งกําจัด เป็ นภาชนะต่างๆ ที่ปนเปื้ อนสารเคมีไม่
สามารถใช้ซ้ าํ หรื อขายได้ โดยมีการส่งกําจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้กบั
บริ ษทั ที่มีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมโรงงาน มีเอกสารใบ Manifest
ถูกต้องตามกฎหมาย
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ผลการดําเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการนโยบาย แนวปฏิ บตั ิ ตามแผนงาน / ตามข้อกําหนด
กฎหมาย รวมทั้งได้มีการปรับปรุ งแก้ไขพื้นที่จดั เก็บสารเคมี ดังนี้
1. ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับสารเคมี เช่น วอ./อก.7, สอ.1 , สอ.3 เป็ นต้น
2. มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่การทํางาน และปล่องระบายอากาศ โดยผลตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกพารามิเตอร์
3. จัดอบรม เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี/วัตถุอนั ตราย

4. จัดกิจรรม Safety Promotion และ กิจกรรม Morning Talk ให้พนักงานได้ความรู ้และได้เข้าร่ วมกิจกรรม โดย
รู ปแบบกิจกรรม จะเป็ นการสื่ อสารสาระความรู ้ผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์, E-mail, Line ของบริ ษทั ฯ จากนั้นให้พนักงาน
ตอบคําถาม เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมีอนั ตราย โดยจะมีของรางวัลมอบให้กบั ผูโ้ ชคดี

5. ซ้อมแผนฉุกเฉิ น เช่น
- แผนฉุกเฉิ นกรณี สารเคมีหกรั่วไหล จะมีการจัดอบรมให้ทีมฉุกเฉิ นของบริ ษทั ฯ และทําการฝึ กซ้อม

- แผนฉุกเฉิ นกรณี ไฟไหม้ (ซ้อมอพยพหนีไฟ)
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6. การปรับปรุ งพื้นที่จดั เก็บสารเคมี
6.1 พื้นที่ห้อง กรด-ด่าง ปรับปรุ งให้มีประตู-ผนังทนไฟ , พื้นอีพอ็ กซี่ ป้องกันการกัดกร่ อน, มีระบบระบาย
อากาศ, มีถงั ดับเพลิงที่ครอบคลุมพื้นที่

6.2 พื้นที่ห้องเก็บนํ้ามัน มีการดําเนิ นการสอดคล้องตามกฎหมาย เช่น มีผนังทนไฟ , มีพ้ืนอีพอ็ กซี่ (ป้ องกัน
ไฟฟ้าสถิตย์) , มีประตูปิดมิดชิด , มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ดบั เพลิง เป็ นต้นที่ครอบคลุม
ภายในห้องเก็บนํ้ามัน

เพื่อเป็ นแผนงานและแนวทางในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง บริ ษทั ได้มีแผนงานในการประเมินความเสี่ ยงสารเคมี
อันตรายในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพผูป้ ฏิบตั ิงาน และผูใ้ ช้งานบริ ษทั ได้ดาํ เนินการ ดังนี้
1. ระบุถึงสารเคมีอนั ตราย / วัตถุอนั ตราย
2. ประเมินความเสี่ ยงโดยรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย และอันตรายที่อาจเกิดจากสารนั้น
3. กําหนดลักษณะของอันตรายของสารนั้น
4. กําหนดแผนการควบคุมความเสี่ ยง
5. ใช้มาตรการควบคุมความเสี่ ยง
6. ปรับปรุ งมาตรการอย่างสมํ่าเสมอ
7. เก็บข้อมูลการควบคุมความเสี่ ยงเพื่อประโยชน์ในการทบทวนและพัฒนาการควบคุมความเสี่ ยง
ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอนั ตราย และลดการใช้สารคมีอนั ตราย/วัตถุอนั ตราย
พ.ศ. 2535 ไม่มีคดีฟ้องร้อง หรื อ เสี ยค่าปรับใด
3.4 การจัดการความยัง่ ยืนในมิตสิ ังคม
นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้ านสังคม และผลการดําเนินงานด้ านสังคม
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ มาตลอดว่า การที่จะเป็ นองค์กรที่ยงั่ ยืนต้อง ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนิ นธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม รวมถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยคํา นึ งถึง ผลกระทบที่อาจจะมีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
พร้อมทั้งปฏิบตั ิต่อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาค เป็ นธรรม คํา นึงถึง และเคารพสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ผ่านการประกาศ นโยบาย การประเมินความเสี่ ยง การกําหนดมาตรการเพื่อควบคุม และลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ
การรายงานผลและการ ปรับปรุ งเพื่อการพัฒนา ตลอดจนการดํา เนิ นกิจกรรมและโครงการ ต่างๆ เพื่อเสริ มสร้างวัฒนธรรม
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และปลูกจิ ตสํา นึ กให้มีความ ซื่ อสัตย์สุจริ ต พากเพียร อดทนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความสมดุลและ
ยกระดับสังคมโดยรวม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการบริ หารจัดการด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนตลอดห่ วงโซ่ คุณค่าโดยประกาศใช้นโยบายด้านสิ ทธิ
มนุษยชน (Human Rights Policy) สอดคล้องตามหลักการของสหประชาชาติวา่ ด้วยการดําเนินธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน (UN
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงป้ องกัน และหลีกเลี่ยงการละเมิด
สิ ทธิ มนุ ษยชนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตลอดห่ วงโซ่ คุณค่า ดําเนิ นการตามกระบวนการดําเนิ นงานด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน (Human
Rights Due Diligence Processes) ซึ่ งประกอบด้วยการระบุประเด็นความเสี่ ยงด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน การระบุกลุ่มผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบ การป้ องกันหรื อจัดทําแผนแก้ไข รวมถึงกําหนดมาตรการเพื่อบรรเทาเยียวยาความเสี ยหายและติดตามผลเพื่อให้
มัน่ ใจว่าการดําเนินธุรกิจ ตั้งอยูบ่ นการคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนอย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษทั ดําเนินการตามนโยบายต่างๆดังนี้
การรับรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการร่ วมเจรจา
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความสําคัญของพนักงาน อันเป็ นกลไกสําคัญที่ ช่วยขับเคลื่ อนธุ รกิ จให้เจริ ญเติ บโต เพื่อ
เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร ดังนั้นบริ ษทั จึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่สนับสนุนการรวมกลุ่มและเปิ ดโอกาสให้
พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่ วมแสดง มุมมองความเห็ น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อร้องเรี ยนต่างๆผ่านตัวแทนของพนักงานที่
ได้รับการเลือกตั้งมา คือคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่ งในส่ วนของบริ ษทั เรี ยกว่า ”คณะกรรมการส่ งเสริ มความอยูด่ ีมีสุข” ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับหลักการตามพระราชบัญ ญัติคุ ้มครองแรงงาน ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้องกับคณะกรรมการสวัสดิ ก ารในสถาน
ประกอบการที่ ได้กาํ หนดไว้แก่ บริ ษทั ในฐานะองค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคล้องกับเนื้ อหาของเอกสารในทางระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ในข้อที่วา่ ด้วยการให้เสรี ภาพนการรวมกลุ่มแก่
ลูกจ้างอย่างอิสระ
บริ ษ ัทมี เป้ าหมายในการดําเนิ น การเพื่อ แสดงให้เห็ นถึ ง การรั บรองสิ ท ธิ ใ นการรวมกลุ่ ม และการยอมรั บข้อ
เรี ยกร้องของพนักงาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระที่ยอมรับได้ท้ งั สองฝ่ าย ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึง
เป้ าประสงค์ดงั กล่าวหลายประการ เช่น
1. เป้ าหมายแรก บริ ษทั ได้ให้ตวั แทนพนักงานมีส่วนร่ วมในการนําเสนอแผนงานประจําปี และงบประมาณของ
คณะกรรมการส่ งเสริ มความอยู่ดีมีสุขและติดตามการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนงานปรับเปลี่ยนแผนงานได้
ตามความเหมาะสม
2. เป้ าหมายที่สอง บริ ษทั ได้กาํ หนดการปรับปรุ ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานให้สอดคล้องกับกฎหมาย
แรงงาน (พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน) และกฎหมายอื่นๆ เช่นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมาย
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็ นต้น
3. เป้ าหมายที่ สาม การปรั บปรุ ง สวัสดิ การของพนักงานให้สอดคล้องกับการจ่ า ยสวัสดิ การของบริ ษทั ในระดับ
เดียวกัน ในกลุ่มนิคมอมตะซิต้ ีชลบุรี
ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจ้างจากพนักงานรวมทั้งสิ้น 4 รายการ คือ
1. เพื่อสวัสดิการค่าอาหารพนักงาน
2. เพิม่ เบี้ยขยันสําหรับพนักงาน
3. ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและการประกอบอาหารของร้านค้าให้ถูกหลักโภชนาการ
4. การช่วยเหลือพนักงานแก้ปัญหาหนี้ สิน บริ ษทั มิได้นิ่งนอนใจและได้นาํ แนวปฏิบตั ิที่ดีซ่ ึ งได้จากกิจกรรมที่ได้
ทํา ร่ ว มกัน ตามแผนงานที่ ไ ด้ก ํา หนดไว้เ ป็ นข้อ มู ล เป้ า หมายเพื่ อ ใช้ใ นการจัด การข้อ เสนอแนะเหล่ า นั้น ผลปรากฏว่า
ข้อเสนอแนะจํานวน 2 รายการสามารถบริ หารจัดการให้ยตุ ิดว้ ยแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวได้อย่างเป็ นที่พอใจแก่พนักงาน ส่ วน
ข้อเสนอแนะ จํานวน 2 รายการยังอยูร่ ะหว่างดําเนินการ อันมีสาเหตุ ดังนี้
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1. โครงการแก้ปัญหาหนี้สินของพนักงานต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการเพราะปั ญหาหนี้ สินของพนักงานแต่ละ
คนที่เข้าร่ วมโครงการไม่เหมือนกัน จํานวนหนี้สินที่มีมากน้อยแตกต่างกัน
2. โครงการปรั บปรุ ง สภาพแวดล้อมร้ า นอาหารและการปรั บปรุ งการประกอบอาหารให้ถูก หลักโภชนาการอยู่
ระหว่างดําเนินการ ณ ปั จจุบนั มีความคืบหน้าตามแผนประมาณ 40%
ผลการดําเนินงาน
ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้คาํ เนินการตามนโนบาย แนวปฏิบตั ิ และ เป้ าหมายที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการรับรอง
สิ ทธิในการรวมกลุ่มและการเสนอแนะของฝ่ ายพนักงาน
1. การนําเสนอแผนงานและงบประมาณของคณะกรรมการส่ งเสริ มความอยู่ดีมีสุข ได้รับการอนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หาร
ตามที่ตวั แทนพนักงานเสนอ
2. มีการปรับปรุ งข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการลาคลอด,การลากิจ,การเกษียณอายุการทํางานต้องจ่ายค่าชดเชยในเดือนที่
ครบกําหนดเกษียณอายุ
3. ปรับสวัสดิการค่าอาหารจาก 400 บาท ต่อเดือน เป็ น 500 บาทต่อเดือน
4. ปรับปรุ งเบี้ยขยันจาก 200 300 400 500 บาท ต่อเดือน เป็ น 300 400 500 600 บาทต่อเดือน
การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์ แรงงานในทุกรู ปแบบ
บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานบังคับ โดยการจ้างงานของบริ ษทั ต้องเป็ นไปตามบท
กฎหมายและเป็ นธรรม ทั้งนี้ บริ ษทั คํานึงถึงความสําคัญในการกําหนดวันเวลาทํางาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา ตลอดจน
การจ่ยค่าตอบแทนการทํางานทั้งในกรณี ปกติ และกรณี ที่มีการทํางานในวันหยุดให้เป็ นไปตามครรลองของพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ได้กาํ หนดไว้แก่บริ ษทั ในฐานะองค์กรเอกชน ตลอดจนไม่สนับสนุนการต่าง ๆ ที่ขดั ต่อเนื้อหา
และเจตนารมณ์ของอนุสญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 29 และฉบับที่ 105 โดยเด็ดขาด
บริ ษทั มีเป้ าหมายในการดําเนิ นการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการรับรองสิ ทธิ ในการใช้แรงงานที่เป็ นธรรมและไม่เป็ น
การใช้แรงงานบังคับ ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึงเป้ าประสงค์ดงั กล่าวหลายประการ เช่น
1. เป้ าหมายแรก บริ ษทั ได้จดั ให้มีการปฐมนิ เทศ ให้ความรู ้เกี่ ยวกับสิ ทธิ แรงงานพื้นฐานเกี่ ยวกับการจ้างงานที่
ถูกต้องตามกฎหมาย พนักงานของบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของสิ ทธิ แรงงานฟื้ นฐานที่เกี่ยวกับการจ้างงานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและแนวปฏิ บตั ิสากล โดยเน้นเรื่ องการกําหนดชัว่ โมงการทํางน วันทํางาน เวลาพัก วันหยุด วันลา การจ่าย
ค่าตอบแทนการทํางาน และเปิ ดโอกาสให้พนักงานสอบถามแสดงความคิดเห็นก่อนการปฏิบตั ิงานจริ ง และตลอดเวลาที่
ทํางานโดยมีระเบียบข้อบังคับการทํางานของบริ ษทั ปิ ดประกาศไว้ให้พนักงานอ่านได้ตลอดเวลา
2. เป้ าหมายที่สอง บริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกําหนดวันเวลาทํางาน
และการจ่ายค่าตอบแทนการทํางานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทุกประการ เพื่อประโบชน์
สู งสุ ดต่อการใช้แรงงาน ประกอบกับบริ ษทั มีนโยบายในการใช้งานลูกจ้างให้ทาํ งานล่วงเวลาเท่าที่ จาํ เป็ น โดยการทํางาน
ล่วงเวลาของลูกจ้างนั้นเป็ นไปโดยการตัดสิ นใจอย่างอิสระของตัวลูกจ้างเอง และลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนสําหรับการทํางาน
ล่วงเวลานั้นตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และ เป้ าหมายที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานที่เป็ นธรรม
อย่างต่องเนื่องโดยไม่มีขอ้ งร้องเรี ยนหรื อปั ญหาที่กลายเป็ นข้อพิพาทใด ๆ ทั้งสิ้น มีการปรับปรุ งะเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานของบริ ษทั ให้เป็ นปั จจุบนั ตามที่ พรบ.คุม้ ครองแรงงาน กําหนดทุกประการ มีการเปิ ดโอกาสให้พนักงานที่สงสัยไม่
เข้าใจในข้อกฎหมายสามารถสอบถามได้โดยตรงหรื อผ่านทางหัวหน้าหรื อตัวแทนพนักงานได้ตลอดเวลา
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การยกเลิกการ ใช้ แรงงานเด็กและการใช้ แรงงานเด็กในรู ปแบบทีเ่ ลวร้ าย
บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่สนับสนุนการไม่ใช้แรงงานที่มีอายุต่าํ กว่าที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งสอดคล้องกับ
หลักการตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานพ.ศ. 2541 ที่ได้กาํ หนดไว้แก่บริ ษทั ในฐานะองค์รเอกชน ตลอคจนสอดคล้อง
กับเนื้อหาของเอกสารในทางระหว่างประเทศว่าด้วยการยกเลิกการใช้แรงงานเต็กและการใช้แรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้าย
ได้แก่ อนุสญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 ในข้อที่วา่ ด้วยอายุข้ นั ตํ่าในการทํางาน และอนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ในข้อที่วา่ ด้วยการใช้แรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้าย ตลอดจนอนุสัญญาของ
สหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิเด็ก ค.ศ.1989 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรองสิ ทธิ ของเด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้งในทางเศรษฐกิจ
และสังคม
บริ ษทั มีเป้ าหมายในการดําเนิ นการเพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรการเข้มงวดในการใช้แรงานเด็กให้เป็ นไปตามข้อ
กฎหมายและหลักการสากล ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึงเป้ าประสงค์ดงั กล่าว
1. เป้ าหมายแรก บริ ษทั ได้ประกาศให้พนักงาน หัวหน้างานและผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ ทราบถึงการไม่รับพนักงานที่
อายุยงั ไม่ครบ 18 ปี บริ บูรณ์ เข้าเป็ นพนักงานของบริ ษทั
2. เป้ าหมายที่สอง บริ ษทั ได้ปรับปรุ ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ิที่ตอ้ งกระทําต่อพนักงานหรื อนักศึกษา
ฝึ กงานที่ มีอายุไม่ถึง 18 ปี ให้ได้รับการปฏิ บตั ิที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการพักผ่อนที่ เพียงพอ ไม่มีการใช้งาน
ล่ ว งเวลา ตลอดจนสนับ สนุ น ให้ลู ก จ้า งกลุ่ ม นี้ ได้รั บ การพัฒ นาทัก ษะฝี มื อ และการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ประโยชน์ ต่ อ
พัฒนาการและการเจริ ญเติบโตอย่างเต็มที่
ในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามนโยบาย แนวปฏิ บตั ิ และ เป้ าหมายที่ เกี่ยวกับการสนับสนุนการจ้าง
แรงงานเด็กที่ถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายและหลักสากลอย่างต่อเนื่ องโดยไม่มีปัญหาข้อร้องเรี ยนหรื อปั ญหาอื่นใด เพราะ
บริ ษทั ไม่ได้วา่ จ้างแรงงานเด็กเข้าทํางานนัน่ เอง
การขจัดการเลือกปฏิบัตใิ นการจ้ างงานและอาชีพ
บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่สนับสนุนการขจัดการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงานและอาชีพ ซึ่งเป็ นไปตามความ
ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงาน พ.ศ. 2541 และพระราชปั ญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ที่ได้กาํ หนดไว้แก่
บริ ษทั ในฐานะองค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคล้องกับเนื้ อหาของเอกสารในทางระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุ สัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 100 ในข้อที่ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่ เท่าเที ยม และอนุ สัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศฉบับที่ 111. ในข้อที่วา่ ด้วยการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงานและอาชีพ
บริ ษทั มีเป้ าหมายในการดําเนิ นการเพื่อแสดงให้เห็ นถึงการรับรองสิ ทธิ ในความเท่าเทียมและการขจัดการเลือก
ปฏิบตั ิ ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึงเป้ าประสงค์ดงั กล่าวหลายประการ เช่น
1. เป้ าหมายแรก บริ ษทั ได้จดั ให้มีการปฐมนิ เทศให้ความรู ้พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานของบริ ษทั ตระหนักถึง
ความสําคัญของความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และสามารถนําองค์ความรู ้ที่
ได้น้ นั ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งกับเพื่อนร่ วมงาน
2. เป้ าหมายที่สอง บริ ษทั ได้ปรับปรุ งแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจ้างงาน และเงื่อนไข
การทํางานให้เป็ นไปในลักษณะของการเคารพหลักความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
ในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และ เป้ าหมายที่ เกี่ยวกับความเท่าเทียมและการ
เลือกปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติของการจ้างงาน การใช้ชีวติ อยูใ่ นที่ทาํ งานของพนักงานทุกอย่างเป็ นไปตามที่ขอ้ กฎหมาย
กําหนดทุกประการ โดยไม่มีการร้องเรี ยนหรื อมีขอ้ พิพาทใด ๆ ที่เป็ นปั ญหาในส่วนนี้
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การจัดให้ มสี ภาพแวดล้ อมการทํางานทีม่ คี วามปลอดภัยและอาชีวอนามัยทีด่ ี
บริ ษทั ฯ มุ่งพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่ อง เพื่อลดความเสี่ ยง
จากการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานและผูร้ ับเหมาอย่างเหมาะสม บริ ษทั มีนโยบาย
และแนวปฏิ บัติ ที่สนับสนุ นการมี ความปลอดภัย และสุ ขภาวะอนามัยในการทํางานที่ ดี ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ที่ได้กาํ หนดไว้แก่บริ ษทั ในฐานะ
องค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคล้องกับเนื้ อหาของเอกสารในทางระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุ สัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน ฉบับที่ 155 ในข้อที่ว่าการจัดสถานที่ อุปกรณ์ และ
บริ บทแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย และมี อาชีวอนามัยที่ดีต่อผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
บริ ษทั มีเป้ าหมายในการดําเนิ นการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีมาตราการรองรับและส่ งเสริ มให้เกิดความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยที่ดีในการทํางาน ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึงเป้ าประสงค์ดงั กล่าวหลายประการ เช่น
1. เป้ า หมายแรก บริ ษทั ได้จัดให้มีก ารอบรมความรู ้ เ รื่ องความปลอดภัย และอาชี วอนามัยในการทํา งานในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ก่อนเข้าทํางานเพื่อให้พนักงานของบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย และ
อาชี วอนามัยที่ ดีในการปฏิ บัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัย และอาชี วอนามัยที่ ดีในการทํางาน ตามแต่หน้าที่ และ
ตําแหน่งงานของตน
2. เป้ าหมายที่ สอง บริ ษทั ได้จดั ให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิ จกรรม Safety Promotion ,กิ จกรรม Morning Talk ,
กิจกรรม CCCF,กิจกรรมปี ใหม่สญ
ั จรปลอดภัย ร่ วมใจลดอุบตั ิเหตุ,กิจกรรมสงกรานต์ ร่ วมใจลดอุบตั ิเหตุ,กิจกรรม
Asia Zero Accident เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพนักงานที่จะเรี ยนรู ้มาครการเพื่อความปลอดภัย และอาชี
วอนามัยที่ดีในการทํางานเพิ่มเติมจากความรู ้พ้ืนฐานที่พนักงานพึงมีอยูแ่ ล้วตามตําแหน่งหน้าที่ของตน อันจะทําให้
พนักงานที่มีตาํ แหน่งต่างกัน เข้าใจในพันระที่ผอู ้ ื่นพึงมีสาํ หรับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดีในการทํางาน
อันทําให้พนักงานผูน้ ้ นั ให้ความร่ วมมือในมาตรการเพื่อความปลอดภัยฯ ของผูอ้ ื่น และเมื่อความเข้าใจในกฎเกณฑ์
เกี่ ยวกับความปลอดภัยฯ เกิดขึ้นโดยทัว่ ทั้งกิ จการแล้วร่ วมกันแล้ว ก็จะทําให้การทํางานของทุกฝ่ ายเป็ นไปด้วย
ความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดีในการทํางาน
ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ ความไม่ปลอดภัย และสภาวะอนามัยที่
ไม่ดีเกี่ยวกับการทํางานที่เกิดขึ้นหรื อเกี่ยวเนื่ องกับกิ จกรรมของบริ ษทั ฯ จากทั้งพนักงาน กิจการคู่คา้ และบุคคลอื่นที่ได้มา
ติดต่อหรื อเกี่ยวข้องด้วยประการอื่นใดกับกิจกรรมของบริ ษทั ฯ รวมทั้งสิ้น 15 รายการมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 15 ครั้ง โดย
แบ่งเป็ น อุบตั ิเหตุจาการทํางาน 6 ครั้ง อุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ 9 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ทรัพย์สินเสียหาย

รวม

9

พนักงานได้ รับบาดเจ็บ
เล็กน้ อย หยุดงาน
4

2

รวม
15

การแก้ไข
สํ าเร็จ

ไม่ สําเร็จ

15

-

บริ ษทั มิได้นิ่งนอนใจและได้หาทางแก้ไขเยียวยาเพื่อบรรเทาอันตรายและความทุกข์ร้อนที่ได้เกิดขึ้นให้คลายสิ้ น
ไป กับทั้งได้หามาตรการและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันไม่ให้ปัญหาเช่นว่านั้นเกิดขึ้นอีก ทําให้ปัญหาจํานวน 15 เรื่ อง
สามารถบริ หารจัดการได้ดว้ ยดี และเป็ นที่พอใจแก่ทุกฝ่ าย
ในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และ เป้ าหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมการทํางานอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและ
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
อาชีวอนามัยในการทํางาน (คปอ.) เพื่อหาทางแก้ปัญหาหรื อนําเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู งเพื่อขออนุมตั ิ การดําเนิ นการเพิ่มเติม
หรื อหาทางป้ องกันการเกิดปั ญหาในอนาคต โดยไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนจากพนักงานหรื อข้อพิพาทใด ๆ
จํานวนพนักงานที่เข้าร่ วม
ปี

Safety
Promotion

Morning Talk

กิจกรรม
CCCF

2564
2563

473
445

618
613

533
654

ปี ใหม่ สัญจร
ปลอดภัย ร่ วมใจ
ลดอุบัติเหตุ
632
584

สงกรานต์ สัญจร
ร่ วมใจลด
อุบัติเหตุ
604
622

Asia Zero
Accident
618
613

การจัดให้ มสี วัสดิการและหลักประกันสังคม
บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่สนับสนุ นการจัดสวัสดิ การทั้งทางเศรษฐกิ จและสังคม สิ ทธิ ประโยชน์ในเงิ น
ทดแทน ตลอดจนการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็ นผูป้ ระกันตนตามกฎหมายประกันสังคมซึ่ งสอดคล้องกับหลักการ
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตลอดจนสอดคล้องกับเนื้ อหาของเอกสารในทางระหว่า ง
ประเทศ ได้แก่ อนุสญ
ั ญาขององค์การแรงานระหว่างประเทศว่าด้วยความมัน่ คงของสังคม (มาตฐานขั้นตํ่า) ฉบับที่ 102 และ
อนุสญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยนโยบายทางลังคม (วัตถุประสงค์พ้ืนฐานและมาตรฐาน)ฉบับที่ 117
บริ ษทั มีเป้ าหมายในการดําเนินการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนให้มีการจัดสวัสติการแรงงาน การเข้าถึงสิ ทธิ
ในประโยชน์ทดแทนเกี่ยวกับเงินทดแทน และการประกันสังคม ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึงเป้ าประสงค์ดงั กล่าวหลาย
ประการ เช่น
1. เป้ าหมายแรก บริ ษทั ได้จดั ลูกจ้างทุกคนได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูป้ ระกันตนตามกฎหมายประกันสังคม และนับเอา
จํานวนลูกจ้างทั้งหมดเพื่อคํานวณเงินสมทบที่ตอ้ งจ่ายเข้ากองทุนเงินทดแทน อีกทั้งยังได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยง
ชี พให้พนักงานของบริ ษทั ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการออมเงิ นไว้ใช้ในยามจําเป็ นเมื่อเกษียณอายุหรื อ
ว่างงาน โดยเปิ ดโอกาสให้ลูกจ้างทุกระดับได้มีส่วนร่ วมเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนอย่างเท่าเทียมและเสรี ตามแต่ความ
ประสงค์ของลูกจ้าง
2. เป้ าหมายที่ สอง เพื่อให้ลูกจ้างรู ้จกั การวางแผนการงานเพื่ออนาคต บริ ษทั ฯ จึ งได้มีโอกาส ช่วยเหลือพนักงาน
แก้ปัญหาหนี้สิน พนักงานที่ไม่มีหนี้สินก็จะได้ความรู ้เรื่ องการออมและการวางแผนการเงิน
3. เป้ าหมายที่ สาม สําหรั บพนักงานที่ อายุตวั ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้ นไป บริ ษทั ได้ร่วมกับมูลนิ ธินวัตกรรมทางสังคมนํา
พนักงานเข้าร่ วมโครงการเตรี ยมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณกับโครงการ “เกษียณสูต้ ่อ”
ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และ เป้ าหมายที่เกี่ยวกับการจัดสวัสติการที่ดีและมี
ประสิ ทธิ ภาพให้กบั ลูกจ้างอย่างต่อเนื่ อง ดยมีโครงการที่บริ ษทั กําลังดําเนิ นการอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อเนื่ องจากปี 2564 ที่ผ่านมา
ดังนี้
ปี
โครงการ
กิจกรรม
จํานวนคน
2564
เกษียณสูต้ ่อ
ประเมินสถานะการเงิ น,สุ ขภาพ,อาชีพ,
8
โดยมีพี่เลี้ยงจะคอยให้คาํ ปรึ กษา
ปลดหนี้
สํารวจหนี้สิน,รู ้จกั การเจรจาต่อรอง
20
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การให้ ลูกจ้ างและผู้มสี ่ วนได้ เสียมีส่วนร่ วมในความโปรงใสขององค์ กร
บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิ บตั ิที่สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของลูกจ้างและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อความโปร่ งโสของ
องค์กร ซึ่งสอดดล้องกับหลักการตาม พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชี วนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ที่ ใ ด้กาํ หนดไว้แก่ บริ ษทั ในฐานะองค์ก รเอกชน ตลอดจน
สอดคล้องกับเนื้ อหาของเอกสารในทางระหว่างประเทศ ได้แก่ เป้ าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ
(SDGs) เป้ าหมายที่ 16.4 16.5 16.6 และ 16.10
บริ ษทั มีเป้ าหมายในการดําเนินการพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีมาตรการรองรับและส่งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมของ
พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อความโปร่ งใสขององค์กร ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึงเป้ าประสงค์ดงั กล่าวหลายประการ
เช่น
1. เป้ าหมายแรก บริ ษทั ได้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องทุจริ ตคอรับชัน่ และความรู ้เรื่ องธรรม
มาภิบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. เป้ าหมายที่สอง บริ ษทั ได้จดั ให้มีกิจกรมการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพนักงานที่จะมี
ส่ วนร่ วมเพื่อความโปร่ งใสขององค์กร โดยผลลัพธ์ของโครงการนี้ ได้มีการเสนอของทางที่เหมาะสมที่พนักงาน
สามารถแจ้งข้อมูลหรื อพฤติกรรมที่ไม่ชอบไปยังผูม้ ีอาํ นาจให้รับทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป
ในรอบปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติ กรรมทุ จริ ตและพฤติ กรรมน่ าสงสัย และบริ ษทั ได้
ดําเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และ เป้ าหมาย เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อความโปรงใส
ในองค์กรอย่างต่อเนื่ อง โดยไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนหรื อข้อพิพาทระหว่างบริ ษทั กับพนักงานในส่ วนนี้ โดยนอกจากช่องทางการ
แจ้งแบะแสแล้วพนักงานยังมีโอกาสได้พบกับผูบ้ ริ หารระดับสู งเพื่อเสนอแนะหรื อสอบถามได้ในการประชุมชี้แจงโบนัส
ประจําปี
การสนับสนุนความเท่ าเทียมระหว่ างเพศและเพศสภาพ
บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิ บตั ิที่สนับสนุ นความเท่าเที ยมระหว่างเพศหรื อเพศสภาพตลอดห่ วงโซ่อุปทาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับหน้าที่ตามกฎหมายที่ พระราชบัญญัติความเท่าเที่ ยมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ได้กาํ หนดไว้แก่บริ ษทั ในฐานะ
องค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืนและตราสารระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุษยชนอีกหลาย
ฉบับ เป็ นต้นว่า ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเรื อนและสิ ทธิ การเมือง กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุก
รู ปแบบ และมาตฐานสากลของหอการค้นานาชาติวา่ ด้วยหลักการโฆษณาและการตลาด และ GRl Standards406 ว่าด้วยการ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
บริ ษทั มีเป้ าหมายในการดําเนิ นการเพื่อทําให้เกิดความเท่าเที ยมระหว่างเพศและเพศสภาพตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน
อย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั ได้จดั ทํากฏ ระเบียบ ข้อบังคับให้สะท้อนการส่งเสริ มและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศและ
เพศสภาพ
การคุ้มครองสิทธิทางด้ านสุ ขภาพและความปลอดภัย
บริ ษ ัท ได้จ ัด ทําระบบคุ ณ ภาพ ISO9001 โดยได้มี ก ารยกเว้น ในส่ ว นข้อ กํา หนดที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผลิ ตภัณฑ์ท้ งั หมดจะถูกออกแบบโดยลูกค้า ชิ้นส่ วนหรื อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับความปลอดภัยจะถูก
อนุ มตั ิ กระบวนการผลิ ต และผลการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยลูกค้าเป็ นหลัก ในการดําเนิ นผลิ ตชิ้นส่ วนองค์กรจะทําการ
ควบคุมจุดควบคุมพิเศษ หรื อ Safety Point ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดข้อลูกค้าเท่านั้น ซึ่ งหากชิ้นส่ วนเหล่านั้น ได้ถูกนําไป
ประกอบเป็ นยานยนต์ หรื อนําไปใช้งานแล้วเกิดความบกพร่ องของฟังชัน่ การใช้งานจนเกิดให้เกิดความไม่ปลอดภัยของผูใ้ ช้
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นั้น องค์กรไม่สามารถรับประกันในความบกพร่ องของฟังชัน่ การใช้งานของชิ้นส่วนที่เราทําผลิตได้ เพราะองค์กรไม่ได้เป็ น
ผูอ้ อกแบบชิ้ นส่ วนหรื อผลิ ตภัณ ฑ์ดังกล่าว ดังนั้นขอบเขตความรั บผิดชอบขององค์กรจะรั บผิดชอบเฉพาะในส่ วนตัว
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของ IATF 16949 ข้อกําหนดที่ 8.3.3.3 การควบคุมคุณลักษณะพิเศษ “SC Point” และ
Safety Point ในกระบวนการ (Special Characteristics and Safety Point) ในกระบวนการผลิต มีการบ่งชี้การควบคุมจุดที่
เป็ นคุณลักษณะพิเศษ (SC Point) และ Safety Point โดยการกําหนดเป็ นสัญลักษณ์ จุด “SC” หรื อตามลูกค้ากําหนด ลงไป
ในเอกสาร Process Control Plan, PFMEA, Flow Process, Working standard และ Working Instruction ของทุกๆ ขั้นตอน
การผลิตที่กาํ หนดให้มีการควบคุมจุดควบคุมคุณลักษณะพิเศษ เพื่อทําการบันทึกเฝ้าติดตามเป็ นเอกสารและให้สอดคล้อง
กับข้อกําหนดในระบบบริ หาร
บริ ษ ทั ฯ ได้พิ จ ารณาขอยกเว้น การใช้ข ้อ กํา หนด เฉพาะในส่ ว นของการออกแบบและการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
เนื่องจากลูกค้าเป็ นผูก้ าํ หนดแบบ (Drawing) ให้กบั บริ ษทั ฯ จึงไม่มีผลต่อความสามารถและความรับผิดชอบขององค์กรใน
การจัดหาให้เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้าและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้อกําหนดที่พิจารณายกเว้น: ระบบคุณภาพ ISO9001:2015 มีดงั นี้ ข้อกําหนดที่ 8.3 เรื่ องการออกแบบและการ
พัฒนา (Design and Development) สําหรับระบบคุณภาพ IATF16949:2016
8.3.2.2 : ทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์
8.3.3.1 : ปั จจัยนําเข้าสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
8.3.5.1 : ผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนา
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิ บตั ิที่มุ่งคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้าและคู่คา้ ทุกรายทั้งนี้ แม้ว่า
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 จะยังไม่มีผลใช้บงั คับ แต่บริ ษทั ก็ได้เริ่ มนําร่ องปรับปรุ งกระบวนการ
และแนวปฏิ บัติภ ายในของบริ ษ ัทให้เ ป็ นไปตามมาตฐานภายใต้ก ฎหมายฉบับ ดัง กล่ าวแล้ว และเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและตราสารระหว่างประเทศด้านสิ ทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิในความเป็ นส่วนตัว ตลอดจน
มาตฐานสากลของสหภาพยุโรป OECD และ GRI Standards 418 ที่วา่ ด้วยสิ ทธิในความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า อีกด้วย
บริ ษทั มีเป้ าหมายในการดําเนินการเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น เช่น
1. บริ ษทั มีเป้ าหมายที่ จะปรับปรุ งกฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตฐานสากลและตามที่กฎหมายไทยจะนํามาใช้บงั คับ โดยในรอบปี ที่ผา่ นมา
2. บริ ษทั ได้ต้ งั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลของพนักงาน ลูกค้า และคู่คา้ ประกอบด้วย หน่วยงาน HR, IT,
MARKETING และ PURCHASING ทําหน้าที่เป็ นหน่วยงานที่ดูแลเรื่ องการดําเนิ นการเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดและมาตรฐานสากล โดยตั้งเป้ าหมายไว้วา่ กฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ของบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนดและมาตรฐานสากลอย่างน้อยร้อยละ 60 ภายในปี 2565
ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้มีนโยบาบายส่งพนักงานจํานวน 4 ราย จากแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการอบรมการ
เตรี ยมพร้อมใช้กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นกลุ่มแรก โดยหลังจากที่ พนักงานกลุ่มแรกนี้ เข้ารับการ
อบรมเรี ยบร้อยแล้ว พนักงานจะต้องกลับมาดําเนินการขับเคลื่อนการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้บรรลุตามเป้ าหมายต่อไป
ในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และเป้ าหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล ดังนี้ การส่งพนักงานเข้าร่ วมการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล
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รอบปี
2564

ไตรมาส (คน)
Q1
-

Q2
2

Q3
2

Q4
-

ที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่เคยได้รับการร้องเรี ยนเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งในส่ วนของพนักงาน ลุกค้า
และคู่คา้ จนเกิดเป็ นปั ญหาส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การคุ้มครองสิทธิของเด็ก
บริ ษ ัท มี น โยบายและแนวปฏิ บัติ ที่ ส นับ สนุ น การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องเด็ ก ในการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท
นอกเหนือไปจากการไม่ใช้แรงงานเต็ก เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายไทยและแนวปฏิบตั ิในทางระหว่างประเทศ
ระบุไว้ อาทิปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม และ
อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ด้วยบริ ษทั ตระหนักตีว่าเด็กเป็ นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการดูแลใส่ ใจเป็ นพิเศษ และไม่ควรถูก
เลือกปฏิบตั ิเพราะเหตุแห่งความเป็ นเด็ก นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายต่อต้านการค้าเด็กและการแสวงหาประโยชน์จากเด็กใน
ทุกรู ปแบบ รวมไปถึงการคําเนินการสื่ อสารโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพต่อสิ ทธิของเด็ก
บริ ษทั มีเป้ าหมายในการดําเนินการเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของเด็ก นอกเหนือจากการไม่ใช้แรงงานเด็ก หลายประการ
เช่น
1. เป้ าหมายแรก บริ ษทั วางแผนจะขัดให้มีระบบดูแลบุตรที่เป็ นเด็กเล็กของพนักงาน ณ สถานที่ทาํ งาน ในช่วงเวลา
การทํางานของพนักงาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวพนักงาน และเพื่อให้เด็กสามารถ
เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ
2. เป้ าหมายที่สอง บริ ษทั ให้ทุนการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 แก่บุตรของพนักงานเป็ นจํานวนทุนๆละ
1,000 – 2,000 บาท จํานวน 47 ทุน เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงิ นของพนักงาน และเพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน
ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ให้ทุนการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 แก่บุตรของพนักงานจํานวน 47 ทุน
ในอนาคตบริ ษทั อาจพิจ ารณาขยายการให้ทุน ไปยังเด็ก ในชุ มชนที่ บ ริ ษ ัทประกอบกิ จการอยู่ หรื อขยายการให้ทุน ให้
ครอบคลุมระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้มากที่สุด
การคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่สนับสนุนการคุม้ ครองสิ ทธิ ของคนพิการ ด้วยบริ ษทั ตระหนักดีวา่ บุคคลทุกคน
ไม่วา่ จะมีความพิการหรื อไม่ ต่างมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย และเพื่อให้คนพิการสามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้โดยอิสระ
บริ ษทั จึ งมีนโยบายและแนวปฏิ บตั ิที่มุ่งให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั บน
พื้นฐานที่เท่าเทียมกับผูอ้ ื่น อันเป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายภายในกําหนด และมาตรฐานในทางระหว่างประเทศต่าง ๆ
เช่น ปฏิ ญญาสากลว่าด้ายสิ ทธิ มนุ ษยชน อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ ของคนพิการตลอดจนมาตรฐานสากลของ OECD และ
หอการค้านานาชาติ อีกด้วย
บริ ษทั ได้จดั สิ่ งอํานวยความสะดวกหลายประการดังนี้
1.พนักงานที่พิการเราจะให้ความเสมอภาคเหมือนพนักงานปกติทว่ั ไป ไม่แบ่งแยกการทํางาน เพื่อให้พนักงานได้
รู ้สึกว่าไม่แตกต่าง
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2.พื้นที่ ต่างระดับบริ ษทั ได้ทาํ ที่ลาดทางเดิ นสําหรับอาคารโรงอาหารเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงสําหรับหรับ
พนักงานที่พิการนัง่ Wheelchair

3.บริ ษทั ได้จดั ห้องนํ้า ไว้ให้สาํ หรับพนักงานที่พิการ ทุกอาคาร

4.ได้จดั โต๊ะสําหรับรับประทานอาหาร ไว้ช้ นั แรก ของโรงอาหารเพื่อความสะดวก เนื่องจากโรงอาหารมี 2 ชั้น

5.การเลิกงาน พนักงานที่พิการนัง่ Wheelchair จะให้เลิกก่อนเวลา 10 นาที เพื่อทําการ สแกนหน้าออกงานก่อน
พนักงานปกติ
6.มีการทบทวนพูดคุยปั ญหา การใช้ชีวติ ในบริ ษทั ความคาดหวัง ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็ นระยะๆ
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4. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
4.1 วิคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนิ นงาน งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ปี 2564 บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจเป็ น
บริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่ งดําเนิ นธุ รกิจด้านการลงทุนและการถือหุ ้นบริ ษทั อื่น (Holding Company) ตามแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิการปรับโครงสร้างกิจการ
โดยการโอนกิจการผลิตและจําหน่ ายชิ้ นส่ วนโลหะที่ มีความเที่ยงตรงสู ง ให้แก่บริ ษทั บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
(“เอพีเอที”) (ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อย ที่บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเอพีเอที โดยการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการบริ หารจัดการและควบคุมดูแลแต่ละธุ รกิจ พร้อมรับกับการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มธุ รกิจ
คือ
1. กลุ่มธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ประกอบด้วย
- บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
- บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
- บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด
- บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะ (AUTO) ประกอบด้วย
- บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
- บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จํากัด
3. กลุ่มธุรกิจจําหน่ายนํ้าดิบ (WATER)
- บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
งบการเงินเฉพาะบริษัท
รายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจ โฮลดิ้ง รายได้เงินปั นผล ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0 , 100 ล้านบาท ลดลงเนื่ องจากปี
2563 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงิ นปั นผล รายได้ดอกเบี้ยรับ ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 15.76 และ 14.26 ล้านบาท ตามลําดับ
รายได้อื่น ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 2.37 , 106.63 ล้านบาท ลดลงเนื่ องจากปี 2563 มีการโอนกิจการทําให้มีกาํ ไรจากการ
จําหน่ายทรัพย์สิน รายได้จากการขายและการให้บริ การ ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0 และ 8.92 ล้านบาท ลดลง เท่ากับ 8.92
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 และต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0 และ 7.44 ล้านบาท
ลดลง เท่ากับ 7.44 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 100 เนื่องจาก การปรับโครงสร้างกิจการ เป็ นธุ รกิจด้านการลงทุนและการถือหุ น้
บริ ษทั อื่น (Holding Company) จึงไม่มีรายได้รายได้จากการขายและการให้บริ การ
งบการเงินรวม
รายได้หลัก และต้นทุนหลัก ตามงบการเงินรวม แบ่งเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ คือ
1. รายได้จากการขายและการให้บริ การ ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 1,194.21 และ 952.26 ล้านบาท ตามลําดับ
เพิ่มขึ้น เท่ากับ 241.95 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25.41 ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ ปี 2564 และ 2563
เท่ากับ 785.41 และ 779.84 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง เท่ากับ 5.57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
2. รายได้ค่าก่อสร้าง ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 978.45 และ 1,180.54 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง เท่ากับ 202.09
ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 17.12 ต้นทุนก่อสร้ าง ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 958.09 และ 1,064.33 ล้านบาท
ตามลําดับ ลดลง เท่ากับ 106.24 ล้านบาท หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 9.98
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จากผลการดําเนิ นงาน มีกาํ ไรขั้นต้น สําหรับปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 429.16 และ 288.63 ล้านบาท ตามลําดับ
เพิ่มขึ้น เท่ากับ 140.53 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 48.69 มีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานสําหรับปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 210.61
และ 14.07 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 196.54 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1,396.87 และมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ปี 2564 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 11.26 และ 0.81 ตามลําดับ
วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานงบการเงินรวม
รายได้ หลัก ปี 2564
(หน่ วย :ล้ านบาท)
ผลิตชิ้นส่ วนโลหะที่มี
ความเที่ยงตรงสู ง
813.13

การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า
34.78

วิศวกรรมและก่อสร้าง
1,324.75

งบการเงินรวม รายได้หลัก ปี 2564 มีผลการดําเนินงานรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจาก
1. รายได้ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) จากการชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และในปี 2021 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและรุ นแรงมากขึ้น ประกอบกับในธุรกิจ
ก่อสร้างจะประสบปั ญหาเรื่ องการเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ เนื่องมีการ ล็อกดาวน์ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น เวียดนาม
ทั้งนี้บริ ษทั ได้มีการปรับเป้าการรับรู ้รายได้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนความเป็ นจริ ง
2. รายได้กลุ่มธุ รกิจชิ้นส่ วนโลหะ ในปี 2564 มีการฟื้ นตัวของสภาวะเศรษฐกิจและในธุ รกิจผลิตชิ้นส่ วน ถึงแม้วา่ สถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จะยังคงอยู่ แต่กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่ยานยนต์ได้เริ่ มเดินหน้าอย่างเต็มที่
จนทําให้คาํ สั่งซื้ อเข้ามาจนเกือบเข้าสู่ สภาวะปกติ
3. รายได้กลุ่มธุรกิจจําหน่ายนํ้าดิบ เพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นจากสิ้ นสุ ดรอบเวลาวันเดียวกันของรอบปี ก่อน เนื่ องจากความต้องการ
ใช้น้ าํ มี ปริ มาณที่เพิ่มขึ้น และในรอบปี 2564 ปริ มาณนํ้าฝนตามฤดูมีปริ มาณมากพอในการรองรับคําสั่งซื้ อของลูกค้า บริ ษทั
สามารถขายนํ้าให้ครบถ้วนตามสัญญาทําให้ตน้ ทุนในธุรกิจจําหน่ายนํ้าดิบเพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก ค่าแรง และค่าเสื่ อมราคา
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งบการเงินเฉพาะบริษัท รายได้ ต้ นทุนขาย และอัตรากําไรขั้นต้ น
ปี 2564 รายได้หลักของบริ ษทั มาจากการลงทุนและการถือหุน้ บริ ษทั อื่น (Holding Company) มีดงั นี้
โครงสร้ างรายได้
งบการเงินเฉพาะบริษทั
2563

2562

รายได้

ล้ านบาท
918.52
10.04
928.56

รายได้จากการขาย (ชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง)
รายได้จากเงินปันผล
รายได้อื่น
รายได้รวม

ร้ อยละ
98.92
1.08
100.00

ล้ านบาท
8.92
100.00
120.93
229.85

ร้ อยละ
3.88
43.51
52.61
100.00

2564
ล้ านบาท
18.13
18.13

ร้ อยละ
100.00
100.00

ต้ นทุนขาย ปี 2564 ไม่มีรายได้จากการขาย (ชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง)
งบการเงินรวม รายได้ ต้ นทุนขาย และอัตรากําไรขั้นต้ น
รายได้ จําแนกตามลักษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริ ษทั มีดงั นี้
กลุ่มธุรกิจ

2562
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1,870.79
58.47

1. กลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่ อสร้ าง
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเทีย่ งตรงสู ง
1.1 อุตสาหกรรมยานยนต์
1.2 อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและ
เครื่ องทําความเย็น
1.3 อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
1.4 อุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์
1.5 ชิ้นส่ วนอื่น ๆ
รวมกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเทีย่ งตรงสู ง
3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจําหน่ ายนํา้ ดิบ
รวมรายได้ จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
รายได้ รวม

งบการเงินรวม
2563
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,472.02 68.85

2564
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,324.75 60.06

586.47
130.76

20.87
4.65

440.08
135.34

20.58
6.33

546.29
123.69

24.77
5.61

79.72
55.47
1.22
853.64
63.72
2,788.15
22.52
2,810.67

2.84
1.97
0.04
30.37
2.27
99.20
0.80
100.00

38.36
15.57
4.35
633.70
27.08
2,132.80
5.29
2,138.09

1.79
0.73
0.20
29.64
1.26
99.75
0.25
100.00

67.84
58.54
16.77
813.13
34.78
2,172.66
33.21
2,205.87

3.08
2.65
0.76
36.86
1.57
98.49
1.51
100.00

ภาพรวม งบการเงินในปี 2564 ที่ผา่ นมา เมื่อเทียบกับปี 2563 รายได้รวม เพิ่มขึ้น 67.78 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 3.17 เนื่องจากการเริ่ มฟื้ นตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ และจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
1. กลุ่มบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC )
งบการเงินรวม บริ ษทั ย่อยมีรายได้ ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 1,324.75 และ 1,472.02 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง
เท่ากับ 147.27 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.00 เป็ นการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยที่ดาํ เนิ นธุ รกิจให้บริ การวิศวกรรมโยธา และ
วิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง ในการออกแบบและให้คาํ ปรึ กษาด้านงานก่อสร้ างโครงการ รวมถึงให้บริ การดูแลและบํารุ งรั กษา
โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิ ด ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โรงฟลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชนิ ด
ต่างๆ และโรงผลิตไฟฟ้าจากลม ทุกขนาดกําลังการผลิตและติดตั้ง
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บริ ษทั ย่อยได้รับงาน โครงการงานก่อสร้ างพลังงานไฟฟ้ าจากขยะชุ มชน โครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ โครงการจ้างงานระบบไฟฟ้ า เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั ย่อยมี วิศวกรผูเ้ ชี่ ยวชาญ และมี ศกั ยภาพที่ จะสามารถรั บงาน
เกี่ยวกับการก่อสร้างพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ซึ่ งปั จจุบนั รัฐบาลให้การสนับสนุ นภาคเอกชน และชุมชนใน
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อลดภาวะปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก และเป็ นจุดเริ่ มต้นให้ประเทศ
ไทยเริ่ มก้าวสู่ เส้นทางของการเป็ นสังคมคาร์ บอนตํ่า (low Carbon Society) จึงสนับสนุนโครงการต่างๆ ทําให้บริ ษทั ย่อยมี
รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่ อง และส่ งผลให้ภาพรวมกลุ่มบริ ษทั มี ผลการดําเนิ นงานที่ ดีข้ ึน ทั้งนี้ ตน้ ทุนส่ วนใหญ่เป็ นค่าจ้าง
ก่อสร้าง เงินเดือน ค่าแรงงานวิศวกรผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นต้น
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง
2.1) อุตสาหกรรมยานยนต์ งบการเงินรวม อุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวนเงิน 106.21 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 24.13
2.2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรั บอากาศและเครื่ องทําความเย็น งบการเงิ นรวม ลดลง จากปี 2563
จํานวนเงิน 11.65 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.61 เนื่องจากในปี 2564 ยอดคําสั่งซื้ อของบริ ษทั ลดลง
2.3) อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล งบการเงินรวม เพิ่มขึ้น จากปี 2563 จํานวนเงิน 29.48 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 76.85
2.4) อุ ต สาหกรรมเครื่ องมื อ แพทย์ งบการเงิ นรวม เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2563 จํานวนเงิ น 42.97 ล้านบาท คิ ดเป็ น
ร้อยละ 275.98
2.5) อุตสาหกรรมอื่น ๆ งบการเงินรวม เพิ่มขึ้น จากปี 2563 จํานวนเงิ น 12.42 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
285.52 ชิ้นส่ วนอุตสาหกรรมอื่นๆ ของบริ ษทั ประกอบด้วย ชิ้นส่ วนเครื่ องบิน อะไหล่เครื่ องจักร เป็ นต้น
3. กลุ่มธุรกิจจําหน่ายนํ้าดิบ
งบการเงินรวม บริ ษทั ย่อยที่ดาํ เนินงานเกี่ยวกับจําหน่ายนํ้าดิบ มีรายได้จากการขายนํ้า ในปี 2564 และ 2563 เท่ากับ
34.78 และ 27.08 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 7.70 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.43 เป็ นไปตามสัญญาที่จดั ทํากับลูกค้า
ต้ นทุนขาย และอัตรากําไรขั้นต้ น ของงบการเงินรวม
สําหรับกลุ่มธุ รกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ( EPC ) ปี 2564 และ 2563 มีอตั ราต้นทุนขายเทียบกับรายได้
ของกลุ่มธุ รกิ จที่บริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง มี อตั ราร้อยละ 88.52 และ 88.20 ตามลําดับ ต้นทุนขาย ประกอบด้วย
ค่าแรงงานวิศวกรผูค้ วบคุมงาน ค่าจ้างก่อสร้าง ค่าแรงงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึ กษา เป็ นต้น อัตราต้นทุนขาย
ใกล้เคียงกับปี ก่อน
สําหรั บกลุ่มธุ รกิ จชิ้ นส่ วนโลหะเที่ ยงตรงสู ง ปี 2564 และ 2563 มี อตั ราต้นทุ นขายของกลุ่มผลิ ตชิ้ นส่ วนโลหะ
เที่ยงตรงสู งเทียบกับรายได้ของกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง มีอตั ราร้อยละ 68.49 และ 82.21 ตามลําดับ
สําหรั บกลุ่มธุ รกิจจําหน่ ายนํ้าดิบ ปี 2564 และ 2563 มี อตั ราต้นทุนขายเที ยบกับรายได้ธุรกิจจําหน่ ายนํ้าดิ บ มี
อัตราร้อยละ 39.84 และ 92.04 ตามลําดับ
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั
2562
2563
2564
5.33
83.70
26.69
19.32
9.01
98.04
26.69
19.32

งบการเงินรวม
2562
2563
5.20
5.33
173.37
221.48
1.25
13.08
179.94
239.76

2564
6.05
182.08
188.13

ค่าใช้จ่ายในการบริ หารส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินเดื อนและสวัสดิ การพนักงาน โบนัส ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าเสื่ อมราคา
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ในปี 2564 เท่ากับ 19.32 ล้าน ทั้งนี้ เป็ นผลมาเงินเดือน
และสวัสดิการพนักงาน โบนัส ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
งบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารปี 2564 เท่ากับ 188.13 ล้านบาท ปี 2563 เท่ากับ 239.76 ล้านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ต้นทุนทางการเงิน และปี 2564 ไม่มี และ ปี 2563 มีเพียงเล็กน้อย
งบการเงินรวม ต้นทุนทางการเงิน ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 14.11 ล้านบาท และ 18.08 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง
เท่ากับ 3.97 ล้านบาท
1. การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 1,536.82 และ 1,575.10 ล้านบาทตามลําดับ ปี 2564
สิ นทรัพย์รวม ประกอบด้วย สิ นทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 24.81 และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 75.19 ของสิ นทรัพย์รวม
ในส่ วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 0.36 และเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ร้อยละ 74.83
งบการเงินรวม มีสินทรั พย์รวมปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 3,560.48 และ 3,166.95 ล้านบาท ตามลําดับ ปี 2564
สิ นทรัพย์รวม ประกอบด้วย สิ นทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 73.69 และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 26.31 ของสิ นทรัพย์รวม
ในส่ วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 19.58
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โดยภาพรวมในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และงบการเงินรวม รายการสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดดังนี้
ประกอบด้ วย
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ การค้า-กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
มูลค่างานที่ทาํ เสร็ จแล้วแต่ยงั ไม ่ได้เรี ยกเก็บ
ลูกหนี้ อื่น กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้ กรมสรรพากร
เงิ นจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา
อื่นๆ
รวม

2562
ล้ านบาท
147.15
69.64
216.79
0.01
0.80
3.40
0.38
221.38

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2563

%
ล้ านบาท
66.47%
31.46%
97.93%
0.00%
0.36
0.36%
0.10
1.54%
0.02
0.24
0.17%
0.01
0.73
100%

2564

%
ล้ านบาท
49.32%
0.02
13.70%
0.08
2.74%
0.24
32.88%
0.02
1.37%
100%
0.36

2562

%
ล้ านบาท
809.74
809.74
494.13
5.56%
22.22%
5.24
66.67%
22.99
5.89
5.56%
32.77
55.19
15.95
100% 1,441.90

งบการเงินรวม
2563

%
ล้ านบาท
56.16% 914.43
56.16% 914.43
34.27% 341.16
0.36%
4.49
1.59%
14.26
0.41%
57.65
2.27%
16.70
3.83% 153.31
1.11%
60.36
100% 1,562.36

2564

%
ล้ านบาท
58.53% 915.12
(1.65)
58.53% 913.47
21.84% 576.58
0.29%
56.20
0.91%
11.74
1.08
3.69%
1.07%
24.60
9.81% 164.75
3.86%
99.49
100% 1,847.91

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0.36 และ 0.73 ล้านบาท ตามลําดับ คิด
เป็ นร้อยละ 0.02 และร้อยละ 0.05 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลําดับ ปี 2564 ลดลง จากปี 2563 เท่ากับ 0.37 ล้านบาท
งบการเงินรวม ปี 2564 และ 2563 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เท่ากับ 1,847.91 และ 1,562.36 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 51.90 และร้อยละ 49.33 ตามลําดับ ของสิ นทรัพย์รวม ตามลําดับเพิม่ ขึ้นจากปี 2563 จํานวน 285.55 ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ ลดลงจากปี ก่อน เนื่ องจาก ปี 2563 เป็ นต้นไป บริ ษทั เอเซี ย พรี
ซิ ชนั่ จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนิ นธุ รกิ จเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่ งดําเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุนและการถือหุ ้นบริ ษทั อื่น (Holding
Company) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
งบการเงินรวม ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นยอดลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ย่อยที่ดาํ เนิ นงาน ที่
ปรึ กษาและก่อสร้าง
ลูกหนี้การค้า แบ่งตามอายุหนี้ได้ ดังนี้

ลูกหนี้ การค้าที่ยงั ไม ่ถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้ การค้าที่เกินกําหนดชําระ 1-3 เดือน
ลูกหนี้ การค้าที่เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้ เงิ นประกันผลงานตามสัญญา
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
มูลค่างานที่ทาํ เสร็ จแล้วแต่ยงั ไม ่ได้เรี ยกเก็บ
สุ ทธิ

2562
ล้านบาท
%
170.85 78.81%
41.05 18.94%
4.89 2.26%
216.79 100.00%
216.79 100.00%
216.79 100.00%
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งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
ล้านบาท
%
ล้านบาท
-

%
-

%
49.52%
(0.09%)
49.43%
31.20%
3.04%
0.64%
0.06%
1.33%
8.92%
5.38%
100%

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

ลูกหนี้ การค้าที่ยงั ไม ่ถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้ การค้าที่เกินกําหนดชําระ 1-3 เดือน
ลูกหนี้ การค้าที่เกินกําหนดชําระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้ เงิ นประกันผลงานตามสัญญา
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
มูลค่างานที่ทาํ เสร็ จแล้วแต่ยงั ไม ่ได้เรี ยกเก็บ
สุ ทธิ

2562
ล้านบาท
%
215.87 16.56%
180.58 13.85%
190.75 14.63%
587.20 45.04%
222.54 17.07%
809.74 62.10%
494.13 37.90%
1,303.87 100.00%

งบการเงิ นรวม
2563
2564
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
135.94 10.83% 169.74 11.39%
281.14 22.39% 273.83 18.38%
249.40 19.86% 202.31 13.58%
666.48 53.08% 645.88 43.35%
247.95 19.75% 269.24 18.07%
914.43 72.83% 915.12 61.42%
(1.65) (0.11%)
341.16 27.17% 576.58 38.70%
1,255.59 100.00% 1,490.05 100.00%

นโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าตามงบการเงินรวม อยูร่ ะหว่าง 30 - 60 วัน โดยส่ วนใหญ่เท่ากับ 30 วัน หาก
พิจารณาจากอายุลูกหนี้ การค้า ณ สิ้ นปี 2564 ลูกหนี้ การค้าที่เกินกําหนดชําระ 1-3 เดือน ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากรอบระยะเวลา
การเรี ยกเก็บเงินของบริ ษทั แตกต่างจากรอบระยะเวลาการจ่ายชําระค่าสิ นค้าของลูกค้า จึงส่ งผลทําให้ระยะเวลาในการเก็บ
หนี้เฉลี่ยของบริ ษทั เกินกว่าระยะเวลาเครดิตเทอมที่บริ ษทั ให้กบั ลูกค้า
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ ย ตามงบการเงิ นรวม ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 154 วัน และ เท่ากับ 148 วัน
ตามลําดับ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่าเผื่อหนี้
สงสั ยจะสู ญ สํา หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ดขึ้ น จากการเก็บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่วไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน ฐานะการเงินในปั จจุบนั ของลูกหนี้ และการวิเคราะห์อายุหนี้
สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั สิ นค้าคงเหลือ ปี 2564 ไม่มีสินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม สิ นค้าคงเหลือ ณ สิ้ นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 177.59 ล้านบาท และ 74.41 ล้านบาท ตามลําดับ
งบการเงินเฉพาะบริษทั

สินค้าสําเร็จรูป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
รวม

2562
2563
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
4.82 103.43%
4.82 103.43%
(0.16) (3.43%)
4.66 100.00%
-
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2564
ล้านบาท
%
-

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

สินค้าสําเร็จรูป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
รวม

2562
ล้านบาท
%
36.86 46.33%
42.94 53.97%
0.82
1.03%
80.62 101.33%
(1.06) (1.33%)
79.56 100.00%

งบการเงินรวม
2563
2564
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
23.38 31.42% 40.97 23.07%
26.79 36.00% 35.95 20.24%
27.57 37.05% 37.25 20.98%
0.84
1.13% 66.37 37.37%
78.58 105.60% 180.54 101.66%
(4.17) (5.60%) (2.95) (1.66%)
74.41 100.00% 177.59 100.00%

สิ นค้าคงเหลือส่ วนใหญ่ตามงบการเงินรวม ประมาณร้อยละ 81.42 ของสิ นค้าคงเหลือรวม เป็ นวัตถุดิบและสิ นค้า
สําเร็ จรู ป เนื่ องจากผลิตสิ นค้าตามคําสั่งซื้ อของลูกค้าเป็ นหลัก โดยลูกค้าส่ วนใหญ่จะแจ้งแผนการสั่งซื้ อสิ นค้าในแต่ละช่วงเวลา
ของปี ทําให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นผลทําให้ไม่มีความจําเป็ นต้องผลิตสิ นค้าสําเร็ จรู ปจํานวน
มากเพื่อรองรับคําสั่งซื้ อ
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่ วนจะถูกนําไปเป็ น ชิ้นส่ วนประกอบในธุ รกิจยานยนต์ คอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศ
และเครื่ องทําความเย็น ซึ่ งไม่ใช่ธุรกิจที่เทคโนโลยีการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึ งทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
จําหน่ายได้อย่างต่อเนื่องไม่ลา้ สมัยในช่วงเวลาอันสั้น
การตั้งค่าเผื่อสิ นค้าเคลื่อนไหวช้า ส่ วนใหญ่เกิดในช่วงที่ผลิตภัณฑ์เดิมของลูกค้ากําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ รูปแบบ
ใหม่ ส่ งผลทําให้มีชิ้นส่ วนคงเหลือที่ยงั จําหน่ ายไม่หมดตกค้างอยู่ ซึ่ งโดยปกติจะมีจาํ นวนไม่มากเนื่ องจากลูกค้าจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ประกอบกับสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของวัตถุดิบและงานระหว่างผลิต ได้แก่ เหล็กและ
อลูมิเนี ยม ซึ่ งบริ ษทั สามารถเก็บรักษาและนําไปประยุกต์ใช้กบั งานชิ้นส่ วนอื่นได้ จึงทําให้บริ ษทั มีค่าเผื่อการลดมูลค่า เพียง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ นค้าคงเหลือรวม
นโยบายการตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่า สําหรับสิ นค้าสําเร็ จรู ปที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี ในอัตราร้อยละ 100 และวัตถุดิบที่ไม่
เคลื่อนไหวระหว่าง 6-12 เดือนในอัตราร้อยละ 10 และระหว่าง 1-5 ปี ในอัตราร้อยละ 20-80 และตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปในอัตรา
ร้อยละ 100
สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั และงบการเงินรวม ไม่มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ้ นปี 2564
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยดูในส่ วนที่ 1 หัวข้อ การประกอบธุรกิจ)
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด

ทุนชําระ
แล้ ว
(ล้ านบาท)
550
600

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
2562
2563
2564
100
100
100
100
100
100

รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
สุทธิ
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2562
300
500
800
800

วิธีราคาทุน
(ล้ านบาท)
2563
550
600
1,150
1,150

2564
550
600
1,150
1,150

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ปี 2562 เอพีเอที ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ล้านบาท เป็ น 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
ปี 2563 โดยเอทู ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็ น 600 ล้านบาท และเอพีเอที ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 300 ล้านบาท เป็ น 550 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการปรับปรุ งโครงสร้างกิจการ
และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ สิ้ นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 5.48 ล้านบาท และ 5.54 ล้านบาท
ตามลําดับ
งบการเงินรวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ ณ สิ้ นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 697.10 ล้านบาท และ 728.71 ล้าน
บาท ตามลําดับ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรั บปี 2564 งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั เท่ากับ 0.06 ล้านบาท และ งบการเงินรวม 66.01 ล้านบาท
ตามลําดับ
สิ ทธิจากสั ญญาขายนํา้ ดิบ
งบการเงินรวม สิ ทธิ จากสัญญาขายนํ้าดิบ ปี 2564 และปี 2563 เท่ากับ 131.25 ล้านบาท และ 136.91 ล้านบาท โดย
สิ ทธิ จากสัญญาขายนํ้าดิบเกิดจากเอทู ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เข้าไปลงทุนในซี เค ในสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 98.12
ซี เคจึงมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เพื่อการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับการลงทุนในชลกิจตามมาตรฐานการบัญชี ผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระ
เพื่อทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภท
โดยมีมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถือตามรายงานการประเมินของผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี
ราคาตลาดหรื อต้นทุ นเปลี่ ยนแทน และมู ลค่าของสิ ทธิ จากสัญญาขายนํ้าดิ บถื อตามรายงานของผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระ ซึ่ ง
ประเมินมูลค่าของโครงการตามวิธีรายได้ โดยใช้สมมติฐานจากจํานวนปริ มาณนํ้าขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้ตามสัญญาซื้ อขายนํ้าดิบ
ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาขายนํ้าดิบโดยประมาณ 27 ปี หักมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในสิ ทธิ จากสัญญาขายนํ้าดิบ เริ่ มนับจากระยะเวลาที่
บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ย่อย และสิ้ นสุ ดเมื่อหมดระยะเวลาตามสัญญาซื้ อขายนํ้าดิบรวมระยะเวลา 350 เดือน โดยค่าตัด
จําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง รายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ตัดจําหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตัดจําหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : ล้านบาท)
142.57
(5.66)
136.91
(5.66)
131.25

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัท สิ นทรั พย์ไม่ หมุ นเวียนอื่ น ณ สิ้ นปี 2564 และ 2563 เท่ ากับ 0.02 และ11.97 ล้านบาท
ตามลําดับ จํานวนส่ วนใหญ่เป็ นเงินประกันค่าเช่า และเงินประกันทรัพย์สินอื่นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
งบการเงินรวม สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ้ นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 63.59 และ 84.12 ล้านบาท ตามลําดับ
จํานวนส่ วนใหญ่เป็ นของบริ ษทั ย่อย
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
หนีส้ ิ น
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีหนี้สินรวม ณ สิ้ นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 9.72 และ 5.62 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี
2564 แบ่งเป็ นหนี้สินหมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 0.17 และหนี้สินไม่หมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 41.16
งบการเงิ นรวม ณ สิ้ นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 1,598.48 และ 1,376.45 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2564
แบ่งเป็ นหนี้สินหมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 41.16 และหนี้สินไม่หมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 3.74
หนี้สินรวมตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และงบการเงินรวม สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น ปี 2564 -ไม่มี- และปี 2563 จํานวน -ไม่มีงบการเงินรวม เจ้าหนี้ การค้ากิจการอื่น ปี 2564 และ 2563 จํานวน 818.69 และ 482.39 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2563 จํานวน 336.30 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาชําระหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 189 วัน และ 142 วัน ซึ่ งยังอยูใ่ นช่วงระยะเวลาการ
ให้สินเชื่อที่บริ ษทั ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ประกอบด้ วย
เจ้าหนี้ การค้า-กิจการอื่น
เจ้าหนี้ การค้า-กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
เจ้าหนี้ เงิ นประกันผลงาน
เช็คจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ คา่ ซื้อสิ นทรัพย์-กิจการอื่น
รายได้รับล่วงหน้าค่าก ่อสร้าง
เงิ นสดรับล่วงหน้าตามสัญญาก ่อสร้าง
เงิ นสดรับล่วงหน้าตามสัญญาบริ การ
เงิ นรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เจ้าหนี้ อื่น – กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
เงิ นมัดจําค่าที่ดิน – กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น
ภาษีเงิ นได้หัก ณ ที่จา่ ยรอนําส่ง
เจ้าหนี้ กรมสรรพากร
ภาษีขายยังไม ่ถึงกําหนด
ผลประโยชน์ พนักงานระยะสั้นค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
อื่น
รวมเจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่ น

2562

2563

ล้ านบาท

%

46.85
24.10
100.00
2.81
12.96
17.32
1.58
205.62

22.78%
11.72%
48.63%
1.37%
6.30%
8.42%
0.77%
100%

ล้ านบาท

งบการเงินรวม
2564

%

ล้ านบาท

0.03 7.32%
0.08 19.51%
0.30 73.17%
0.41 100%
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2562
%

0.02 0.77%
0.07 2.68%
1.73 66.28%
0.79 30.27%
2.61 100%

2563

2564

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

526.44
127.28
5.85
24.08
0.57
14.66
5.24
48.59
20.06
2.92
775.69

67.87%
16.41%
0.75%
3.10%
0.07%
1.89%
0.68%
6.26%
2.59%
0.38%
100%

482.39
122.44
27.27
0.04
95.45
0.08
6.48
22.97
9.50
30.22
2.43
4.91
0.91
805.09

59.92%
15.21%
3.39%
11.86%
0.01%
0.80%
2.85%
1.18%
3.75%
0.30%
0.61%
0.11%
100%

818.69
115.66
19.85
4.70
109.10
0.18
12.71
0.45
2.67
30.74
19.19
6.46
0.52
1140.92

71.76%
10.14%
1.74%
0.41%
9.56%
0.02%
1.11%
0.04%
0.23%
2.69%
1.68%
0.57%
0.05%
100%

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
ตามงบการเงินรวม เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ สิ้ นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ
79.76 และ 76.78 ล้านบาท ตามลําดับ
เงินกู้ยืมระยะยาว
รายการเคลื่อนไหวเงินกูย้ มื ระยะยาว สําหรับปี
(หน่ วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
เงิ นกูย้ ืมระยะยาว ต้นปี
บวก กูเ้ พิม่
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หัก จ่ายชําระหนี้
รวม
หัก ส่วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกําหนดภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
รวมส่วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกําหนดภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ ืมระยะยาว ปลายปี

2562
-

2563 2564
-

-

งบการเงินรวม
2562
2563
2564
77.60 69.50 61.42
0.02
(8.10) (8.10) (13.52)
69.50 61.42 47.90
(8.10) (13.52) (13.50)
(8.10) (13.52) (13.50)
61.40 47.90 34.40

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั เงินกูย้ มื ระยะยาว ในปี 2564 -ไม่มีงบการเงินรวม ในปี 2564 และ 2563 มี เงิ นกูย้ ืมระยะยาว 34.40 และ 47.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จํานวน
13.50 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ลดลง เนื่ องจากเอทูเข้าไปลงทุนในซี เคซึ่ งดําเนิ นธุ รกิจจําหน่ายนํ้าดิบ ในสัดส่ วนร้อยละ
98.12 ทําให้ซีเคมีฐานะกลายเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยซี เคกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง มีวตั ถุประสงค์การ
กูย้ ืมเพื่อลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่ งนํ้าของบ่อเก็บนํ้า และสร้างอาคารโรงสู บนํ้า ในระหว่างปี 2559 ซี เคได้ขอปรับ
โครงสร้างหนี้ กบั สถาบันการเงินดังกล่าว โดยซี เคจะจ่ายชําระคืนเงินต้นให้แก่สถาบันการเงินเป็ นระยะเวลา 8 ปี ทําให้เงิน
กูย้ ืมระยะยาว ปี 2564 ถูกจัดประเภทไว้ในส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ต่อในระหว่างปี 2560
สถาบันการเงิ นได้อนุ มตั ิแผนปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่ซีเคได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร โดยซี เคจะต้องจ่ายชําระหนี้ เงิ นต้นตั้งแต่
เดื อนมกราคม 2561 ถึ งเดื อนธันวาคม 2567 อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ MLR และให้เอทู คํ้าประกันเงิ นกูย้ ืม โดยไม่ คิ ด
ค่าธรรมเนียมระหว่างกัน ตามงบการเงินรวม เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี จึงลดลง
โดยภายใต้สัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ดงั กล่าว ซี เคจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาํ คัญ ดังนี้
1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรื อเข้าควบกับนิติบุคคลอื่น หรื อจัดตั้งนิ ติบุคคลอื่นเพื่อดําเนิ นงานแทน หรื อร่ วมกับ
นิติบุคคลอื่นด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจากธนาคารก่อน
2. ไม่จ่ายเงินปั นผลไม่วา่ เฉพาะกาลหรื อประจําปี หรื อแจกจ่ายให้ผลประโยชน์ หรื อผลตอบแทนใดๆ แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นไม่ว่ารายใดรายหนึ่ งหรื อทั้งหมด และไม่ว่าจะจ่ายทางใดหรื อโดยวิธีใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจากธนาคารก่อน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0.01 เท่า และ 0.00
เท่า ตามลําดับ ตามงบการเงินรวม ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0.82 เท่า และ 0.77 เท่า เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
งบการเงิ นรวม ปี 2564 และ ปี 2563 เท่ ากับ 33.51 และ 34.69 ล้านบาท (รายละเอี ยดตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ปี 2564 และ 2563 งบการเงินเฉพาะบริ ษทั เท่ากับ 7.11 และ 5.21 ล้านบาท ตามลําดับ และงบการเงินรวม เท่ากับ
34.34 ล้านบาท และ 24.97 ล้านบาท ตามลําดับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ปี 2564 และ 2563 เท่ ากับ 1,527.10 ล้านบาทและ 1,569.48 ล้านบาท
ตามลําดับ
งบการเงินรวม ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 1,962.00 ล้านบาท และ 1,790.50 ล้านบาท ตามลําดับ
สํ ารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 สํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผลในปี 2562– 2564 สรุ ปดังนี้
ผลการ
ดําเนินงาน
ประจําปี
2561

2562

2563

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี
2563
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี
2564
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2564

จํานวนหุน้
(ล้านหุน้ )

มูลค่าหุน้
เงินปันผลจ่าย
(บาทต่อหุน้ ) (ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้ )

วันที่จ่าย
เงินปันผล

660

1

66.00

0.10

6 ธ.ค.2562

660

1

39.60

0.06

22 พ.ค.2563

660

1

39.60

0.06

21 พ.ค. 2564
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด :
งบการเงินเเฉพาะบริ ษทั

(หน่ วย : ล้ านบาท)

2562
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเ งินได้
101.83
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทุน)
119.03
รายการอื่นๆ จากการดําเนิ นงาน
(30.80)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
190.06
(297.45)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
34.00
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ย น ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
(73.39)
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดต้นปี
274.71
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดของบริษทั ย่อย ณ วันซือ้
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดปลายปี
201.32

งบการเงินรวม

2563
2564
2562
2563
195.70
(1.19) 306.96 36.08
(189.40) (10.88) (230.48) 77.48
93.21 15.76 (71.93) (44.93)
99.51
3.69
4.55 68.63
(66.69) (34.97) (32.81) (92.73)
(139.60) (39.60) 197.45 (43.67)
(0.56)
(106.78) (70.88) 169.19 (68.33)
201.32 94.54 437.10 606.29
94.54 23.66 606.29 537.96

2564
260.13
35.32
(40.53)
254.92
(32.44)
(170.38)
6.33
58.43
537.96
596.39

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในปี 2564 บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ 3.69 ล้านบาท
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 34.97 ล้านบาท เนื่ องจากในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ย่อยได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียน โดย เอพีเอที ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 300 ล้านบาทเป็ น 550 ล้านบาท และเอทู ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 500
ล้านบาทเป็ น 600 ล้านบาท
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น จํานวน 39.60 ล้านบาท เนื่ องมาจากในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ได้จ่าย
ชําระคืนสัญญาเงินกูย้ มื เงินระยะสั้น
ดังนั้นเมื่อพิจารณาเงินสดสุ ทธิ ของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกัน บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี 2564
เป็ นบวกเท่ากับ 23.66 ล้านบาท ซึ่ งเพียงพอต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
งบการเงินรวม กลุ่มบริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน เท่ากับ 254.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563
เนื่องจากมีการรับรู ้รายได้เพิ่มขึ้น สถานะการณ์ใกล้เคียงสถานะการณ์ปกติ
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 32.44 ล้านบาท เงินสดส่ วนใหญ่ใช้ลงทุนซื้ อทรัพย์สิน และปรับปรุ ง
ทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน โดยบริ ษทั ใช้บาํ รุ งรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ทรัพย์สินเดิมที่เสื่ อมสภาพตาม
การใช้งาน และปรับปรุ งพัฒนาเครื่ องจักรอัตโนมัติให้มีศกั ยภาพและประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น นอกจากนั้นบริ ษทั ย่อยที่ดาํ เนิ น
ธุ รกิจที่ บริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้ าง ได้ลงทุนซื้ อทรัพย์สินที่ จาํ เป็ นในการดําเนิ นงาน เนื่ องจากอยู่ระหว่างการขยาย
ธุรกิจ
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 170.38 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมสถาบัน
การเงิน และเงินกูย้ มื กรรมการ และจ่ายชําระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ดังนั้นเมื่อพิจารณาเงินสดสุ ทธิ ของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกัน บริ ษทั มี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2564 กลุ่ม
บริ ษทั มีเงินสดเหลือเพียงพอต่อการดําเนินงานปกติ
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อัตราส่ วนสภาพคล่ อง :
งบการเงินรวมในปี 2564 และ 2563 มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.79 เท่า และ 1.95 เท่า ตามลําดับ จะเห็นได้วา่
งบการเงินรวม หากเปรี ยบเทียบกับปี 2563 บริ ษทั มีสภาพคล่องลดลง
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน) งบการเงินรวม ในปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 28 วัน และ 15 วัน ตามลําดับ โดย
ภาพรวมแล้ว งบการเงินรวม มีระยะเวลาการขายสิ นค้าที่ชา้ ลงจากปี 2563
วงจรเงินสด งบการเงินรวม ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0 วัน และ 22 วัน ตามลําดับ จะเห็นได้วา่ งบการเงินรวม หาก
เปรี ยบเทียบกับปี 2564 โดยปี 2563 วงจรการหาเงินสดมาหมุนเวียนนั้นสั้นลง
อัตราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พย์ข องงบการเงิ นรวม ปี 2564 และ 2563 เท่ ากับ ร้ อ ยละ 6.26 และร้ อ ยละ 0.45
ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น
หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
1. ภาระผูกพันและวงเงินสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิน
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
บริ ษทั

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด มี ภาระผูกพันตามหนังสื อคํ้าประกัน เพื่อคํ้าประกันงานก่อสร้ าง
จํานวน 200.06 ล้านบาท โดยมีหลักประกันจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
1) บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
2) บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด
3) บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
4) บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด จํานําหุน้ สามัญของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 9,000,000 หุน้

บริ ษทั ย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด คํ้าประกันเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นภายใต้สัญ ญา
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ให้แก่บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25644 บริ ษทั เอทูเทคโนโลยี จํากัด คํ้าประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง
ให้แก่บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด
2. ภาระผูกพันตามสั ญญาว่ าจ้ างผู้รับเหมา
ณ สิ้ นปี 2564 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างที่สาํ คัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม

สัญญาก่อสร้าง

มูลค่าตามสัญญา

จ่ายชําระ

คงเหลือ

1,961.98

(350.38)

1,611.60
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4.2 ปัจจัยและเหตุการณ์ ทอี่ าจมีผลต่ อฐานะการเงิน หรื อ การดําเนินงานอย่ างมีนัยสํ าคัญในอนาคต
1. ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษ ทั ย่อยมี การนําเข้าวัสดุ ก่อสร้ างจากต่างประเทศ เช่ น แผงโซล่าเซลล์ และ อิ นเวอร์ เตอร์ เป็ นต้น ซึ่ งวัส ดุ
ก่ อ สร้ า งที่ สั่ ง ซื้ อ นั้น มี มู ล ค่ า ค่ อ นข้า งสู ง ประกอบกับ ความไม่ แ น่ น อนของตลาดเงิ น ส่ ง ผลให้ค่ า เงิ น บาทและเงิ น ตรา
ต่างประเทศมีความผันผวน ทําให้บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงในเรื่ องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ย่อยได้ตระหนักถึ งความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ จึ งได้มีมาตรการควบคุ มความเสี่ ยงโดยการทําสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในจังหวะที่เหมาะสม เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ ยงดังกล่าว
2. ความเสี่ ยงจากการไม่ มสี ั ญญาระยะยาว
ในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปในอุตสาหกรรมนี้ จะไม่มีการสัญญาระยะ
ยาวในการให้บริ การกับลู กค้า แต่จะเป็ นการทําสัญญาระยะสั้นอายุประมาณ 1 ปี หรื ออาจจะไม่ มีการทําสัญญาในการ
ให้บริ การก็ได้โดยจะเป็ นเพียงใบสัง่ ซื้ อเท่านั้นขึ้นอยูก่ บั นโยบายในการทําสัญญาของลูกค้าแต่ละราย
เมื่อครบอายุสัญญาหรื อถึงกําหนดเวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนรุ่ นของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าก็จะจัดให้มีการคัดเลือกผูผ้ ลิตและ
ผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์รายใหม่ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยลูกค้าหากบริ ษทั ไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิต
และผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าต่อไป
อย่างไรก็ตาม โดยปกติผปู ้ ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและ
เครื่ องทําความเย็น มักจะไม่เปลี่ยนแปลงผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์ให้แก่ผูป้ ระกอบการเนื่ องจากการสรรหา
ผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ ผูป้ ระกอบการกําหนดโดยสามารถจัดส่ งได้ตาม
กําหนดเวลาและมีความสามารถในการเพิ่มกําลังการผลิตในช่วงที่มีความต้องการเพิ่มสู งกว่าปกติน้ นั จะต้องมีข้ นั ตอนและ
ใช้เวลานาน ซึ่ งกระทบต่อกระบวนการผลิ ตของลูกค้าและมี ความเสี่ ยงด้านคุ ณภาพ กล่าวคื อ โดยปกติผูป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรั บอากาศและเครื่ องทําความเย็น มักจะสรรหาและคัดเลือก
ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการจํานวนจํากัดเพียง 1-3 รายต่อการผลิตชิ้นส่ วนใดๆโดยขั้นตอน
และกระบวนการเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็ นผูผ้ ลิตชิ้ นส่ วนป้ อนให้กบั ผูป้ ระกอบการนั้นมี ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดื อน
จนถึง 2 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวอาจมากน้อยแตกต่างกันไปตามรู ปแบบและความซับซ้อนของการผลิตชิ้นส่ วนในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น หากบริ ษทั ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนให้กบั ผูป้ ระกอบการรายใด ๆ แล้ว ความเสี่ ยงจากการยกเลิก
สัญญาในการผลิตจะอยูใ่ นระดับตํ่า เนื่ องจากผูป้ ระกอบการมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนรายใดจนกว่าจะหมด
รุ่ นของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 5 – 7 ปี หรื อมากกว่านั้นตามแต่รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
อุตสาหกรรม
ดังนั้นจากการที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่ วนที่มีมาตรฐาน จึงส่ งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ในการดําเนิ นงาน
และชิ้นงานของบริ ษทั และมีแนวโน้มที่จะให้บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้าต่อไป รวมทั้งเสนอชิ้นงานใหม่
ให้บริ ษทั เสนอราคาอย่างต่อเนื่อง
3. ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาวิศวกรและบุคลากร
บริ ษทั ย่อยที่ดาํ เนิ นธุ รกิจรับเหมาต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และ
ดําเนิ นการ ก่ อ สร้ างตามแผนที่ วางไว้ ซึ่ งหมายถึ งวิศ วกรในระดับ ผูช้ ่ ว ยกรรมการผูจ้ ัดการ ผูจ้ ัดการโครงการ (Project
Manager) และวิศวกรผูค้ วบคุมงาน (Project Engineer หรื อ Foreman) หากเอทูสูญเสี ยบุคลากรเหล่านี้ ไปย่อม ส่ งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม เอทูได้ตระหนักถึงความ
เสี่ ยงด้านนี้ ดี ที่ผา่ นมาบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ส่ งบุคลากร
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เข้า ร่ วมการสัมมนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ เพื่อ
รักษา บุคลากรให้ทาํ งานกับบริ ษทั
4. ความเสี่ ยงทางด้ านคู่สัญญาไม่ ปฏิบัตติ ามข้ อกําหนดในสั ญญา
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่ องการชําระเงินตามความสําเร็ จ
ของงาน ซึ่ ง อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั มี นโยบายในการป้ องกัน
ความเสี่ ยง ดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าก่อนการรับงาน การหาข้อมูลของลูกค้าอื่นเพิ่มเติม หรื อมี
การเรี ยกเก็บ เงินล่วงหน้าก่อนเริ่ มดําเนิ นงานรวมถึงการเรี ยกเก็บเงินตามผลงานที่ทาํ เสร็ จ
5. ความเสี่ ยงจากสภาพอากาศ
บริ ษทั ย่อยที่ดาํ เนิ นธุ รกิจจําหน่ ายนํ้าดิบมีความเสี่ ยงจากสภาพอากาศ อันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก (Climate Change) ทําให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์เอลนิ โญ่ ที่ทาํ ให้ปริ มาณฝนที่ตกน้อย
กว่าปกติ อย่างไรก็ตามปั จจุ บนั ปริ มาตรเก็บกักจะมี ความจุ คิดเป็ น 2 เท่ าของปริ มาณนํ้าขายต่อปี ในช่ วง 3 ปี แรก ซึ่ งจะ
เพียงพอในช่วง 3 ปี แม้จะเป็ นปี แล้ง ในปี ที่ 4 จะมีปริ มาณนํ้าขายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ60 ของความจุบ่อ ซึ่ งจะพิจารณาหา
หาแหล่งสํารองนํ้าดิบเพิ่มเติมในกรณี ที่เกิดภัยแล้งติดต่อกันสองปี จากบ่อข้างเคียง
6. ความเสี่ ยงจากการได้ รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับนํา้
บริ ษทั ย่อยที่ดาํ เนิ นธุ รกิจจําหน่ายนํ้าดิบมีความเสี่ ยงจากการได้รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับนํ้า ซึ่ งมีผลทําให้น้ าํ ผิว
ดินด้อยคุณภาพ อันเนื่องมาจากการทํากิจการในพื้นที่เหนือนํ้า เช่น การปล่อยนํ้าเสี ยของโรงงานอุตสาหกรรม, ฟาร์ มปศุสัตว์
และ การใช้สารเคมีในการทําการเกษตร เป็ นต้น บริ ษทั ย่อยมีมาตรการรองรับความเสี่ ยง คือ จัดเตรี ยมเครื่ องมือวัดคุณภาพ
นํ้าในลํารางเพื่อเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้ าระวังชุ มชนและแหล่งกิ จการต้นนํ้าที่ อาจ
ปล่อยนํ้าเสี ยลงลําราง โดยการเข้าไปทําความเข้าใจและมีการประสานกันในกรณี ที่อาจจะมีเหตุให้น้ าํ เสี ยเข้ามาเจือปนในลํา
นํ้าได้
ผลกระทบจากสถานะการณ์ โควิดทีส่ ่ งผลต่ อการดําเนินงานของบริษัทฯ
ปี 2564 รายได้ธุรกิ จบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้ าง (EPC) จากการชะลอตัว เนื่ องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และในปี 2021 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับ
ในธุ รกิ จก่อสร้ างจะประสบปั ญหาเรื่ องการเคลื่ อนย้าย อุปกรณ์ เนื่ องมี การ ล็อกดาวน์ ในประเทศและต่างประเทศ เช่ น
เวียดนาม ทั้งนี้บริ ษทั ได้มีการปรับเป้าการรับรู ้รายได้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนความเป็ นจริ ง
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ไทยมีการฟื้ นตัวของสภาวะเศรษฐกิจ ถึงแม้วา่ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จะยังคงอยู่ แต่กิจกรรมการผลิตในห่ วงโซ่ ยานยนต์ได้เริ่ มเดินหน้าอย่างเต็มที่ จนทําให้คาํ สั่งซื้ อ
เข้ามาจนเกือบเข้าสู่ สภาวะปกติ
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5. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
 นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: (662) 009-9000 , (662) 009-9999 โทรสาร: (662) 009-9991
TSD Call center : 0 2009 9999
อีเมลล์ : SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd
 ผู้สอบบัญชี
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางรัก เขตบางรัก
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (662) 105-4661 โทรสาร: (662) 026-3760
ชื่อผูต้ รวจสอบบัญชี
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305
5.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”หรื อ “APCS”) ก่ อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 โดยริ เริ่ มจากการ
ประกอบธุรกิจการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง ในปี 2559 บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในภาค
ของพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค จึงได้ขยายขอบเขตการดาเนิ นกิจการไปสู่ ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง Engineering Procurement Construction (“EPC”) ภายใต้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด (“เอทู”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย และลงทุนในธุรกิจ
จาหน่ายน้ าดิบใน บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด (“ซี เค”) อย่างไรก็ตามบริ ษทั พัฒนาให้ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)
เติบโตขึ้นเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ ง ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุ นและการถือหุ ้น
บริ ษทั อื่น ปั จจุบนั บริ ษทั มีการลงทุนในธุรกิจ 3 ด้าน คือ ธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนโลหะความ
เที่ยงตรงสูง และธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปั น
ผลในอัตราน้อยกว่าที่ กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิ น สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการด าเนิ น งาน การขยายธุ ร กิ จ และปั จ จัย อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ งในการบริ ห ารงานของบริ ษ ัท ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ย่อย และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยอาจ
กาหนดให้มีการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่ กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิ น สภาพ
คล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน
ของบริ ษทั ย่อย ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ย่อย และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยเห็นสมควร
5.3 ข้ อพิพาททางกฏหมาย
บริ ษทั ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินจานวน 31 ฉบับ เพื่อเป็ นหลักฐานการกูย้ มื ให้แก่ผใู ้ ห้กรู้ ายหนึ่ งซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นเดิมเป็ น
จานวนเงินรวม 44,933,076.75 บาท มีอตั ราดอกเบี้ย 5.50 – 7.75 ต่อปี ครบกาหนดชาระเมื่อทวงถาม มีดอกเบี้ยค้างชาระ
จานวนเงิน 25,924,248.32 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 70,857,325.07 บาท
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผูใ้ ห้กยู้ นิ ยอมปลดดอกเบี้ยคงค้างชาระทั้งหมดจานวน 25,924,248.32 บาท โดยมีเงื่อนไขให้
บริ ษทั ชาระหนี้ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินทั้งหมดภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ได้ขอขยายระยะเวลาชาระเงินต้น โดยขอเลื่อนชาระภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564
โดยมีเงื่อนไขให้บริ ษทั จ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าให้กบั ผูใ้ ห้กเู้ ป็ นจานวนเงิน 44,933,076.75 บาท และขอให้ผใู ้ ห้กยู้ ินยอมให้
ปลดดอกเบี้ยให้แก่บริ ษทั จานวน 25,924,248.32 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั จะต้องแจ้งเจ้าหนี้ ธนาคารผูใ้ ห้กยู้ ืมแห่ งหนึ่ งเพื่อรับทราบ
และให้ความยินยอมตามเงื่อนไขในสัญญากูย้ มื เงินและปรับโครงสร้างหนี้เสี ยก่อนจึงจะจ่ายชาระได้
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผูใ้ ห้กตู้ กลงจะรับเช็คลงวันที่ ล่วงหน้าจากบริ ษทั และยินยอมให้ขยายระยะเวลาการจ่าย
ชาระออกไปอีก 120 วัน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผูใ้ ห้กไู้ ด้ส่งหนังสื อติดตามขอให้บริ ษทั ส่งมอบเช็คลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ภายใน 3 วัน
นับแต่ได้รับหนังสื อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผูใ้ ห้กไู้ ด้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด จ่ายชาระหนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงิ น
พร้อมดอกเบี้ยรวมจานวนทั้งสิ้น 71,970,957.24 บาท ทั้งนี้ศาลได้นดั ไกล่เกลี่ยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 แต่เนื่ องจากเกิด
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 ศาลแพ่งจึงมีคาสัง่ ให้เลื่อนนัดไปเป็ นวันที่ 22 มิถุนายน 2564
วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริ ษทั ชลกิจกสากล จากัด ได้ต่อสูค้ ดีวา่ หนี้ดงั กล่าวยังไม่ถึงกาหนดชาระจึงไม่มีสิทธิ ฟ้องร้อง
เรี ยกให้ชาระขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องคดีน้ ี
ต่อมาศาลแพ่งได้ออกหมายยกเลิกนัดในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 และให้กาหนดวันนัดใหม่เป็ นวันที่ 26 เมษายน
2564 เพื่อทาการเจรจาไกล่เกลี่ย แต่เนื่องจากมีการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนั้นในวันที่ 26 เมษายน 2564
จึงได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยทางออนไลน์และได้มีการขอเลื่อนไปทาการเจรจาไกล่เกลี่ยในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด ได้ยนื่ คาแถลงไม่ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ย ศาลแพ่งจึงได้กาหนดวัน
นัดสื บพยานโจทก์ในวันที่ 25 สิ งหาคม 2564 และนัดสื บพยานจาเลยในวันที่ 26 สิ งหาคม 2564
วันที่ 23 กันยายน 2564 ศาลแพ่ง ได้พิพากษาให้บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด ชาระต้นเงินจานวน 44,933,076.75 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี จานวน 27,037,880.49 บาท รวมจานวน 71,970,957.24 บาท และค่าฤชาธรรมเนี ยมศาล
แทนผูใ้ ห้กู้ จานวน 200,000 บาท
วันที่ 23 พฤศจิ กายน 2564 บริ ษทั ชลกิ จ สากล จากัด ได้ได้ยื่นอุทธรณ์ ค ัดค้าน คาพิ พากษาศาลแพ่ง ลงวันที่ 2 3
กันยายน 2564
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ชลกิ จกสากล จากัด ได้บนั ทึ กเจ้าหนี้ ตวั๋ สัญญาใช้เงิ นและดอกเบี้ ยค้างจ่ายแล้ว
จานวนทั้งสิ้น 76.78 ล้านบาท
ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ชลกิจกสากล จากัด เชื่อว่าจานวนเงินดังกล่าวเพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
5.4 ตลาดรอง
- ไม่ มี 5.5 สถาบันการเงินทีต่ ดิ ต่ อประจา (เฉพาะกรณีทอี่ อกตราสารหนี)้
- ไม่ มี -
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ส่ วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษ ัท ได้ต ระหนัก และให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบการบริ ห ารจัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมัน่ กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การ
ดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
ยกระดับการดาเนินการที่มีอยูใ่ ห้มีความเป็ นระบบและมีมาตรฐานที่ชดั เจน รวมถึงมีการกระจายการปฏิบตั ิไปสู่พนักงานของ
บริ ษทั ทุกระดับชั้น อันเป็ นการเสริ มสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริ ง โดยบริ ษทั ได้นาแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2560 ตามที่กาหนด โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศ โดยมีหลักปฏิบตั ิ 8 หลัก
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหา การพัฒนากรรมการ ความ
เป็ นอิสระของ คณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของ คณะกรรมการ การกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวม ถึงการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ดังนี้
บริ ษัท ยึ ด มั่น และปฏิ บัติ ต ามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ทั้ งที่ เ ป็ น หลัก เกณฑ์ ก ารก ากับ ดู แ ลกิ จ การ
ภายในประเทศ เช่น หลักการ กากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนปี 2549 (CG Principles 2549) ของตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนปี 2560 หรื อ
Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณา และนา เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิให้
บริ ษทั มีการกาหนด นโยบาย รวมถึงนาหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิ สาหรับหลักเกณฑ์ ในเรื่ องใดที่ยงั ไม่ได้มีการกาหนด
เป็ นนโยบายหรื อยังไม่ได้นามา ปฏิ บตั ิ ฝ่ ายจัดการจะรายงานให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริ ษทั ทราบเพื่อพิจารณา ทบทวนเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตามที่เห็นเหมาะสม
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนการนาหลัก ปฏิบตั ิตาม CG Code ในส่ วนที่เพิ่มเติมใหม่
หรื อปรับปรุ งจาก CG Principles ไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริ ษทั อย่างยัง่ ยืน รวมทั้งได้ พิจารณาผลประเมินการปฏิบตั ิตาม
หลักปฏิบตั ิใน CG Code ของ บริ ษทั แต่ละข้อ เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลการปฏิบตั ิดงั กล่าวและแผนพัฒนา มีความเหมาะสมกับ
ธุรกิ จอย่างต่อเนื่ องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติอนุมตั ิให้คงมาตรการทดแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้
อนุมตั ิไว้ในปี 2563 สาหรับหลักปฏิบตั ิที่บริ ษทั ไม่ได้นามาปรับใช้ กับบริ บททางธุรกิจ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเปิ ดเผย
รายงานการ พิจารณาทบทวนการปฏิบตั ิตาม CG Code ของคณะกรรมการ บริ ษทั และมาตรการทดแทนสาหรับแนวปฏิบตั ิที่
ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ต่อไป
โดยบริ ษทั มีนโยบายและ แนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการตาม CG Code ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นาองค์ กรทีส่ ร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ างยัง่ ยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นบุคคลซึ่ งมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จ เพื่อทาหน้าที่
กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ภารกิ จ แผนธุ รกิ จ มาตรการดาเนิ นการ ติดตามดู แลผลประกอบการ และ
งบประมาณของบริ ษ ัท ตลอดจนก ากับ ดู แ ลให้ค ณะผู ้บ ริ ห าร บริ ห ารงานให้เ ป็ นไปตามนโยบายที่ ก าหนดไว้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น มติที่ประชุม
คณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง ตามหลักการ ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี รวมถึงการขับเคลื่อนให้องค์กร
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมัน่ คงสู งสุ ด
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ข้อ 15 กาหนดให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของ บริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่า กึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรนั้น ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการจานวน 9 คน
ประกอบด้วย กรรมการที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ หาร 6 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ ายบริ หาร 3 คน คือ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริ หาร โดยกรรมการทุกคนมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารหลาย
คนมีความรู ้และประสบการณ์การ ทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่กากับดูแล
ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care)
ซื่ อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุ ด ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ รวมทั้งต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุม ผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงนโยบายของบริ ษทั โดยต้องจัดให้มี
กลไกอย่างเพียง พอที่จะมัน่ ใจได้วา่ การดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่
ประชุมคณะกรรมการ มติที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ และนโยบายต่างๆ ของบริ ษทั
ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาแบ่ ง อ านาจหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดนโยบายก ากับ ดู แ ลและการ
บริ หารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้กรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการเป็ นผูด้ าเนิ นการหลัก ทั้งนี้
ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริ หารงานปกติประจาวันแต่ให้การสนับสนุนและคาแนะนาในการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการ
ผ่านทาง ประธานกรรมการบริ หารอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริ หารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
บริ ษทั ภายใต้กรอบ อานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การลงทุน การ
ทาธุ รกรรมที่มีผลต่อ กิจการอย่างมีนยั สาคัญ การทารายการกับบุคคลเกี่ ยวโยงกัน การได้มา/จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ การ
จ่ายเงินปั นผล
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ หรื อ APCS”) ดาเนินธุรกิจ ได้ดาเนินธุรกิจเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่ ง
ดาเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุนและการถือหุ ้นบริ ษทั อื่น (Holding Company) ปั จจุบนั บริ ษทั มีธุรกิ จ 3 ด้าน คือ บริ การทาง
วิศวกรรมและก่อสร้าง- Engineering Procurement Construction (“EPC”) ธุ รกิจการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่ มี
ความเที่ยงตรงสูงและจาหน่ายน้ าดิบ
เพื่อให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ที่ต้ งั ไว้ คือ "ผูช้ านาญการระดับโลก " บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาปรับปรุ งระบบการ
จัดการทั้งองค์กร เพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีท้ งั ในด้านการบริ หารจัดการ การผลิต และ
บุคลากร โดยบริ ษทั ได้นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ บริ ษทั ยังได้เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
ส่วนที่ 2 หน้า 108

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
การฝึ กอบรมทักษะความรู ้ เพื่อให้การทางานมีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากาหนด และมุ่งมัน่ สู่ การ
เป็ นผูน้ าในด้า นวิศวกรรม การจัด ซื้ อ และการก่ อ สร้ า ง (EPC) รวมทั้งการให้บ ริ ก าร ให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับการบริ หาร
โครงการในไทยและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
บริ ษทั ได้ดาเนินกิจการมุ่งสู่กาไรอันแท้จริ ง หรื อคุณค่าแท้จริ ง ด้วยการประกาศปณิ ธานหลักที่ใช้ในการดาเนิ นงาน
คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน" เป็ นเป้ าหมายสูงสุ ดอีกประการหนึ่ งขององค์กร โดยปณิ ธานของบริ ษทั ดังกล่าว มิได้
เป็ นเพียงความคิด ความปรารถนา หรื อการเรี ยกร้องให้เกิดขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ได้พยายามปลูกฝัง "คุณธรรมความดี"
ให้กบั บุคลากรด้วยการร่ วมกันกาหนดคุณสมบัติพึงประสงค์ 5 ประการของ "คนดี" อันประกอบด้วย วินยั สามัคคี เสี ยสละ
คุณธรรม และกตัญญู และลงมือปฏิบตั ิร่วมกันระหว่างผูป้ ระกอบการ ทีมผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ
ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และหลักสาคัญสร้าง
งาน คือ “ คุณภาพคือศักดิ์ศรี สามัคคีเพิ่มผลผลิต เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม” โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ นี้ นอกจากจะเป็ นการ
ส่ งเสริ มในด้านบุคลากรให้เป็ นคนดีตามปณิ ธานของบริ ษทั ที่ต้ งั ไว้แล้ว ยังเป็ นการส่ งเสริ มในด้านการช่วยเหลือสังคมไป
พร้อมกันโดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ได้กาหนดพันธกิจไว้ ดังนี้
1. ปณิ ธานในการดาเนินธุรกิจ
1.1 เชื่อมัน่ ในคุณค่าของความดีงาม ซึ่งเป็ นคุณภาพของคน
บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าพนักงานทุกคน เป็ นทรัพยากรที่ มีคุณค่ายิ่ง มีความสามารถและเป็ นคนดี ของสังคม โดยบริ ษทั
มุ่งเน้นการพัฒนาคนแบบองค์รวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามปณิ ธานสูงสุดของบริ ษทั คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน"
บริ ษทั มุ่งที่จะเป็ นสถาบันทางสังคมที่มีคุณค่าและศักยภาพในการเสริ มสร้างประเทศชาติให้มีความมัง่ คัง่ และเป็ น
สุขอย่างแท้จริ ง มากกว่าเป็ นแค่เพียงองค์กรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกาไรเท่านั้น
บริ ษทั จึ งมุ่งเน้นการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ โดยเชื่ อว่า "ผลงานที่ ดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานที่ ทางานอย่างมี
ความสุขและมีความภักดีต่อองค์กรอย่างจริ งใจ" สิ่ งเหล่านี้ มาจากการดูแลให้บุคลากรมีกาลังใจมีความตื่นตัวในการยกระดับ
ทักษะวิชาชี พ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ การงานของตน รวมถึงการใส่ ใจสุ ขภาพ ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม และการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ การทางานของทุกคนอย่างต่อเนื่อง
หากสถานประกอบการนับ แสนทั่ว ประเทศหัน มาร่ ว มกัน ปลู กฝั ง ส่ งเสริ ม บุ ค ลากรให้ต้ งั อยู่ในความดี และ
ประพฤติ ปฏิ บัติ อย่างต่อเนื่ อ ง การส่ งเสริ มดังกล่าวไม่ตอ้ งลงทุ นเป็ นเงิ นมากมาย เพียงแต่ล งทุ นด้วยความจริ งใจ และ
ปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะส่งผลดีต่อสังคม และองค์กรอย่างประมาณค่าไม่ได้
1.2 พัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพื่อก้าวสู่ระดับโลก
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาตนเอง ร่ วมกับการพัฒนาสังคม เพื่อก้าวต่อไปอย่างยัง่ ยืน โดยการเรี ยนรู ้ที่จะปรับปรุ ง
ระบบการบริ หารจัดการ และพัฒนาบุ คลากร และร่ วมกับ การมี ส่วนช่ วยในการพัฒนาสังคมและชุ มชน ท่ ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริ มองค์กรภายในให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ เทคโนโลยีให้กบั สังคมและชุมชน
1.3 การปฏิบตั ิโดยยึดมัน่ ในหลักจริ ยธรรม
บริ ษ ัท จะปฏิ บัติ ต่ อ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย อย่า งเท่ า เที ย มกัน โดยยึ ด หลัก ในการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทั้งส่ งเสริ มพนักงานให้ยึดมัน่ ในความดี งามเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ
1.4 มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั จะเป็ นไปโดยสุจริ ตและเป็ นธรรม มีการจัดระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ และ
ตรวจสอบได้ โดยการบริ หารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริ หารจัดการความเสี่ ยง ระบบการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
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ระบบการบริ หารจัดการคุ ณภาพชี วิตในการทางานและความปลอดภัย โดยบริ ษทั จะด าเนิ นการทุ กขั้นตอนด้วยความ
โปร่ งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม สื่ อสาร และเสริ มสร้างให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายธุรกิจ
สะท้อนอยูใ่ นการตัดสิ นใจและการดาเนิ นงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มนั่ ใจว่าการ
กากับดูแลกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายตลอดจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ได้
กาหนดนโยบายเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการดูแลให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายได้รับการปฏิบตั ิและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานอย่าง เท่าเทียมกัน
ทั้งการให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้น การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน การ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทารายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
โดย กาหนดเป็ นนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้
2. การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
2.1 แจ้งกาหนดการประชุม ระเบี ยบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสื อเชิญประชุม พร้อมแจ้ง
ข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2 แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และ
การออก เสี ยงลงคะแนน
2.3 จัดทาหนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นชาวต่างชาติ
2.4 เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น เสนอเพิ่ ม วาระการประชุ ม ล่ ว งหน้า และเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง เป็ น
กรรมการก่อนวัน ประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเป็ นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและ เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
2.5 ดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระใน
ที่ประชุมโดย ไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนการ ตัดสิ นใจ
2.6 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. นโยบายการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ ได้
รับทราบข้อมูล ภายในที่เป็ นสาระสาคัญ มิให้นาข้อมูลภายในของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
3.1 ให้ความรู ้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรื อจาหน่ าย
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษ ตาม
มาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม)
3.2 ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทาและเปิ ดเผยรายงาน
การถือครอง หลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
และบท กาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และจัดส่งสาเนารายงานนี้ ให้แก่บริ ษทั ฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกไตรมาส
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3.3 กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงิน
หรื อ ข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่ โมงภายหลังจากที่ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนั้นให้ผอู ้ ื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูล
นั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทาการฝ่ าฝื นระเบี ยบปฏิ บตั ิดงั กล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ถือเป็ น
ความผิดทางวินยั ตามข้อบังคับการทางานของบริ ษทั โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้
ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
3.4 กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ตามนิ ยามของสานักงานก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรื อผูท้ ี่
คณะกรรมการ มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุน้ ของบริ ษทั อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขาย
3.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ที่ มีหรื ออาจมี
ผลกระทบต่อ การเปลี่ ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน แต่ตนได้ล่วงรู ้มาใน
ตาแหน่งหรื อฐานะ เช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรื อขายหรื อเสนอซื้อหรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อหรื อขาย หรื อ
เสนอซื้ อ หรื อเสนอ ขายซึ่ งหุ ้นหรื อหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริ ษทั ไม่วา่ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิด
ความเสี ยหายแก่ บริ ษทั ไม่วา่ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ การกระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
หรื อนาข้อเท็จจริ งเช่นนั้นออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู ้ ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
4. นโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการ
ตัดสิ นใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทาที่ก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยกับรายการที่พิจารณา
ต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบถึง ความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้เสี ยของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณา
ตัดสิ นใจ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิใน ธุรกรรมนั้นๆ หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่
เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ ไม่เป็ นเงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ ไป จะต้องนาเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุ มตั ิ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบก่อนนาเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตาม หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
5. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้นใน
อนาคต นั้น บริ ษทั ฯ จะปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อ
ข้อกาหนดของ คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงการปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการ ทารายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริ ษทั ฯ มี นโยบายในการทารายการระหว่างกันดังนี้
5.1 ในกรณี ที่เป็ นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไปจะต้องกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและ
เป็ นไป ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) บริ ษทั ฯ ได้กาหนดกรอบการทารายการดังกล่าว ซึ่ งได้รับการ
พิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิเป็ นหลักการ และ
ฝ่ ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ ที่วญ
ิ ญู
ชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ ตนมี
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สถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ มี ความเกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะ จัดทา
รายงานสรุ ปการทาธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัทฯ และ การ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในทุ กไตรมาส ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั พบว่ามี การ
ดาเนินการไม่เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันดาเนิ นการเพื่อ
หาทางแก้ไข
5.2 โดยรายการทางการค้าที่ มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป จะต้องเป็ นรายการทางการค้าที่ บริ ษทั ฯ กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบ กิจการหรื อเป็ นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทัว่ ไปมีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั ฯ กระทาเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจ
ปกติ ของบริ ษทั ฯ โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็ นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเททางผลประโยชน์ซ่ ึงรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้
 ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ได้รับหรื อให้กบั บุคคลทัว่ ไป
 ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
 ราคาและเงื่ อนไขที่บริ ษทั ฯ แสดงได้ว่าเป็ นราคาและเงื่ อนไขที่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จในลักษณะทานองเดี ยวกัน
ให้กบั บุคคล ทัว่ ไป
5.3 หากมี การเข้าทารายการระหว่างกันที่ เป็ นธุ รกรรมอื่ น บริ ษทั ฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและให้ ความเห็น ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริ ษทั ฯ จะจัดให้
มี ผูเ้ ชี่ ยวชาญ อิ สระหรื อผูส้ อบบัญชี เป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ นเกี่ ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่ าว เพื่ อนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจของ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มี
ความมัน่ ใจว่า การเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้ายหรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์แต่เป็ นการทารายการที่บริ ษทั ฯ ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
6. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการ
บริ ษทั และ ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ ึ งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
ดาเนินการทบทวนความมีประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอเพื่อปกป้ องเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ ้นและ
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ การควบคุม ภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิ น การดาเนิ นงาน การกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อช่วยให้บริ ษทั ฯ มีความมัน่ ใจที่จะ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ในเรื่ องของระบบ ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และ
เพื่อให้บรรลุการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ผลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูต้ รวจสอบ
ภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยขึ้นตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการ
ตรวจสอบการปฏิ บัติงานของบริ ษทั ฯ ให้มี ประสิ ทธิ ภาพ โดยกาหนดให้ ผูต้ รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา เพื่อให้ความเห็ นเรื่ องความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในไว้ใน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One-Report)
7. การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั ฯกาหนดโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึง
ความสาคัญ ของการรั กษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้ทราบถึ ง หน้าที่ ความรั บผิดชอบ และ
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แนวทางปฏิ บตั ิ ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง กับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้อง
ครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ฯ(Information Asset) ซึ่ งต้องได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเป้ าหมายหลักขององค์กร เป็ นไปตามหลักสากล ซึ่งประกอบด้วย
- การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)
- การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)
- การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้ องกันความเสี ยหาย (Physical Security)
- การรักษาความปลอดภัย ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย (Information and Network Security)
- การควบคุมการพัฒนา การแก้ไขหรื อ เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management)
- การสารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการเตรี ยมพร้อมกรณี ฉุกเฉิ น (Back up and IT Continuity Plan)
- การควบคุมการปฏิบตั ิงานประจาด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation)
- การควบคุมการใช้บริ การด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใ้ ห้บริ การรายอื่น (IT Outsourcing)
โดยบริ ษทั ฯจะยึดหลักปฏิบตั ิ ที่สาคัญ ดังนี้
- ประกาศนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบตั ิให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
- ลงทุนด้านความปลอดภัยของข้อมูลในสัดส่ วนที่ เหมาะสมเป็ นไปตามมาตรฐานสากลและบริ บทการประกอบ
ธุรกิจ ของบริ ษทั
- ยึดหลักความคุม้ ค่าในการลงทุนโดยเทียบจากความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- ทุกคนในองค์กรมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นาระเบี ยบปฏิ บตั ิงานด้านสารสนเทศที่ มีอยู่แล้วมาใช้งานหรื อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
องค์กร
- พัฒนาระเบียบปฏิบตั ิงาน แนวทางปฏิบตั ิที่สามารถนาไปปฏิบตั ิและบังคับใช้ได้
- กาหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรื อให้มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ชัดเจน
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
การสรรหาและเลื อ กตั้ง กรรมการและแต่ ง ตั้ง ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง คณะกรรมการบริ ษัท ได้ม อบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการเป็ นประจาทุ กปี รวมทั้งกาหนดนโยบายและ
แนวทางเรื่ องความหลากหลายใน โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชี พและความ
เชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเชื่ อว่าจะสามารถให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ตาม แนว
ทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีทกั ษะ ประสบการณ์ ความรู ้
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ดารง ตาแหน่งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตาม
วาระ หรื อกรณี อื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
1) การสรรหากรรมการ
แนวทางการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีหน้าที่ สรรหาบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ครบกาหนดออกตามวาระหรื อใน กรณี อื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
บุคคล ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป โดยได้นาแนวทางในการสรรหากรรมการตาม
ส่วนที่ 2 หน้า 113

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
แนวทาง บรรษัทภิบาลของบริ ษทั และแนวทางการพิจารณากลัน่ กรอง ผูไ้ ด้รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ
IOD) ซึ่ง คณะกรรมการบริ ษทั ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้
การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรื อ กรณี
อื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ ประชุม ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง โดยคณะอนุ กรรมการชุดนี้ จะสรรหา
คัดเลื อกจากผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีพ้ืนฐานและความเชี่ ยวชาญจาก หลากหลายอาชี พ มี ภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ี
คุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่ งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็ นอิสระ
แนวทางการพิจารณากลัน่ กรองผู้ได้ รับเสนอชื่ อเป็ น กรรมการ
ในการพิ จ ารณากลัน่ กรองรายชื่ อ ผูท้ ี่ จ ะได้รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน ควรกาหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคานึงถึงคุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั ดังนี้
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
- คณะกรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการ
ดาเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ มีความซื่ อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กบั บริ ษทั เพื่อจะได้
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่าง เต็มที่ และมีอานาจในการตัดสิ นใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
- มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด รวมถึงไม่มีลกั ษณะที่
แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่ มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นตามที่
สานักงานกลต.กาหนดเป็ นไปตามฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
- ไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุน้ ส่วนของบริ ษทั สอบบัญชีภายนอกที่บริ ษทั ใช้บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนี ยบัตรการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม
ส่งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) หรื อเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- กรรมการบริ ษทั จะไม่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั ย่อยที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
เกินกว่า 5 บริ ษทั (รวมบริ ษทั ฯ) ในกรณี ที่กรรมการคนใดคนหนึ่ งดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียน
อื่นๆ เกินกว่า 5 บริ ษทั คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
- ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริ หาร (CEO) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการ
สอบ ทานการบริ หารงาน โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ประธานกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และประธานกรรมการบริ หาร อย่างชัดเจน เพื่อมิ ให้
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจบริ หารและอนุมตั ิวงเงินไม่จากัด
2) หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเลือกตั้งเป็ น กรรมการ
การเสนอชื่ อ บุ ค คลให้ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการ แทนกรรมการที่ ค รบก าหนดออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนเป็ นผูส้ รรหาเพื่อเสนอให้คณะ กรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นและ
เป็ น สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอานาจในการพิจารณาเลือกผูใ้ ดเป็ นกรรมการนั้น
เป็ นอานาจ ของผูถ้ ือหุน้ โดยข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 กาหนดให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้าง
มากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนเองถือ
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
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ก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับ ลงมาเป็ นผูร้ ับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับ ถัดลง มามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เกิน จานวนที่จะพึงมี หรื อจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
การกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน มีหน้าที่ทบทวน ศึกษา พิจารณา เสนอ
แนวทาง และวิธีจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั และ
นาเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมตั ิ และ/หรื อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจา ทุกปี โดยจะต้องคานึ งถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงให้
ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนคงที่ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจา และค่าตอบแทนผัน
แปร ได้แก่ ค่าเบี้ย ประชุม และโบนัสกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
1. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั และผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนดด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
2. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณา ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวาง
เป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น
ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษทั และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาปี 2564 ดังนี้
กรรมการบริษทั
กรรมการ

ค่ าเบี้ยประชุ ม
จานวนเงิน
ครั้ง
รวม

ค่ าตอบ
แทน

ประธาน

6

150,000 120,000

รองประธาน

6

90,000 120,000

กรรมการ

6

180,000 120,000

กรรมการ (ผูบ้ ริ หาร)
6
450,000
รวม
870,000 360,000
ค่าบาเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)

กรรมการสรรหา
และค่ าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ
ค่ าเบี้ยประชุ ม
ค่ าตอบ
จานวนเงิน
ครั้ง
แทน
รวม

4

40,000 120,000
-

4

ค่ าเบี้ยประชุ ม
ค่ าเบี้ยประชุ ม
ค่ าตอบ
ค่ าตอบ
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ครั้ง
แทน ครั้ง ครั้งละ
แทน
รวม
รวม

2

20,000

80,000 240,000

2

ค่ าตอบ
แทน

รวม (ต่ อปี )

20,000

-

230,000 240,000

470,000

-

-

-

-

90,000 120,000

210,000

20,000

-

-

-

-

240,000 240,000

480,000

40,000

- 2
-

5,000

20,000
40,000

-

รวมค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ทั้งสิ้ นไม่ เกิน

- 2 10,000

ค่ าเบี้ย
ประชุ ม

-

-

40,000 120,000

กรรมการบริหารความเสี่ ยง

470,000
- 470,000
- 1,030,000 600,000 1,630,000
370,000
2,000,000

การกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง โครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั มีการกาหนด
อย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่ งใส สมเหตุสมผลกับ กิ จการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดื อนและเงิ น
รางวัลประจาปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ล่วงหน้า ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สภาวะ
ธุรกิจโดยรวม และผล สารวจค่าตอบแทนของบริ ษทั ชั้นนาในตลาดหลักทรัพย์ฯ และใน กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
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การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องกรรมการและการพัฒนา ความรู้
„ การประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่านได้สอบทานผลการปฏิบตั ิงานของตนเองในปี ที่ผา่ นมา ตลอดจนเพื่อช่วยปรับปรุ งใน
การทาหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มใน
แต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่า 85%
=
ดีเยีย่ ม
มากกว่า 75%
=
ดีมาก
มากกว่า 65%
=
ดี
มากกว่า 50%
=
พอใช้
ต่ากว่า 50%
=
ควรปรับปรุ ง
โดยได้กาหนดหัวข้อในการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นบรรทัดฐานที่จะใช้เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานอย่างมี
หลักเกณฑ์ สาหรับให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
แบบประเมินผลคณะกรรมการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทาหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ าย
จัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สรุ ปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดาเนิ นการส่ วนใหญ่จดั ทาได้ มากกว่าร้อย
ละ 98.6 หรื อ ดีเยีย่ ม
„ การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทา
หน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทาง
บัญชีที่เป็ นที่ ยอมรับโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ สาคัญของบริ ษทั อย่างโปร่ งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่ วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นของบริ ษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดาเนิ นการบน
พื้นฐานของข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วน และสม่าเสมอ (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิ ดเผยไว้ในเอกสารแนบ 6)
สาหรับกระบวนการในการประเมินผลนั้น หลังจากที่คณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯ
ซึ่ งดาเนิ นการเป็ นประจา ทุกปี แล้วนั้น หน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั ได้จดั ส่ งแบบประเมินให้ กรรมการตรวจสอบทุกคน
ประเมิน หลังจากนั้นเลขานุการบริ ษทั จะ สรุ ปผลและนาเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ เพื่อหามาตรการ
ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของคณะ กรรมการตรวจสอบต่อไปโดยเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละจาก
คะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด เช่นเดียวกับเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการ โดยได้กาหนดหัวข้อในการประเมินอย่าง
ชัดเจน เพื่อเป็ นบรรทัดฐานที่ จะใช้เปรี ยบเที ยบผลการปฏิ บตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์ สาหรั บให้คณะกรรมการร่ วมกัน
พิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
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แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของดครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีลกั ษณะที่ สนับสนุ นการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ และพิจารณาสภาพแวดล้อม
ทัว่ ไปว่าเอื้อต่อการทาหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อไม่
ส่ วนที่ 2 เป็ นแนวทางในการพิ จ ารณาการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบว่า ในรอบปี ที่ ผ่า นมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตความรับรับผิดชอบอย่างครบถ้วนแล้วหรื อไม่
สรุ ปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม เห็นว่า มีความเหมาะสม
นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับ ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม
เพื่ อปรึ ก ษาหารื อ กัน อย่างอิ ส ระถึ ง ข้อ มูล ที่ มี สาระส าคัญในการจัด ทางบการเงิ นและการ เปิ ดเผยข้อมู ลที่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานและเป็ นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อนั ควรสงสัยของกรรมการและ ผูบ้ ริ หาร
ตามมาตรา 89/25 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยในปี 2564 ประธานกรรมการบริ หารรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์
ใดที่ เข้าข่าย ดังกล่าว ส่ งผลให้การจัดทางบการเงิ นของบริ ษทั แสดงฐานะการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสด
ถูกต้องตามควร (True and Fair) ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมี ความเชื่อถือได้ โปร่ งใส โดย
ผูส้ อบบัญชีก็มีความเป็ นอิสระและ สามารถตรวจสอบได้
„ การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการสรรหา
โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั โดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน ได้มี มติอนุมตั ิให้
คงแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน รวมทั้งให้มีการ ทบทวนแบบประเมินฯ ดังกล่าว
เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละหนึ่ ง ครั้ง ซึ่ งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้วิเคราะห์และหาข้อสรุ ปเพื่อ กาหนด
มาตรการในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพการทางาน ของคณะกรรมการสรรหา ค่า ตอบแทน สรุ ปผลการประเมิ น ผล
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนในภาพรวม เห็นว่าการดาเนินการส่วนใหญ่จดั ทาได้ มากกว่าร้อยละ 96.5 หรื อ ดีเยีย่ ม
อนึ่ งสาหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน นั้นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน จะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน ก่อนเสนอคณะกรรมการ บริ ษทั เพื่อพิจารณา หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการและ
เลขานุ การ บริ ษทั จะสรุ ปผลและนาเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ รวมทั้งเพื่อหามาตรการในการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานของ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ต่อไป
„ การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมบริ หารความเสี่ ยง ได้ปฎิบตั ิหน้าที่ในฐานะของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สรุ ปผลการประเมินผลคณะกรรมบริ หารความเสี่ ยง ในภาพรวม เห็นว่าการดาเนินการส่วนใหญ่จดั ทาได้ ร้อยละ 100.0 หรื อ
ดีเยีย่ ม
ทั้งนี้ สาหรับปี 2564 ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในทุกหัวข้อสู ง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องในระบบการ
กากับดูแล กิจการของบริ ษทั ฯ เช่น กรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการ
ปฏิ บัติงานอย่าง ต่อเนื่ อ ง ซึ่ งการฝึ กอบรมและให้ความรู ้ อาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษทั ฯหรื อใช้บริ การของสถาบัน
ภายนอก โดย หลักสูตรที่คณะกรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมอบรม สรุ ปได้ดงั นี้
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หลักสู ตรอบรม
รายชื่ อกรรมการ
1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
2. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
3. พล.ต.รศ.นพ.เกรี ยงชัย
ประสงค์สุกาญจน์
4. นายธี รลักษ์ แสงสนิ ท
5. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
6. นายอภิ ชาติ การุ ณกรสกุล
7. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
8. นายอนุ โรจน์ นิ ธิพรศรี
9. นายสุริยล อุดชาชน
10. นายวิเชี ยร เชิ ดชู ตระกูลทอง

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)

DAP 87/2011
DAP 99/2012
DAP 93/2011 DCP 155/2012
DAP 185/2021
DAP 87/2011
DAP 86/2010
DAP 50/2006
DAP 161/2019
DAP 162/2019

CSP 17/2006
DCP 155/2012

SFE 2012

HRP 2012

นอกจากนี้ ผดู ้ ูแลงานตรวจสอบและผูด้ ูแลงานนโยบายและ มาตรฐานบัญชีของบริ ษทั ได้ร่วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
เรื่ องการ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานการบัญชีที่อาจมี ผลกระทบต่อบริ ษทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประธานกรรมการ ตรวจสอบจะรายงานเรื่ องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ เป็ นประจาทุกไตรมาส รวมทั้งกฎเกณฑ์
และข้อกาหนดที่ เกี่ ยวกับ บริ ษทั จดทะเบี ยนที่ กรรมการควรทราบ ข้อแนะนาเพื่อป้ องกันความ ผิดพลาด การกากับดูแล
กิจการ การบริ หารความเสี่ ยง มาตรการต่อ ต้านคอร์รัปชัน และกรณี ศึกษาต่างๆ เรื่ องการกระทาทุจริ ตของ บริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น
สาหรับด้านการสนับสนุ นการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการ บริ ษทั นั้น บริ ษทั มีเลขานุ การคณะกรรมการและ
เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ บริ ษทั และมีหน่วยงานเลขานุการบริ ษทั ทา
หน้า ที่ ดู แลประสานงาน ด้า นกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ เ กี่ ยวข้อ ง รวมทั้ง ดู แ ลกิ จกรรมของ คณะกรรมการบริ ษทั การ
ดาเนิ นการประสานงานให้มีการปฏิบตั ิ ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั โดยอ้างอิงจากขอบเขตอานาจหน้าที่ กรรมการบริ ษทั
ซึ่ งรวบรวมสรุ ปกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎบัตรที่ เกี่ ยวข้องกับกรรมการ บริ ษทั ตลอดจนแนวปฏิ บัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการ
รับทราบบทบาท หน้าที่และแนวปฏิบตั ิในตาแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด โดย คู่มือดังกล่าวนี้ ได้มีการปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่องเพือ่ ให้ถอ้ ยคาและรู ปแบบ การแสดงเนื้อหามีความกระชับสามารถอ่านและทาความเข้าใจได้ ง่ายขึ้น และเพื่อแก้ไข
และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็ นไปตามหลักที่ บังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ประกอบกับคู่มือกรรมการอิสระที่รวบรวมโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
การเตรียมความพร้ อมสาหรับการเป็ นกรรมการบริษัท
ในกรณี ที่มีกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่บริ ษทั มีแนว ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่กรรมการ บริ ษทั (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับ ตาแหน่งสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเร็ ว
ที่ สุด โดยมี เลขานุ การ คณะกรรมการและเลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่ อง รวบรวมข้อมูลที่ จาเป็ นเกี่ ยวกับ
กรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจ สอบดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ รวมทั้งการจัดส่ ง
ข้อมูลที่ สาคัญและจาเป็ นในการปฏิ บตั ิหน้าที่ เกี่ ยว กับกรรมการบริ ษทั เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั คู่มือกรรมการ
หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับบริ ษทั สรุ ปผลการดาเนิ นงานเพื่อ ให้กรรมการมีขอ้ มูลอ้างอิงและสามารถสื บค้นได้ใน
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เบื้องต้น รวมทั้งจัด ให้มีการพบปะหารื อกับกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารจากหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อรับทราบและสอบถาม
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ ของบริ ษทั
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่าง
น้อยจานวนหนึ่ งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จบั
สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง อย่างไรก็ตาม
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
1.การพ้นจากตาแหน่ง
กรรมการพ้นจากตาแหน่งทันที เมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการ หรื อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและมี สิ ทธิลงคะแนนเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือ
โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสี ยง
- ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
กรณี กรรมการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริ ษทั ที่พน้ ตาแหน่งยังคงต้องรักษาการใน
ตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษทั ต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็ น จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั ชุดใหม่จะเข้ารับ หน้าที่
กรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป
เว้นแต่ วาระของกรรมการบริ ษทั นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนอยูใ่ น
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษทั ซึ่งทดแทน
2.กรรมการที่มีอานาจลงลายมื่อชื่อแทนบริ ษทั
กรรมการที่มีอานาจลงลายมื่อชื่อแทนบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 30. "จานวนหรื อชื่อกรรมการผูม้ ี
อานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้น้ นั ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั โดยที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการมีอานาจกาหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้"
กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระครั้งแรก ในกรณี ที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ถึงความจาเป็ นดังกล่าว กรรมการอิสระของบริ ษทั ประกอบไปด้วย 4 ท่านและมีวาระการดารงตาแหน่งดังนี้
กรรมการอิสระ
ดารงตาแหน่ ง
หากได้ รับเลือก
รวมวาระดารง
ถึงปัจจุบัน (ปี )
กลับมาอีกครั้ง (ปี )
ตาแหน่ ง (ปี )
นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
10
10
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
10
3
12
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กรรมการอิสระ
นพ.เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์
นายธีรลักษ์ แสงสนิท

ดารงตาแหน่ ง
ถึงปัจจุบัน (ปี )
1
1

หากได้ รับเลือก
กลับมาอีกครั้ง (ปี )
-

รวมวาระดารง
ตาแหน่ ง (ปี )
1
1

ทั้งนี้กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านที่มีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่ องเกิน 9 ปี นั้นผูท้ ี่มีความรู ้และความชานาญ สามารถ
ให้คาปรึ กษาและการแนะนาที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริ ษทั และในช่วงของการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ทา
หน้าที่ ในการตรวจสอบบริ ษทั เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยโดยแสดงความเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ าย
บริ หาร
การกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนทีก่ รรมการบริษัทจะไปดารง ตาแหน่ งกรรมการ
กรรมการอิสระจะต้องไม่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนมากกว่า 5 แห่ งภายหลังได้รับการ
แต่ง ตั้งให้เป็ นกรรมการอิ สระที่ มี ลกั ษณะเป็ นไปตามที่ กล่ าวมาข้า งต้นแล้ว กรรมการอิ ส ระอาจได้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตดั สิ นใจดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยสามารถตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
การกากับดูแลบริษัทย่ อย
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั เชื่อว่าองค์กรจะต้อง มีระบบการกากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยง
และการควบคุ ม ภายใน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผ ล สอดคล้อ งตามมาตรฐานสากล ทั้ง การ ปฏิ บัติ ง านและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นเพื่อให้การกากับ ดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามนโยบายการดาเนิ น ธุ รกิ จที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้ กาหนดกลไกในการกากับดูแล รวมถึงควบคุมการบริ หารจัดการ
ของ บริ ษ ัท ย่อ ย ด้วยการกระจายอ านาจให้ก รรมการผู ้จัด การบริ ษ ัท และ/ หรื อ ฝ่ ายจัด การเป็ นผู ้ค วบคุ ม ดู แ ลแทน
คณะกรรมการบริ ษทั เช่น การเป็ นผูพ้ ิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุม โดยรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ เป็ นต้น
และเพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั เป็ น ไปอย่างเหมาะสม กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อ
ฝ่ ายจัดการของ บริ ษทั ย่อยต้องนาเสนอผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยให้ กรรมการบริ หารของบริ ษทั ทราบในการประชุม
คณะกรรมการ บริ หารเป็ นประจา และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบใน การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจา
ทุกไตรมาส
นอกจากนี้ เพื่อให้ตวั แทนของบริ ษทั สามารถที่จะกากับดูแลการ ดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยได้อย่างเหมาะสมและ
เป็ นไปตาม นโยบายการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั จึงมีการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารที่จะเป็ น ตัวแทนของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยในการกาหนดนโยบายที่สาคัญต่อ การดาเนิ นธุรกิจ ด้วยการจัดทา
คู่มืออานาจดาเนินการซึ่งคู่มือดัง กล่าวจะช่วยให้ตวั แทนของบริ ษทั สามารถที่จะดาเนินธุรกิจด้วย ความคล่องตัวมากขึ้น โดย
ํ
บริ ษทั จะมีการทบทวนคู่มืออานาจดาเนินการ อย่างสม่าเสมอเพื
่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยด้วย
สาหรับกลไกในการกากับดูแลเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการ เงินและผลการดาเนิ นงาน การทารายการระหว่างบริ ษทั
ย่อ ยกับ บุ ค คลที่ เกี่ ยวโยง การได้มาหรื อจ าหน่ ายไปซึ่ ง สิ นทรั พ ย์ หรื อการท า รายการที่ สาคัญ ให้ครบถ้ว นถู กต้องนั้น
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานเลขานุการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการของบริ ษทั จะร่ วมกัน
กากับดูแลให้การดาเนิ นการหรื อรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง ประเทศไทยที่กาหนดและใช้บงั คับไว้ นอกเหนื อจากคู่มืออานาจดาเนิ นการซึ่ งเป็ นเครื่ องมือช่วยให้
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การ ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว คณะกรรมการ ตรวจสอบในฐานะผูก้ ากับดูแลได้ทาการประเมิน
ประสิ ทธิ ผลของการ กากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในของ บริ ษทั ย่อยที่ มีตวั แทนของบริ ษทั ร่ วม
บริ หารผ่านการปฏิบตั ิงานของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยูบ่ น พื้นฐานของความเสี่ ยงใน
แต่ละบริ ษทั (Risk-based audit planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิ ทธิ ผล
ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บัติง านและงบการเงิ น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีม ติ เ รื่ อ งการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงาน ด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้ องกัน ก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น โดยให้บริ ษทั
ย่อยนาไปประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับแต่ละบริ ษทั โดยเน้นการพิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
บริ ษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่ วมกันประเมินความเสี่ ยง กาหนดการควบคุมภายใน สัญญาณ เตือนภัยและรายงาน
เพื่อใช้ในการติดตาม กรณี ความเสี่ ยงเปลี่ยนแปลง ต้องปรับปรุ งการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย โดยจะนาผลที่ได้
จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะจัดการการความเสี่ ยงที่ คณะกรรมการ บริ ษทั มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบตามลาดับ เป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ ยงต่อไป
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสู งและการบริ หารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนทาหน้าที่ พิจารณาด้านการ สรรหา ด้าน
กาหนดค่าตอบแทน และด้านธรรมาภิบาลของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู งตาม คา
นิยามของสานักงานกลต. เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ น ธรรม เหมาะสม
และโปร่ งใส เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายและแนว ปฏิบตั ิกรณี กรรมการผูจ้ ดั การไปดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น
หรื อ สถาบันภายนอก โดยต้องขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน และในกรณี ของพนักงานระดับจัดการให้เสนอขอ
อนุมตั ิตามอานาจ ดาเนินการของบริ ษทั โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริ ษทั ที่มุ่ง ให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทางาน
ตลอดจนอุทิศเวลาการทางาน ให้บริ ษทั อย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบตั ิตามแนวจรรยาบรรณเรื่ องความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริ ษทั ที่พนักงานจะไม่
หลักปฏิบัติ 5 : ส่ งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะผลิตและจัดจาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค โดยคานึ งถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส มีจริ ยธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบตั ิต่อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย อย่างเป็ นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสาคัญต่อพนักงานซึ่ งเปรี ยบเสมือนทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของ
องค์กร
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายประกอบธุรกิ จด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรม และจะดาเนิ นงานด้วยความรู ้ ความสามารถ
อย่า งเต็ม ที่ เพื่ อ ให้ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ได้รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยัง มี “นโยบายการสื่ อ สารกับ
คณะกรรมการและการแจ้ง เบาะแส” เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถสอบถามรายละเอียด เสนอแนะ แจ้งเบาะแส
หรื อแจ้งข้อร้องเรี ยนการกระทาผิด ทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อ
การผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั ฯ ผ่าน ทางกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรี ยน
และแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุม้ ครองและเก็บไว้เป็ น ความลับ โดยกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบจะดาเนิ นการสั่ง
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การตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป ในกรณี ที่ผูแ้ จ้งข้อมูลไม่
เปิ ดเผยตนเอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีขอ้ มูลหรื อ ข้อเสนอแนะที่จะเป็ นประโยชน์แก่องค์กร
แนวทางการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรม ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น การจัดซื้ อ การจัดจ้าง มี
กระบวนการและกาหนดระยะเวลาส่งมอบสิ นค้าที่ถูกต้องเพียงพอ สัญญาการค้าที่ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ การติดตามตรวจสอบ
และ ประเมินผลคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน การแข่งขันอย่างเป็ นธรรมโดยประกอบธุรกิจอย่าง
เปิ ดเผย โปร่ งใสและไม่สร้างความได้เปรี ยบจากการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม เป็ นต้น
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ฯ ขอน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการนาพาบริ ษทั ให้สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยยึดมัน่
อุดมการณ์ใน การดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความสุ จริ ต เป็ นธรรม โปร่ งใส รั บผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีสวนได้เสี ยทุ กกลุ่ม ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ พร้อมทั้งสื่ อสารไปยัง พนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ด้วย
เล็งเห็นว่า การทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ เป็ นบ่อน ทาลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการดาเนิ นการด้านการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่ วมเป็ นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสริ มสังคมไทยให้ปราศจาก
การกระทาดังกล่าว
3. การดูแลและพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อบุคลากรซึ่ งถือเป็ นหัวใจสาคัญของการดาเนิ นงานให้ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเสริ มสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทางาน มี
จรรยาบรรณและ จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
และมุ่งหวังให้พนักงาน สามารถนาทักษะความรู ้มาพัฒนาต่อยอดให้มีความเป็ นเลิศในด้านการบริ การ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า รวมถึงมี ความคิดริ เริ่ มและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ให้เจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและ ยัง่ ยืน สามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มใน
ระยะยาว
4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
มุ่งมัน่ สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า จนถึงลูกค้าขั้นสุ ดท้าย โดย
ลูกค้าจะต้องได้รับสิ นค้า/บริ การที่ ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่ เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ ได้
กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขและข้อตกลงที่ มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสิ นค้าและ
บริ การให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยัง่ ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง และสม่าเสมอรวมถึงไม่นาข้อมูลของ
ลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและการร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษทั ฯ ไม่เพียงแต่ดาเนินการธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนแล้ว บริ ษทั ฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสาคัญกับการ
ดาเนิ น ธุ รกิ จโดยคานึ งถึงการรักษาสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการให้พนักงานทุกคนมีส่วน
ร่ วมตั้งแต่การ นาเสนอและพิจารณาโครงการต่างๆ เพื่อสร้างรากฐานและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสานึ กรับผิดชอบต่อสังคม
และเนื่องจากบริ ษทั ฯ มีฐานการผลิตอยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีบริ ษทั ฯ จึงมุ่งเน้น
การเข้าไปมีส่วน ร่ วมในพื้นที่ดงั กล่าว โดยสนับสนุนทั้งอุปกรณ์การเรี ยนและทุนการศึกษาให้กบั โรงเรี ยนและเด็กนักเรี ยน
ในพื้นที่ และมีโครงการปลูกป่ า ร่ วมกันเก็บขยะที่ชายหาด ซ่อมแซมบูรณะวัดวาอาราม โรงเรี ยน จังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อตอบแทนชุมชนและสังคมอันเป็ นที่ต้ งั ฐานการผลิตของบริ ษทั ฯ ให้กา้ วเดินไปด้วยกัน
สาหรับการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าและมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การ
ใช้น้ า ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ
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6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนิ นงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและ ผูม้ ี
ส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการพัฒนาระบบสารสนเทศของทั้งองค์กร ภายใต้ “โครงการการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิ จของ
องค์กรโดยรวม (ERP)” โดยได้นาระบบ Enterprise Resource Planning หรื อ ERP มาใช้เพื่อช่วยในการบริ หารทรัพยากรทาง
ธุรกิจให้เกิด ประโยชน์อย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการลดขั้นตอนความซ้ าซ้อนในการทางาน
เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุเป้ าหมายหลักบริ ษทั ฯ นานวัตกรรมทางด้านหุ ้นยนต์ (ROBOT) เพื่อ แก้ปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน เพิ่มการผลิต และลดต้นทุนในระยะยาว และใช้ปรับปรุ งคุณภาพสิ นค้า เป็ นต้น
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (after process)
บทบาทและกิจกรรมที่ทางบริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาด้าน สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเสมอมา
โดย บริ ษทั ฯ มีแนวนโยบายว่าหากมีกิจกรรมใดๆ ของบริ ษทั ฯ เกิดขึ้นในชุมชนหรื อในสถานที่ใดเราก็จะเข้าไปดูแลและเข้า
ไปทากิจกรรม ร่ วมกับชุมชนในสถานที่น้ นั ๆ ซึ่ งถือว่าเป็ นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR - after - Process) และมีนโยบาย
ในการตอบแทนบ้านเกิดของพนักงาน ภายใต้ “โครงการสานึ กรักบ้านเกิ ด “ โดยมอบทุนและสิ่ งของ เพื่อให้พนักงานได้
กลับไปให้ชุมชนบ้านเกิดทั้งด้าน อุปกรณ์กีฬา หรื อผ้าห่ มเพื่อผูย้ ากไร้ เป็ นต้น โดยการทาประโยชน์ให้กบั สังคม ภายใต้
สังคม นอกเหนือจากการดาเนินงานทาง ธุรกิจซึ่งบริ ษทั ฯ เองก็มีความรับผิดชอบในกระบวนการในธุรกิจประจา (CSR - in Process) ของบริ ษทั ฯอยูแ่ ล้วตามที่กล่าวมา ข้างต้น
ช่ องทางการติดต่ อของผุ้มสี ่ วนได้ เสีย
ทั้งนี้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อสื่ อสารในการแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสการทุจริ ต หรื อเรื่ อง
ที่อาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.apcs.co.th หรื อ
2. อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@asiaprecision.com หรื อ
3. อีเมล์ของกรรมการอิสระ ที่ ind_dir@asiaprecision.com หรื อ
4. ส่งมายังบริ ษทั ที่อยู่
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั / ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โดยข้อคิดเห็น ข้อร้องเรี ยน หรื อการแจ้งเบาะแสการทุจริ ต หรื อเรื่ องอื่นใด ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดาเนิ นการ
ตามระเบียบของบริ ษทั และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้ มรี ะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความส าคัญ ต่อ การกากับดู แ ลและการควบคุ ม ภายในทั้งในระดับบริ หาร และระดับ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายจัดการในการช่วย
ลดความเสี่ ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดาเนิ นธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและ
บรรลุเป้ าหมายตามที่ต้ งั ไว้ ช่วยปกป้ องคุม้ ครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สู ญหายหรื อจากการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ช่วยให้
รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วย
คุม้ ครองเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้นบริ ษทั จึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจดาเนิ นการของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารใน
เรื่ องต่าง ๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิ ทธิ ภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริ หารจัดให้มีข้ ึน รวมทั้งได้จดั ทาและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการ
ดาเนิ นงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิ บตั ิตามกฎ ระเบี ยบ นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิ บตั ิงาน ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ ยง และยังให้ความสาคัญกับสัญญาณเตื อนภัยล่วงหน้าและรายการที่ ผิด ปกติ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จัดตั้งให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริ ษทั มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดาเนิ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตามลักษณะธุรกิจดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การประเมินความเสี่ ยง
3. กิจกรรมควบคุม
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตามและประเมินผล
บริ ษัท ฯ ได้มี ก ารรายงานและติ ด ตามความคื บ หน้ า ของการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รผ่ า นทางคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อจัดการความ
เสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk appetite) โดยได้จดั ทา การประเมินตนเอง (Control Self-Assessment: CSA)
ซึ่งเป็ นแนวทางจากด้านล่างสู่ดา้ นบน (Bottom up approach) เพื่อให้ พนักงานทุกระดับสามารถทบทวนกิจกรรมที่ตนเองทา
อยูท่ ุกวันว่ามีความเสี่ ยงอะไรบ้าง แล้วนาเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาผ่านทางการประชุมแผนก/ฝ่ าย ทั้งที่เป็ นการประชุมแบบราย
เดื อนและการประชุ มย่อย จากนั้นจึ งจัดเก็บกิ จกรรมที่ คาดว่าจะมี ความเสี่ ยงบันทึ ก ลงไปในทะเบี ยนความเสี่ ยง (Risk
Register) เพื่อให้สามารถตรวจติดตามประเด็นความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็ นระบบ
บริ ษทั ได้เห็นความสาคัญ และตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนด
นโยบายต่อการทุจริ ตคอร์รัปชันขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 และ
ได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริ ษทั และ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีความเข้าใจ
และมี แ นวปฏิ บัติเ ดี ยวกัน รวมถึ งได้ร่ วมกันประกาศเจตนารมณ์ ที่ จะต่ อต้านการทุ จ ริ ตคอร์ รัป ชันทุ กรู ปแบบ ซึ่ ง สรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึ งตั วกลาง ตัวแทน ที่ ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่ รับทางานให้กบั กลุ่ม
บริ ษทั กระทาการอันใดที่ เป็ นการเกี่ ยวข้องกับการทุจริ ต คอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรื อทางอ้อมต่อ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู ้จกั ไม่วา่ ตนจะอยูใ่ นฐานะเป็ นผูร้ ับ ผูใ้ ห้ หรื อผูเ้ สนอให้สินบน ทั้งที่เป็ นตัวเงิน หรื อไม่
เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน ที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นธุรกิจ หรื อติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตั ิตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริ ตอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ได้เผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริ ต ไว้บนช่องทางการสื่ อสาร อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ป้ ายติดประกาศ
ของบริ ษทั โดยในปี 2564 ไม่มีเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาอันทุจริ ต หรื อการกระทาอันใดที่ส่งผลเสี ยต่อบริ ษทั มายัง
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.apcs.co.th
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นอกจากนั้นในปี 2558 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต (Collective Action Coalition : CAC) และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน ไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิ กายน 2561 ซึ่ งเป็ นโครงการที่ รัฐบาลและ
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราบการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่ วมกับ 8 องค์กร ได้แก่ หอการค้าไทย สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริ ษ ทั จดทะเบียน
ไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และบริ ษทั ยังได้เข้าร่ วมประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ปั จจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่าง
การขอต่ออายุการรับรองเป็ น Certified Company ครั้งที่ 1
ขอบเขตของคาว่า “คอร์รัปชัน่ (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ ให้ หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ
โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คามัน่ ว่าจะให้ เรี ยกร้อง หรื อรับ ซึ่ งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่ งไม่
เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดย ทางตรงหรื อทางอ้อม
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิหรื อละเว้นการ ปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งธุรกิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้แก่
บริ ษทั โดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมุทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนมธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทาได้
การรับเรื่ องร้ องเรียนและการดาเนินการกรณีมกี ารชี้เบาะแส
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ว่าการรายงานหรื อให้ขอ้ มูลหรื อเบาะแสหาก
พบเห็นการฝ่ าฝื น หรื อ พบความผิดปกติในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั นั้น จะไม่ทาให้ผรู ้ ้อง เรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รับความ
เดือดร้อนเสี ยหาย คณะกรรมการ บริ ษทั จึงได้มีมติอนุมตั ิการกาหนดนโยบายการคุม้ ครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ผทู ้ ี่แจ้ง
ข้อมูลหรื อให้เบาะแสเกี่ ยวกับการทุจริ ต หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณของ บริ ษทั และ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) โดยได้กาหนดนโยบายดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยบริ ษทั ได้ เปิ ด
ช่องทางให้พนักงานรวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกสามารถ ติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรี ยน และรายงานการกระทาที่ไม่
ถูก ต้อง ผ่านช่องทางดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ audit_committee@asiaprecision.com หรื อ
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานกรรมการบริ หาร apichart@asiaprecision.com หรื อ
3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของกรรมการผูจ้ ดั การ chairoj@asiaprecision.com หรื อ
4. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริ ษทั (หัวข้อ แจ้งเบาะแส) หรื อ
5. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 038-468-300 (ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป / เลขานุการบริ ษทั )
6. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยูท่ ี่หอ้ งฝ่ ายบุคคลและแต่ละโรงงานย่อย)
สาหรับผูม้ ีส่วนได้ เสี ยทุกกลุ่ม โดยบริ ษทั ได้กาหนดกลไกสาหรับคุม้ ครองและบรรเทา ความเดือดร้อนเสี ยหาย
ให้แก่ผทู ้ ี่ได้รายงานหรื อให้ขอ้ มูลที่ถูก กระทาโดยไม่เป็ นธรรม โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็ นความลับ และ จะเปิ ดเผยเท่าที่
จาเป็ น บริ ษทั มีมาตรการดาเนินการตรวจสอบโดย ไม่เปิ ดเผยตัวผูร้ ้องเรี ยน หรื อแหล่งข้อมูล โดยบริ ษทั ได้เปิ ดเผย
การกากับดูแลในมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีการจัดทานโยบายการคุม้ ครอง ข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั (Privacy Policy)
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยได้กาหนดให้การเก็บ การใช้ และการเผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ต้องทาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด เช่ น ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลก่อนหรื อมี สิทธิ ตามกฎหมาย กาหนด ต้องมี การแจ้ง
วัตถุประสงค์และรายละเอียดการใช้ขอ้ มูลให้ เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบ จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ของ
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ข้อมูล จัดมาตรการรองรับสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล และ หากไม่ปฏิบตั ิตามจะมีโทษทางแพ่ง ทางอาญา และทาง
ปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกากับดูแลและการ บริ หารจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างชัดเจน
และเหมาะสม เคารพ สิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้น พนักงานของบริ ษทั และ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบุคคล ดังกล่าวจะได้รับความคุม้ ครองสิ ทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องการจัดการเกี่ยวกับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ บริ ษทั ฝ่ ายจัดการและพนักงานบริ ษทั อย่างรอบคอบ เป็ นธรรม และโปร่ งใส โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายและแนว ปฏิ บตั ิต่างๆ ในเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งได้มีการ ติดตามดูแลและ
จัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้นได้ รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล
และโอกาสของบริ ษทั และการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการให้ความสาคัญเรื่ องการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน ของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
หรื อข้อมูลที่อาจมีผล กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ โดย
ได้จดั ทานโยบายการจัดการข้อมูล ภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) รวมทั้ง จัดทาแนวปฏิบตั ิการ
จัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) และกาหนดหลักเกณฑ์การกาหนด ระยะเวลา
ห้ามคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานในหน่วย งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ฯลฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(Blackout Period) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง ของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นๆ
โดยในปี 2564 ที่ผา่ นมาไม่ปรากฏการกระทาความผิดของกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ขอ้ มูลภายในแต่อย่างใด
หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญเรื่ องการเปิ ดเผยสารสนเทศ เนื่ องจากเป็ น
เรื่ องที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการควบคุมและกาหนดมาตรการ
ในการเปิ ดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็ นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่ กฎหมาย กฎเกณฑ์ มา
ตฐาน และแนว ปฏิบตั ิที่เกี่ ยวข้องกาหนด โดยมีสาระสาคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่ งใส เชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเปิ ดเผย ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริ ษทั รวมถึง
ดูแลให้การเปิ ดเผยงบการเงิน และแบบ 56-1 One Report สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน อย่างเพียงพอ และ
ได้สนับสนุนให้บริ ษทั จัดทาคาอธิ บายและการ วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) เพื่อเผยแพรให้ผูถ้ ือหุ ้น และ นักลงทุน
ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะ การเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในแต่ละไตรมาสให้ดี
ยิง่ ขึ้น
คณะกรรมการตระหนักถึ ง ความรั บผิ ด ชอบต่ อรายงานทางการเงิ น ที่ มี ข ้อมู ล ถู กต้อ ง ครบถ้ว น เป็ นจริ ง และ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชี ที่เหมาะสม การบันทึ กข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่ จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันการ ทุจริ ตหรื อการดาเนิ นการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ โดยถือปฏิ บตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและ
เชื่ อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใสและทันเวลาตามข้อกาหนดของการเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยน
สอบทานระบบ ควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ระเบียบของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ถึงความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนาเสนอให้กบั ทางคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
คณะกรรมการสนับสนุนให้บริ ษทั ฯจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (management discussion and
analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิ นรายไตรมาส/รายปี ตามเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับผลการ
ดาเนินงาน และฐานะการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการดาเนิ นงาน และฐานะการเงิ นของบริ ษทั นอกเหนื อจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิ นเพียงอย่างเดียว รวมถึงการจัดทา
รายงานในมุมมอง Non-Financial เช่น รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งบรรจุรายงานดังกล่าวไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
รายงานประจา โดยยังมิได้พิจารณาแยกเล่มเพื่อจัดทาเป็ นรายงานความยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับกรรมการแต่ละท่าน โครงสร้างการถือหุ ้น ข้อมูลการถือหุ ้น ตลอดจนบทบาท
และหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ใน
รายงานประจาปี (แบบ 56-1 one-report)
ช่ องทางการเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิ ธิพรศรี เลขานุการบริ ษทั นักลงทุน สัมพันธ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบงานด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดูแลเกี่ยวกับการให้ขอ้ มูล ตอบข้อซักถาม ชี้แจง ข้อมูลสาคัญ ข้อเท็จจริ ง และการเปิ ดเผย
สารสนเทศที่สาคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีดงั นี้
1. ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั เบอร์ 038-468-300 ต่อ 148
2. โทรสาร เบอร์ 038-458-751 ถึงฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
3. อีเมล์ ir@asiaprecision.com
4. www.apcs.co.th หัวข้อ Investor Relations
โดยบริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางและหลักการพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้นกั ลงทุนสัมพันธ์สามารถให้ขอ้ มูลและ
ปฏิบตั ิอย่าง เท่าเทียมและเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยบรรจุไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” หัวข้อ จรรยาบรรณนักลงทุน
สัมพันธ์นกั ลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เลขานุการบริ ษทั นักลงทุน สัมพันธ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบงานด้านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดูแลเกี่ยวกับการให้ขอ้ มูล ตอบข้อซักถาม ชี้แจง ข้อมูลสาคัญ ข้อเท็จจริ ง และการ
เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีดงั นี้
1. ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั เบอร์ 038-468-300 ต่อ 148
2. โทรสาร เบอร์ 038-458-751 ถึงฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
3. อีเมล์ ir@asiaprecision.com
4. www.apcs.co.th หัวข้อ Investor Relations
โดยบริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางและหลักการพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้นกั ลงทุนสัมพันธ์สามารถให้ขอ้ มูลและ
ปฏิบตั ิอย่าง เท่าเทียมและเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยบรรจุไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” หัวข้อ จรรยาบรรณนักลงทุน
สัมพันธ์
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หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นโดยจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอน
สิ ทธิ ของ ผูถ้ ือหุ ้น ทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย ผูถ้ ือหุ ้นชาวไทยและผูถ้ ือหุ ้นชาวต่างชาติ โดย
สิ ทธิข้ นั พื้นฐานของผู ้ ถือหุน้ ได้แก่
ก. สิ ทธิในการซื้อขายหรื อการโอนหุน้
ข. สิ ทธิในการได้รับส่วนแบ่งกาไรของกิจการ
ค. สิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใสอย่างสม่าเสมอ และได้รับข้อมูล
สาคัญที่เป็ น ปั จจุบนั ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ง. สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม
และออกเสี ยง ลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี กาหนด
ค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชี รวมถึ งเรื่ องอื่ นๆที่ มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ เช่ น การจัดสรรเงิ นปั นผล การกาหนดหรื อแก้ไข
ข้อบังคับและ หนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
จ. สิ ทธิ อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายการอานวยความสะดวกและ
ส่ งเสริ มการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อส่ งเสริ มให้ ผูถ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐานในการเข้าร่ วมประชุมและใช้สิทธิ ออก
เสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.บริ ษทั ฯ มีนโยบายการอานวยความสะดวกและส่ งเสริ มการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ทั้งนัก
ลงทุนชาวไทย นักลงทุนชาวต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย ตลอดจนนักลงทุนสถาบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
- เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคาถามและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณา เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านระบบ
ข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
- จัด ส่ ง หนังสื อ เชิ ญ ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นและเอกสารประกอบให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ล่ ว งหน้า อย่า งน้อ ย 14-21 วัน (หรื อ
ระยะเวลาอื่นใด ตามที่ กฎหมายกาหนด) รวมถึงเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดย แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 30
วันก่อน วันนัด ประชุมผูถ้ ือหุน้
- ระบุ ขอ้ มูลสาคัญในหนังสื อเชิ ญประชุ มไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุ ม รายละเอี ยด
ระเบียบวาระการ ประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั หนังสื อมอบฉันทะตาม
แบบที่กฎหมาย กาหนดซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถเลือกที่ จะ มอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ และแผนที่ แสดงสถานที่ ประชุมประชุม นอกจากนี้ ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุมจะมีคาแนะนา วิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยงุ่ ยาก และระบุรายละเอียดเอกสารที่ผถู ้ ือหุ ้นจะต้องนามาแสดงในวันประชุม
ด้วยเพื่อรักษาสิ ทธิการ เข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
การประชุมผูถ้ ือหุน้
- กาหนดวัน เวลา และสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคานึงถึงความสะดวกของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มี
บุคลากรและ เทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อจานวนผูถ้ ือหุน้
- จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงและบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยง และเปิ ดเผยให้ที่
ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
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- ประธานที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม จะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการ ออกเสี ยงลงคะแนน และจะจัดสรรเวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกคนมีสิทธิ
ซักถาม แสดง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยและผบริ หารที่
เกี่ยวข้องเข้ารวม ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคาถามในที่ประชุม
- ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนได้
หลังการประชุมผูถ้ ือหุน้
- เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงภายในเช้าวันทาการถัดไปจากวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นโดย
แจ้งผ่านระบบ ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
- จัดทาและส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นโดยบันทึกข้อมูลรายชื่ อกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าประชุม สัดส่ วน
กรรมการที่ เข้า/ ไม่เข้าร่ วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน (เห็ นชอบ ไม่
เห็ นชอบ งดออกเสี ยง) ของแต่ละวาระ ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ ประชุม รวมทั้งชื่ อ-นามสกุลของผูส้ อบถามและ
ผูต้ อบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิ ดเผย
รายงานการประชุม ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาคาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนนในการเข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ไว้ใน”หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ”ซึ่งจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบายเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายได้รับการปฏิบตั ิและปกป้ องสิ ทธิ
ขั้น พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้น การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย การป้ องกัน
การใช้ขอ้ มูล ภายใน การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทารายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน โดยกาหนดเป็ นนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้
2. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคาถามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวาระหรื อข้อมูลอื่นๆ ที่สาคัญของ
บริ ษทั เป็ นการ ส่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
ที่อยู่

: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เลขที่ 700-331 หมู่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
: โทรศัพท์ 0 38 468 300
: โทรสาร 0 38 458 751
: เว็บไซต์ www.apcs.co.th
3. บริ ษทั มีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รวมถึงนักสงทุนสถาบันในการเข้าร่ วมประชุมผู ้
ถือหุน้ แม้วา่ ในปี 2564 ที่ผา่ นมาจะเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COMD-19) บริ ษทั
ก็ให้มีมาตรการป้ องกัน การติดเชื้ออย่างละเอียดรัดกุม และได้มีการปฏิบตั ิการตาม มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งจะทา
ให้การประชุม ดาเนินไปอย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด
4. ในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ได้จดั ให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์ โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียน
ของผูถ้ ือหุ ้น แต่ละรายที่ ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบี ยนเพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้น ได้รับความสะดวกในการประชุ มและทาให้
ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มี จุดตรวจเอกสารกรณี รับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่ วม ประชุมแทน และจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ สาหรับปิ ดหนังสื อ มอบฉันทะไว้บริ การให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เข้าร่ วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก ตลอดการลงทะเบียน โดยบริ ษทั ได้เปิ ดรับลงทะเบียนการเข้า
ร่ วมประชุมก่อนเริ่ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง
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5. บริ ษทั ได้จดั ให้มีตวั แทนของผูส้ อบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงตลอด
การประชุม รวมทั้งมีตวั แทนอาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุ ้นจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยเข้าร่ วมสังเกตการณ์ และได้เชิญชวน
ให้ผถู ้ ือหุน้ เป็ น สักขีพยานในการนับคะแนนรวมกับตัวแทนผูส้ อบบัญชีอีกด้วย
6. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามลาดับในระเบียบวาระที่ได้กาหนด
ไว้ในหนังสื อ นัดประชุมที่ ได้ส่งให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง สาทับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ อง อื่นที่นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น แต่อย่างใด นอกจากนี้ ภายหลังจากที่
ประชุมได้พิจารณาเรื่ อง ต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิม่ เติมใน
เรื่ องที่มีความสนใจก่อนปิ ดประชุม
7. บริ ษทั มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการ
บริ ษทั และฝ่ ายจัดการที่ เข้าร่ วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการ ลงคะแนนเสี ยง มติที่ประชุม ผลการสงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ รวมถึงคาถาม คาชี้ แจงและความคิดเห็นของผูถ้ ือหุ ้น โดยประเภทของผูถ้ ือหุ ้น (มาประชุมด้วยตนเองหรื อเป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะ) ที่ซกั ถามหรื อแสดงความคิดเห็น และจัดทา รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 แล้วเสร็ จ ภายใน
14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้ง
ได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย
8. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริ หารได้พิจารณาคาถามและข้อเสนอแนะของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่ รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อกาหนดแนวทางดาเนิ นการที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุ ง การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ต่อไปให้ดียงิ่ ขึ้น
9. การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
- แจ้งกาหนดการประชุม ระเบี ยบวาระ และความคิ ดเห็ นของคณะกรรมการในหนังสื อเชิ ญประชุ ม
พร้อมแจ้งข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯและเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 30 วันก่อน
วันนัดประชุม ผูถ้ ือหุน้
- แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบี ยน การมอบ
ฉันทะ และการออก เสี ยงลงคะแนน
- จัดทาหนังสื อเชิ ญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นชาวต่างชาติ
- เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ งคาถามและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ รวมถึงเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจารณา เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
- ดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบ
วาระในที่ ประชุมโดย ไม่แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ ผถู ้ ือหุ ้นต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ ตัดสิ นใจ
- เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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6.2 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่ องอื่นๆ
 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมัน่ การดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็ นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ
(Code of Conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ ให้แก่พนักงานเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการที่จะดาเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่ งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย คานึ งถึงสังคม และ
สิ่ งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่ อสารภายในองค์กรในรู ปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็น
ถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบตั ิงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบตั ิตน และปฏิบตั ิงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ขอ้ มูลภายในและ
การรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปั ญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร สิ ทธิ และความเป็ นกลางทางการเมือง การ
ปฏิบตั ิต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และช่องทางการร้องเรี ยนการพบเห็นผูก้ ระทาผิดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ โดยบริ ษทั ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าว (สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ www.apcs.co.th)
โดยในปี 2564 ไม่มีผรู ้ ้องเรี ยนเกี่ยวกับกระทาผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6.3 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี
บริ ษทั ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งที่เป็ นหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2549 (CG Principles 2549) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หลักการกากับดููแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 หรื อ Corporate Governance Code (CG
Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่ วมมือของคณะทางานเพื่อการ
พัฒนาความยัง่ ยืนของบริ ษทั จดทะเบียน โดยคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิ จารณาและนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ ออนุ ม ัติให้บ ริ ษทั มี การก าหนดนโยบาย รวมถึ งน า
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิ
การทบทวนการนาหลักการกากับดููแลกิจการทีด่ หี รื อ Corporate Governance Code ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้
ในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษ ทั โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน ได้ให้ไปพิจารณา
ทบทวนการนาหลักปฏิบตั ิ 8 ประการ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตาม
ข้อแนะนาของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิ จของบริ ษทั
โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผูน้ าขององค์กร ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ทุ กคนได้พิจารณาหลัก
ปฏิ บตั ิดงั กล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสาคัญของการนาหลักปฏิบตั ิ ตาม CG Code เพื่อ
นาไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืนเป็ นอย่างดี สาหรับหลักเกณฑ์ในเรื่ องใดที่ยงั ไม่ได้มีการกาหนดเป็ นนโยบาย
หรื อยังไม่ได้นามาปฏิบตั ิ
จาก CG Code โดยฝ่ ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน รวมทั้้งคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
เพื่ อพิจารณาทบทวนเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้้ งตามที่ เห็นเหมาะสม
และพิจารณาทบทวนการปฏิบตั ิตาม CG Code ของคณะกรรมการบริ ษทั และมาตรการทดแทนสาหรับแนวปฏิบตั ิ
ที่ยงั ไม่สอดคล้องกับ CG Code ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี รายงานประจาปี แบบ 56-1One Report ต่อไป ตามหลัก
ปฏิบตั ิตาม CG Code ที่ประกอบด้วย
8 หมวดหลักต่อไปนี้้
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หลักปฏิบัติ 1
ตระหนักถึ งบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่ สร้างคุ ณค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบัติ 2
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไป เพื่อความยัง่ ยืน
(Define Objectives and Central Ideas)
หลักปฏิบัติ 3
เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มี ประสิ ทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 4
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
(CEO and People Management)
หลักปฏิบัติ 5
ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Operations)
หลักปฏิบัติ 6
ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่ เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
บริ ษทั เริ่ มนาหลักการ CG Code มาปรับใช้ให้เข้ากับบริ บท ทางธุรกิจของบริ ษทั ตั้้ งแต่ปี 2555 ควบคู่กบั หลักการ
CG Principles 2549 อย่า งไรก็ ต ามส าหรั บ หลัก ปฏิ บัติ ที่ ย งั ไม่ เ หมาะสมส าหรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท นั้น
คณะกรรมการ บริ ษ ัท ได้มี การพิ จ ารณาก าหนดมาตรการทดแทนที่ เ หมาะสมและได้บัน ทึ ก ไว้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของมติ
คณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกโดยปี 2564 มี เรื่ องที่บริ ษทั ยังไม่ได้ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้้
1. คณะกรรมการควรกาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการ
แต่ ง ตั้้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระครั้ งแรก ในกรณี ที่ จ ะแต่ ง ตั้ง กรรมการอิ สระนั้น ให้ ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไป
คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึ งความจาเป็ นดังกล่าว
ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการอิสระที่ ดารงตาแหน่งต่อเนื่ องเกิน 9 ปี รวม 2 คน ได้แก่ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
และ นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร ซึ่ งเป็ นกรรมการอิ สระที่ดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี นั้้ น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ น
อิสระ และยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษทั อีกทั้้ งได้นาความรู ้ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญมาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และยังสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็ นอย่างดี
2. กาหนดจานวนวาระที่ จะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และ
กาหนดจานวนวาระที่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของอนุกรรมการ ปั จจุบนั คณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการ
ดารงตาแหน่งของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการแต่ละคนและ
คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนรวมถึ งพิจารณาความหลากหลาย ความรู ้ ความชานาญเฉพาะด้านที่ จาเป็ นต้องมี ใน
คณะกรรมการเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ
อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะมีการพิจารณาการเข้าเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมชุดต่างๆ เป็ นประจาทุกปี โดยพิจารณา
จากทั้งคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่างๆทั้้ งนี้้ เรื่ องที่บริ ษทั ยังไม่ได้ปฏิบตั ิ
ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่ ง ฝ่ ายจัดการจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาทบทวน เป็ นประจาทุกปี เนื่ องจากคณะกรรมการบริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
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กากับดูแลกิจการจึงได้กาหนดแนวทางที่ ชดั เจนในการให้อิสระแก่ฝ่ายจัดการในการริ เริ่ มและดาเนิ นการปรับปรุ งเรื่ องการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องภายใต้คาแนะนาของคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2564 บริ ษทั ได้รับการประเมิ นเรื่ องการกากับดููแลกิจการต่างๆ ดังนี้ ได้รับผลการ
สารวจ CGR ประจาปี 2563โดย IOD อยูใ่ นกลุ่มระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้ อยละ 80) และได้รับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทย 95 คะแนน
นอกจากนี้้ในปี 2564 บริ ษทั ได้ดาเนินการที่สาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับดูแลกิจการ
หรื อกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้บริ ษทั มี ระบบการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่ อง และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการกากับดูแลและแสดงให้เห็นว่ามีการยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ที่สอดคล้องกับ
CG Code ปี 2560 ดังนี้
1) ทบทวนกฎบัตรและแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
2) กาหนดนโยบายการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3) ทบทวนนโยบายกาหนดจานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการสามารถไปดารงตาแหน่งได้
4) กาหนดนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
5) ทบทวนแบบประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
6) ทบทวนนโยบายการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือก
ตั้้ งเป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
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7. โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสํ าคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่ อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
7.1. โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2564
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โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการบริ หาร โดยคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ.2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริ หารงานของบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ต่างๆดังนี้
7.2. ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการ
7.2.1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติสอดคล้อง กับกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั มีความรู ้
ความสามารถเป็ นที่ ยอมรับ และเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริ ษทั โดยร่ วมกับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งในการกําหนด วัตถุประสงค์และวางแผนการดําเนิ นงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Corporate Objective
and Long Term Goal) ตลอดจนกําหนด นโยบายการเงิ น การบริ หารความเสี่ ยงผ่านคณะจัดการความเสี่ ยง และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการ ทบทวนนโยบายและแผนงานสําคัญของบริ ษทั เป็ นประจําทุก
ปี และกํากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไป
ตามแผนที่ วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ข้อ 15 กําหนดให้บริ ษทั มีคณะกรรมการ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่ งของ จํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรนั้น ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการจํานวน 9 คน ซึ่ งสอดคล้อง
กับข้อบังคับ ของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 6 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ ายบริ หารจํานวน 3
คน คือ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริ หาร ซึ่ งกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารกว่ากึ่งหนึ่ งมี
ความรู ้และ ประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั ดังรายชื่อ ต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่ อ

ตําแหน่ ง

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
พล.ต.รศ.นพ.เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์
นายธี รลักษ์ แสงสนิท
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
นายสุ ริยล อุดชาชน
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง 1)

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ

เลขานุการบริ ษทั นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
1) นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติไม่
แต่งตั้งกลับเข้าดํารงค์ตาํ แหน่งต่ออีกวาระ และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้เสนอชื่อนายธี รลักษ์ แสงสนิ ท เข้าเป็ น
กรรมการบริ ษทั แทน นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
2) พล.ต.รศ.นพ.เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ
ผ่านการอนุมตั ิในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564
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คณะกรรมการบริ ษทั ทั้ง 9 คน ไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้าม ดังนี้
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่ เกี่ ยวกับทรัพย์ซ่ ึ งได้กระทําโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทํารายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมารายละเอียดปรากฎตาม
ประวัติคณะกรรมการบริ ษทั ในเอกสาร แนบ 1 ซึ่ งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ นายอนุ โรจน์ นิ ธิพรศรี กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือ
ชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
กรรมการอิสระของบริษัท
บริ ษทั มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยาม ของบริ ษทั ซึ่ งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์
คุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน จํานวน 4 คน เท่ากับ เกณฑ์ของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูซ้ ่ ึ งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพที่มี มูลค่าเกินกว่าที่
กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ และไม่
มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ซึ่ งมีหน้าที่ตรวจสอบการ ทํางานของฝ่ ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อคัดค้านการตัดสิ นใจที่ไม่เป็ นธรรม หรื อไม่โปร่ งใสของบริ ษทั ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของ ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกํากับดูแลให้ บริ ษทั กําหนดและเปิ ดเผยนโยบาย
ด้านการทํารายการที่เกี่ยวโยง กัน เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ จะได้รับประโยชน์สูงสุ ด ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ.นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
2. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
3. พล.ต.รศ.นพ. เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์
4. นายธี รลักษ์ แสงสนิท
โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน เป็ น ผูพ้ ิจารณาสรรหาบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระโดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับ
ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ตามรายละเอียดในหัวข้อการกํากับ ดูแลกิจการ เรื่ องความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของคณะกรรมการ
บริ ษทั เรื่ องความหลากหลายในโครงสร้าง ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพและ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ ทบทวนข้อกําหนด
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษทั และได้มีมติ อนุมตั ิไว้ดงั นี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือ หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจ ควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3.ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรสพี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
บุคคล ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
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4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5.ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชีซ่ ึ งเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของ บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6.ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ี อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผู ้ ถือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ น หุน้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9.ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เช่น
หุน้ ส่ วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่คา้ อันอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
10.มีความรู ้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถที่เป็ น
ประโยชน์ต่อ การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
11.กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะทําให้ตนต้อง
ขาด คุณสมบัติความเป็ นอิสระในฐานะกรรรมการอิสระ
12. กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณี ที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลถึงความจําเป็ นดังกล่าว
13.กรรมการอิสระจะต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งภายหลังได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตดั สิ นใจดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยสามารถตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อย ลําดับเดียวกัน หรื อ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสิ นใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดย
ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการ ที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ น บุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรื อการให้บริ การทาง วิชาชีพเกินมูลค่าที่กาํ หนดตามข้อ 4 หรื อ ข้อ 6 ให้บริ ษทั ได้รับการ ผ่อนผันข้อห้ามการมีหรื อเคยมี
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ได้จดั ให้มีความ เห็นคณะกรรมการ
บริ ษทั ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 29/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้ว ว่าการแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
7.2.2. ข้ อมููลคณะกรรมการและผู้มอี าํ นาจควบคุุมบริษัทรายบุุคคล
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
กรรมการบริษทั
ลําดับ

กรรมการ
(9 คน)

1

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม

2

นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

3

พล.ต.รศ.นพ.เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์

4

นายธีรลักษ์ แสงสนิท

5
6
7
8
9
10

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
นายสุ ริยล อุดชาชน
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
นายราจีฟ วิจายัน

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ
( 3 คน)

กรรมการสรรหา
ค่ าตอบแทน
( 3 คน)

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง
(3 คน)

กรรมการบริหาร
(5 คน)

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

7.2.3. บทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูข้ บั เคลื่อนองค์กรที่มีบทบาทและหน้าที่ ในการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตเพื่อประโยชน์สูงสุ ด ของบริ ษทั บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกฝ่ าย ภายใต้หลักการกํากับดูแล กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนั้นยังมี บทบาทและหน้าที่ในการ
กํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ของฝ่ ายจัดการและกรรมการผูจ้ ดั การในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้สาํ เร็ จตาม
แผนงานที่ได้กาํ หนดไว้ ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึงได้ มีมติกาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ฉบับนี้ข้ ึนเพื่อให้
กรรมการ บริ ษทั ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่ อปฏิบตั ิหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และเพื่ อสร้างคุณค่า
อย่างยั่งยืน ให้แก่ท้้ งบริ
ั ษทั ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยรวม
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
1.ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่ งในสามโดยอัตรา
ถ้าจํานวนกรรมการ แบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการที่ อ ยู่ในตําแหน่ งนานที่ สุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง ซึ่ ง กรรมการที่ ออกจากตําแหน่ งไปนั้นอาจจะเลื อ กเข้ารั บ
ตําแหน่งอีกก็ได้
ส่ วนที่ 2 หน้า 138

กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
2. การพ้นจากตําแหน่ง
2.1 กรรมการพ้นจากตําแหน่งทันที เมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการ หรื อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมี สิ ทธิ ลงคะแนนเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และ มีสิทธิ ออกเสี ยง
- ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
2.2. กรณี กรรมการบริ ษทั พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริ ษทั ที่พน้ ต าแหน่งยังคงต้องรักษาการใน
ตําแหน่งเพื่อดําเนินกิจการของบริ ษทั ต่อไปเพียงเท่าที่จาํ เป็ น จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั ชุดใหม่จะเข้ารับ หน้าที่
2.3. กรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการบริ ษทั นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนอยูใ่ น ตําแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษทั ซึ่ งทดแทน
3. กรรมการที่มีอาํ นาจลงลายมื่อชื่อแทนบริ ษทั
กรรมการที่มีอาํ นาจลงลายมื่อชื่อแทนบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 30. "จํานวนหรื อชื่อกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชื่ อผูกพันบริ ษทั ได้น้ นั ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั โดยที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้"
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาํ คัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นงานตาม
นโยบายและแผนที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยสรุ ปอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญได้
ดังนี้
1. คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
สําหรับ กรรมการบริ ษทั จดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
2. จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ฯ ที่ผสู ้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3. กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนิ นธุรกิจ งบประมาณ
นโยบาย ด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทําแผนสื บทอด
ตําแหน่ง ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร (Succession Plan) รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4. พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรื อกลยุทธ์ของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมาและได้ติดตามดูแล
ให้มี การนํากลยุทธ์ของบริ ษทั ไปปฏิบตั ิ
5. ควบคุมและกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมถึงกําหนดค่าตอบแทนและ
ทบทวนการวางแผนการสื บทอดงาน
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6. กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาด ทุน ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน
ที่สาํ าคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
7. พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริ หารงาน มีอาํ นาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่กาํ หนดนั้นต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว
สามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ พิจารณาและ
อนุมตั ิไว้แล้ว
8. คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายกํากับดูแลและการ
บริ หารงาน ประจําวันออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริ หารงานปกติประจําวันแต่ให้การ
สนับสนุนและ คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางกรรมการผูจ้ ดั การอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะที่กรรมการ
ผูจ้ ดั การ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั ภายใต้กรอบอํานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. จัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
10. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด
แทน คณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขการมอบอํานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอํานาจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่
ทําให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อ อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี (ตามที่นิยามไว้ใน ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อประกาศอื่นใดของ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็ น การอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและ อนุมตั ิไว้แล้ว
11. คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 1 คน เข้าอบรมหลักสู ตร หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาที่
เป็ นการ เพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในการ
ปฏิบตั ิงาน ในรอบปี ที่ผา่ นมา
12. แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั เพื่อรับผิดชอบดําเนิ นการในด้านต่างๆ ในนามของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ เช่น
ทะเบียน กรรมการ หนังสื อนัดประชุมกรรมการ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
13. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อนําผลการประเมินมาพิจารณาร่ วมกัน
ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั มีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้น โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะควรเข้าร่ วม
การประชุมคณะกรรมการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม ทั้งปี ในขณะที่กรรมการทุกคนควรเข้าร่ วม การ
ประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. เป็ นผูน้ าํ ของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาํ หนดไว้เป็ นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั และประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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2. เป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ และเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี ที่
คะแนนเสี ยง เท่ากันทั้ง 2 ฝ่ าย
3. เป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบวาระที่กาํ หนด
4. เสริ มสร้างมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริ ษทั
7.3. ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการชุ ดย่ อย
7.3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
รายชื่ อ
ตําแหน่ ง
1.
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม กรรมการตรวจสอบ
3.
นายธี รลักษ์ แสงสนิท
กรรมการตรวจสอบ
4.
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
กรรมการตรวจสอบ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศิจกายน 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 24
ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 23 ธันวาคม 2565) โดยมี นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์ เป็ นเลขานุการ
- นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติไม่แต่งตั้งกลับเข้า
ดํารงค์ตาํ แหน่งต่ออีกวาระ และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีการเสนอชื่อ นายธีรลักษ์ แสงสนิท เพื่อเข้าเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ แทน
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง โดยอายุการดํารงตําแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิมที่คงเหลืออยู่
-นายธีรลักษ์ แสงสนิท เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดํารงตําแหน่ ง/การพ้ นจากตําแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตําแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก
ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดํารงตําแหน่งต่อเนื่ อง เริ่ มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2565 อนุมตั ิโดย คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
2. เมื่อมีเหตุให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําหน่ง และมีผลให้จาํ นวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
คณะกรรมการบริ ษทั จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนรายใหม่เพื่อให้ครบจํานวนอย่างช้าภายใน 3 เดือน
นับ แต่วนั ที่มีจาํ นวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูต่ าํ แหน่งได้เพียง
วาระที่ ยังคงเหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่ งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริ ษทั แจ้งการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ตรวจสอบ ดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตําแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทันที เมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• พ้นจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั
• คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
• ครบวาระ
• ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรื อคําสั่งที่ชอบด้วยกฏหมายให้จาํ คุก เว้น
แต่ในความผิดที่กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
• เป็ นบุคคลล้มละลาย
• เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
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• ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้หรื อตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
3. ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ควรแจ้งเป็ นหนังสื อต่อบริ ษทั ล่วงหน้า เช่น
อย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริ ษทั จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน โดยบริ ษทั จะแจ้ง
เรื่ องการลาออกพร้อมส่ งสาเนาหนังสื อลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ กรณี ที่กรรมการตรวจสอบพ้น จาก
ตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนิ นการต่อไป ก่อน
จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
4.ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนวาระการดํารงตําแหน่ง บริ ษทั ฯ จะแจ้งเรื่ องการถอดถอนพร้อม
สาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีสากล โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบการจัดทํารายงาน ทาง
การเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจําปี และเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริ ษทั
2.สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการกํากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยงและระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ เห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่ เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญ
ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ก็ได้ พร้อมทั้งนําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การปรับปรุ งแก้ไขระบบการควบคุม
ภายในที่สาํ คัญและจําเป็ นเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยสอบทานร่ วมกับ ผูส้ อบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาตรวจสอบภายใน
3. สอบทานเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งจาก Insource และ Outsource ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
4.สอบทานเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5.พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ พิจารณา
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ รวมถึงการพิจารณาเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู ้ ถือหุน้ เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิ ตลอดจนประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน
และปั ญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผสู ้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญ
6. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยง (Related Party Transaction) หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดให้มีการประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมอย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง แบ่งเป็ นการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี
ภายนอก 1 ครั้ง การประชุมร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายใน 1 ครั้ง และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง
8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาวิชาชีพอื่น หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ อง
ได้ เมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
9.ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผูบ้ ริ หารหรื อ
พนักงาน ของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมหรื อส่ งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจําเป็ น
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10. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
11. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พร้อม ทั้งปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี
12. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
13. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
- ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่
ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
14.ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี้
ซึ่ ง อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อดํา เนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีขอ้ บกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์
15.ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง
และคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
7.3.2. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ หาร มีจาํ นวน 5 ท่าน
ลําดับ
รายชื่ อ
1.
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
2.
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
3.
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
4.
นายราจีฟ วิจายัน
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ประกอบด้วย
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
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ลําดับ
5.

รายชื่ อ
นายสมโภชน์ วัลยะเวี

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ หาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี
(ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) โดยมี นางสาวกาญจนา ทาจําปี เป็ นเลขานุการ
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายสมโภชน์ วัลยเสวี เป็ นคณะกรรมการบริ หารโดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 9
มีนาคม 2563 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับคณะกรรมการบริ หารทั้งคณะ

วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริ หารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริ หารซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริ หารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และมีอาํ นาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
อํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษทั กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน และอํานาจการ
บริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั หลักเกณฑ์ในการดําเนิ นธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบ ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยสรุ ปอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญได้ดงั นี้
1. ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และหรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั /
2. พิจารณากลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ ายจัดการ กําหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดําเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั การขยายกิจการ กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดต่อไป
3. มีอาํ นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และหรื อคณะทํางาน เพื่อการดําเนิ นกิจการหรื อการบริ หารงานของบริ ษทั และ/
แล การกําหนดอํานาจ หน้าที่ ะความรั บผิดชอบของคณะอนุ กรรมการ และหรื อคณะทํางาน รวมถึ งควบคุ ม/
หรื อคณะทํางานที่ แ ต่ งตั้งบรรลุ ตามนโยบายและ/กํากับ ดู แลให้การดําเนิ นงานของคณะอนุ กรรมการ และ
เป้าหมายที่กาํ หนด
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ และกํากับ
ดูแลให้การดําเนินงานมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
5. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาและอนุมตั ิ
6. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในการดําเนิ นการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั แต่ไม่เกินงบประมาณที่
รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. อนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาํ คัญๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
8. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิ การกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่ อใด ๆ ของบริ ษทั แต่ละรายการ
ภายในวงเงินไม่เกิน ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และกรณี ที่ต ้ 100อง
ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เป็ นหลักประกัน ต้องนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั
9. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริ ษทั การเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหรื อเงินปั นผลประจําปี เพื่อเสนอ
คณะกรรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
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10. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ
กําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ าย เทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้น
ตําแหน่งประธานกรรมการบริ หาร) President)
11. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่ งคนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้
การควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอํา นาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า ว มี อ าํ นาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการบริ หาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ ได้รับมอบอํานาจ หรื อการมอบอํานาจนั้น ๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร
12. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิการกูย้ ืมเงิน และการใช้จ่ายในการดําเนิ นการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ภายในวงเงินไม่
เกิ น ล้านบาท กรณี ที่วงเงิ นเกิ นงบประมาณที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั โดยต้องนําเสนอต่อ 20
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
13. ดําเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้ผรู ้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง หรื อ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ)
/มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ หารไม่มี
อํานาจอนุมตั ิการดําเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวโดยเรื่ องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและหรื อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ เพื่ออนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุ รกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่ ึ ง (แล้วแต่กรณี ) เป็ นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.3.3. คณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
รายชื่ อ
ตําแหน่ ง
1.
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
ประธานกรรมการ
2.
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
กรรมการ
3.
พล.ต.รศ.นพ.เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการ
4.
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
กรรมการ
- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี
(ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 8 มีนาคม 2566 ) ประกอบด้วย
1. ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
2. พล.ต.รศ.นพ.เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์
3. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
โดยมี นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็ นเลขานุการ
- นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติไม่แต่งตั้งกลับเข้า
ดํารงค์ตาํ แหน่งต่ออีกวาระ และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้เสนอชื่อพล.ต.รศ.นพ.เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์เข้าเป็ นกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน แทน นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง โดยอายุการดํารงตําแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิมที่คงเหลืออยู่
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วาระการดํารงตําแหน่ ง
1. กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตําแหน่งแล้ว อาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่ อง วาระแรกของการดํารงตําแหน่งต่อเนื่ อง เริ่ มนับตั้งแต่ กฎบัตร )
(2565 กุมภาพันธ์ 18 เมื่อวันที่ 2565/1 อนุมตั ิโดย คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2565 กุมภาพันธ์ 18 ฉบับลงวันที่
2. กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3. เมื่ อกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่ งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน มีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็ นกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะอยูใ่ นตําแหน่ งได้เพียงวาระที่ ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนซึ่ งตนเข้ามาแทน
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมี
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ด้ านการสรรหา
1. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหาให้เป็ นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว้ รวมถึงกําหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความรู ้ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ประสบการในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษทั ดําเนินธุรกิจอยู่ โดย
จัดทําเป็ น Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้การสรรหากรรรมการมีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
2. สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอ้างอิงจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรื อใช้บริ ษทั ที่ปรึ กษา (Professional Search Firm)
ในการสรรหากรรมการใหม่และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
3. พิจารณากลัน่ กรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
ของ ผูท้ ี่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณา
4. ดําเนิ นการเพื่อให้มีการทาบทามและติดต่อสัมภาษณ์ผทู ้ ี่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้มนั่ ใจว่า
บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตําแหน่ง
5. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระและสมควรได้รบ
เลือกตั้ง ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั
6. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ในกรณี ที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั
7. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และพัฒนาความรู ้แก่กรรมการปั จจุบนั
8. วางแผนการสื บทอดตําแหน่งของผูบ้ ริ หารระดับสู ง(Succession Plan) เพื่อเตรี ยมพร้อมบุคคลที่มีศกั ยภาพให้
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สามารถสื บทอดตําแหน่งงานในกรณี ที่กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง เกษียณ ลาออก หรื อไม่สามารถ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้
9. ปฏิบตั ิหน้าที่ในเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ด้ านกําหนดค่ าตอบแทน
กําหนดและจัดทํานโยบายการกําหนดค่าตอบแทนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง
2. พิจารณาอนุมตั ิรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกําหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่ วนที่เป็ นเงินเดือนและ
ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสู ง และที่ปรึ กษาระดับบริ หารของ บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยเป็ นรายบุคคล
3. กําหนดเกณฑ์การประเมินผูบ้ ริ หารสู งสุ ด พร้อมทั้งนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4 . ประเมินผลการปฎิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หารทุกปี และนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ ผลการประเมินดังกล่าวนํามาพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ หารและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ด้ านธรรมาภิบาล
1. กําหนดทิศทางนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมของกรรมการและผูบ้ ริ หาร 4 ลําดับแรกตามคํานิยาม
ของ กลต. ให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจาณาให้ความเห็นชอบ
2. กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ ายบริ หารเพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
3. ทบทวนแนวปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ โดยเปรี ยบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ มาตรฐานสากลและจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาปรับปรุ ง อย่าง
สมํ่าเสมอ
หน้าที่อื่นๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอาํ นาจใน
การเรี ยกประชุมเพิ่มได้ตามความจําเป็ น
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็ นองค์ประชุม
3. ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุม
เลือก กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
4. การออกเสี ยงลงคะแนน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิ ออกเสี ยงคนละ 1เสี ยง และใช้
คะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ท่ีการลงมติโดยมีเสี ยงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงอีก 1 เสี ยง เพื่อเป็ นการชี้ขาด
5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ งต่างๆ
ให้ที่ประชุมทราบได้
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7.3.4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่ อ
นายธี รลักษ์ แสงสนิท
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
นายสุ ริยล อุดชาชน

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

กรรมการ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 9
มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 8 มีนาคม 2566 ) ประกอบด้วย
โดยมี นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์ เป็ นเลขานุการ

วาระการดํารงตําแหน่ ง
1. กรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตําแหน่งแล้ว อาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีก ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่ อง (วาระแรกของการดํารงตําแหน่งต่อเนื่ อง เริ่ มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับ
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมตั ิโดย คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5 ) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3. เมื่ อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พ้นจากตําแหน่ งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เป็ นผูเ้ สนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการให้ครบตามที่ได้กาํ หนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดย
บุ ค คลที่ เ ข้า มาเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะอยู่ ใ นตํา แหน่ ง ได้ เ พี ย งวาระที่ ย ัง เหลื อ อยู่ ข อง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งตนเข้ามาแทน
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีขอบเขต
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและอนุมตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการบริ หารความเสี่ ยง (Enterprise Risk
Management Framework) สําหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ให้เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ โดยนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงจะได้รับการทบทวนเป็ นประจําทุกปี หรื อเมื่อมีความเสี่ ยงใหม่ที่มีนยั สําคัญต่อการ กําหนดเป้าหมายและกล
ยุทธ์ของบริ ษทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. กํากับดูแลให้มีการระบุความเสี่ ยง โดยพิจารณาปั จจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่ งผลต่อบริ ษทั ฯ ให้ไม่
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ และมีการประเมินความเสี่ ยงผลกระทบ (impact) และโอกาส (likelihood) ที่
เกิดขึ้นของความเสี่ ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลําดับความเสี่ ยงและเลือกใช้วธิ ี การจัดการความเสี่ ยง (risk treatment) ได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์ติดตามและรายงานอย่างเป็ นระบบ
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3. มีอาํ นาจแต่งตั้งคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงตามความจําเป็ น
4. ติดตามการดําเนิ นการบริ หาร ความเสี่ ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็ นระบบ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับการบริ หาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ ยงของบริ ษทั
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่ งที่ตอ้ งดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาํ หนด
6. มีหน้าที่ประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อกําหนดมาตรการป้องกันหรื อลดความเสี่ ยง ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริ หารความ เสี่ ยงที่
กําหนด
7. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ ยง และ
แผนปฏิบตั ิการ เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เหลืออยูข่ องบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสม
8. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่มีสาระสําคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น
ผูส้ อบทาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
9. ให้คาํ แนะนํา และคําปรึ กษา กับคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมใน
การแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
10. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องมีการเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
12. โดยฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรื อนําเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7.4. ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีคณะผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้
ลําดับ
รายชื่ อ
ตําแหน่ ง
1. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
กรรมการผูจ้ ดั การ/ รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายจัดซื้ อ / กรรมการบริ หาร
3. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
4. นายราจีฟ วิจายัน

5. นายอนุโรจน์ นิ ธิพรศรี

1)

กรรมการบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิศวกรรม /
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ /
กรรมการบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป1) /
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล /
กรรมการบริ หาร

ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปประกอบด้วยงานบัญชี การเงิน งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านนําเข้า และส่งออก

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้ดาํ เนินงานภายใต้ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้ ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจัดทําอํานาจดําเนินการในการ กําหนดขอบเขตหน้าที่
ที่ชดั เจน เพื่อความโปร่ งใสและมีความคล่องตัว ในการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่าย
และงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิในแผนงาน ประจําปี ดําเนิ นการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปั ญหา
หรื อ ความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั และดํารงไว้ซ่ ึ งการสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ภาพต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
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อํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
1. ดู แ ล บริ ห าร ดํา เนิ น งาน และปฏิ บ ัติ ง านประจํา ตามปกติ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษ ัท ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนระเบี ยบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ กาํ หนดโดยที่
ประชุ มคณะกรรมการ และหรื อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และขอบเขตอํานาจซึ่ ง/
คณะกรรมการกําหนด
2. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและหรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษทั /
3. จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุ รกิ จ แผนธุ รกิ จ เป้ าหมาย แผนการดําเนิ นงาน กลยุทธ์ทางธุ รกิ จ งบประมาณ
ประจําปี ของบริ ษทั ที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ งบประมาณรายงานประจําปี และกําหนดอํานาจการบริ หารงาน
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการของบริ ษทั
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั มากําหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้ าหมายทางธุ รกิจ เพื่อกําหนด
ภารกิจหลัก )Mission) สําหรับฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการนําไปดําเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร และฝ่ ายจัดการดําเนิ นการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุ รกิจที่วางไว้ เพื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั
6. ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการและรายงานผลการดําเนิ นงาน การบริ หาร
จัดการ ความคืบหน้าในการดําเนิ นงานต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
7. ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบาย
และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
8. กําหนดโครงสร้ างองค์กร วิธีการบริ หาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง
และเลิ กจ้างพนักงานของบริ ษทั และกําหนดอัตราค่าจ้าง เงิ นเดื อน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิ การต่างๆ
สําหรับพนักงาน
9. มีอาํ นาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในตําแหน่งที่ต่าํ กว่าตําแหน่งประธานการรการบริ หาร
10. มีอาํ นาจอนุ มตั ิการใช้จ่ายในการดําเนิ นการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เช่น การจัดซื้ อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงิน
ลงทุนที่สาํ คัญเพื่อประโยชน์บริ ษทั และ การทํารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ซึ่ งอํานาจการอนุมตั ิดงั กล่าว
จะเป็ นการอนุ มตั ิรายการปกติทวั่ ไปทางการค้า โดยมี วงเงิ นในแต่ละรายการไม่เกิ น 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิ น
งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่ องใดที่ประธานกรรมการบริ หาร (President) หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากประธาน
กรรมการบริ หาร (President) หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง กรรมการผูอ้ าํ นวยการ (President) ไม่มีอาํ นาจ
อนุมตั ิการดําเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวโดยเรื่ องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุมตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่ ึ งเป็ นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กําหนด
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นายราจีฟ วิจายัน

/

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

/#

นายสุ ริยล อุดชาชน

นายประสิ ทธิ์ หาญปิ ยวัฒนสกุล

*/

นายสมชาย วงศ์ รัศมี

/#

นายปกรณ์ อาภาพันธ์

นายธีรลั กษ์ แสงสนิท

7

พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์ สุกาญจน์

6

นายชัยโรจน์ เวทย์ นฤมาณ

5

นายมนู เลี ยวไพโรจน์

EPC

4

นางพิมพฤดา พิทกั ษ์ธีระธรรม

บริ ษทั ย่อย

AUTO

APCS

3

นายอภิชาติ การุณกรสกุล

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

2

ดร.สมโภชน์ วัล ยะเสวี

รายชื่ อบริ ษัท
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2564

1

นายณรงค์ วรงค์ เกรียงไกร

รายชื่ อผู้ บริ หาร
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2564

ศจ.นพ อุดมศิล ป์ ศรีแสงนาม

ข้ อมูลการเป็ นกรรมการในบริษัทย่ อยทีเ่ ป็ นธุรกิจหลักของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

/

/#

#
///

1. บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

APAT

*/

()/#

/#

2. บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เทค จํากัด

AST

*/

()/#

/#

3. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด

A2

/

4. บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด

APT

/

5. บริ ษทั กิจการร่วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด

A2T

/

6. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด

A2VN

WATER 7. บริ ษทั ชลกิจ สากล จํากัด
หมายเหตุ :

/

CK
สัญลักษณ์

/

/
X
/

= ประธานกรรมการ
= กรรมการ

#

= รองประธานกรรมการ
= ผูบ้ ริ หาร

/

*/
*
()

= ประธานกรรมการบริ หาร
= กรรมการผูจ้ ดั การ

 ผู้บริหาร
ค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั โครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั มีการ
กําหนด อย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่ งใส สมเหตุสมผลกับ กิจการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนราย
เดือนและเงินรางวัลประจําปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ล่วงหน้า ผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั สภาวะธุ รกิจโดยรวม และ ผลสํารวจค่าตอบแทนของบริ ษทั ชั้นนําในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่งในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ผบู ้ ริ หาร ซึ่ งค่าตอบแทน
ดังกล่าวได้แก่ เงินเดือน โบนัส รวมจํานวนทั้งสิ้ น 30,402,805.33บาท
ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ลําดับ

รายชื่ อ

1.

ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม

2.

นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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จํานวนหุ้นทีถ่ ือ1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
-

2564
-

-

-

จํานวนหุ้น
สั ดส่ วนการ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ถือหุ้นในบริษทั
เพิม่ ขึน้ ในปี 2564 (ร้ อยละ)
สุ ทธิ-ซื้อ(ขาย/โอน)
2564
-

-

-
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ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ลําดับ

รายชื่ อ

ตําแหน่ ง

3.
4.

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
นพ.เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์

5.

นายธีรลักษ์ แสงสนิท

6.

นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล

7.

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

8.
9.

นายสุ ริยล อุดชาชน
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

10.

นายราจีฟ วิจายัน

จํานวนหุ้น
สั ดส่ วนการ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ถือหุ้นในบริษทั
เพิม่ ขึน้ ในปี 2564 (ร้ อยละ)
2564 สุ ทธิ-ซื้อ(ขาย/โอน)
2564
208,800
0.03
3,399,900
349,900
0.52

จํานวนหุ้นทีถ่ ือ1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
208,800
3,050,000

กรรมการ /กรรมการบริ หาร
กรรมการ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / 94,345,812
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ/
12,335,682
กรรมการบริ หาร
กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ /เลขานุการบริ ษทั /
441,663
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
-

-

-

-

94,345,812

-

14.29

12,335,682

-

1.87

441,663

-

0.07

-

-

-

หมายเหตุ : 1) การถือหุน้ รวมการถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

7.5. ข้ อมูลเกีย่ วกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีพนักงาน จํานวนทั้งสิ้ น 718 คน (ไม่รวมผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย) โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดงั นี้
ฝ่ ายฝ่ าย แผนก
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
ฝ่ ายจัดซื้อ (Supply Chain)
ฝ่ ายวิศวกรรม (Engineering &Technical)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ (Operation )
ฝ่ ายบริ หารบุคคล (Human Resource)
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป (Administration)
รวม
ค่ าจ้ างพนักงาน (ล้ านบาท/ปี )

2562
14
8
93
716
27
41
899
275.37

จํานวนพนักงาน (คน)
2563
13
11
120
510
13
53
720
241.44

2564
14
10
98
534
13
49
718
275.34

 ค่ าตอบแทนพนักงาน
ปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้กบั พนักงานจํานวนเฉลี่ย 718 คน
รวมเป็ นเงินจํานวน 275.34 ล้านบาท โดยเป็ นค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือน ค่าครองชีพ ค่านายหน้า
เงิน
สํารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงาน และอื่นๆ
 กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2549 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริ ษทั ในระยะยาว
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 ค่ าตอบแทนอื่น
-ไม่มี นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความสามารถ อันจะทําให้
เกิ ดประโยชน์แก่บริ ษทั ในการที่ จะมี บุคลากรที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ที่ จะสามารถสร้ างผลงานให้กบั บริ ษทั โดยมี
แผนการฝึ กอบรมประจําปี ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริ มทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละ
ระดับ โดยในปี 2564 บริ ษทั ได้จดั ฝึ กอบรมพนักงาน เท่ากับ 8,632.90 ชม.ต่อปี หรื อคิดเป็ นจํานวน 14.04
ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
7.6.

ข้ อมูลสํ าคัญอื่นๆ
7.6.1. รายชื่ อบุคคลทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ
แต่ ง ตั้ง นายอนุ โ รจน์ นิ ธิ พ รศรี ดํา รงตํา แหน่ ง เลขานุ ก ารบริ ษัท ทั้ง นี้ นายอนุ โ รจน์ นิ ธิ พ รศรี เป็ นผู ้มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ทางด้านบัญชี
เลขานุการบริ ษทั ตามมาตรา 15/89 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับ พ.ศ. 2551 โดยกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. คําแนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริ ษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ
2. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
3.1
ทะเบียนกรรมการ
3.2
หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
3.3
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
3.4
รายงานประจําปี ของบริ ษทั
3.5
รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทําบัญชี
บริ ษทั มอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ตําแหน่งกรรมการบริ หาร (ดููแลงานด้านการเงินและบัญชี) ให้ทาํ หน้าที่ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริ ษทั โดยคุณสมบัติของผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั มอบหมายให้นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์ ดํารงตําแหน่งเป็ นผูด้ ูแล งานตรวจสอบภายใน เพื่อดูแลงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั โดย คุณสมบัติของผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ ควบคุมดูแลการตรวจสอบภายใน
ส่ วนที่ 2 หน้า 153

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
หัวหน้ างานนักลงทุนสั มพันธ์
บริ ษทั มอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ตําแหน่งกรรมการบริ หาร (ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี) ผูม้ ีความรู ้และ
ความสามารถด้านการเงิน และการลงทุนเป็ นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษทั เพื่อทําหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับนัก
ลงทุน สถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผูถ้ ือหุน้ รวมทั้้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้องอย่างเท่าเทียม
และเป็ นธรรม โดยหากผูถ้ ือหุน้ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมลล์

: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
: (660) 38-468-300
: (660) 38-458-751
: ir@asiaprecision.com

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายละเอียด
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
2. ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)
-ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รวม

2562
1,134,000

2563
757,000

2564
500,000

1,134,000

757,000

500,000

ผูส้ อบบัญชี ปี 2564 ของบริ ษทั คือ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 ของ
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
*บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด ให้รวมถึง
1). คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของผูส้ อบบัญชี
2). กิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุ มสํานักงานสอบบัญชี กิ จการที่ ถูกควบคุมโดยสํานักงานสอบบัญชี และกิ จการที่ อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสํานักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
3). กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญของสํานักงานสอบบัญชี
4). หุน้ ส่ วนหรื อเทียบเท่าของสํานักงานสอบบัญชี
5). คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงอยูใ่ นอุปการะของบุคคลตามข้อ 4)
6). กิจการที่ผสู ้ อบบัญชี บุคคลตาม 1) 4) หรื อ 5) มีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม

ส่ วนที่ 2 หน้า 154

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบตั หิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการในรอบปี ทีผ่ ่านมา
สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นผูน้ าหรื อผูร้ ับผิดชอบ
สูงสุดขององค์กร ที่ จะต้องดาเนินธุรกิจและบริ หารงานภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี และกรอบของจรรยาบรรณของ
บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั มีผลประกอบ การที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุน รวมทั้งต้อง
ดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดและทบทวน นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบตั ิต่างๆ ใน
การบริ หารจัดการ องค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยมีตวั อย่างการดาเนินงานที่
สาคัญ ดังนี้
„ การทบทวนการนาหลักปฏิบตั ติ าม CG Code ไปใช้สร้าง คุณค่าให้แก่บริ ษทั อย่างยัง่ ยืน โดยได้พิจารณาผล
ประเมิน การปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิใน CG Code ของบริ ษทั แต่ละข้อ เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลการปฏิบตั ิดงั กล่าวและแผนพัฒนามี
ความ เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษทั และสาหรับเรื่ องที่บริ ษทั ไม่ได้ นามาปรับใช้กบั บริ บททางธุรกิจ ก็ได้มีการกาหนด
มาตรการทดแทนที่เหมาะสมด้วยแล้ว
• การทบทวนฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่ างๆ เพื่อกาหนดขอบเขตหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
CG Code และการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพือ่ ให้บริ ษทั มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิม่ มากขึ้น
• การกาหนดนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy) เพื่อให้บริ ษทั มีหลักเกณฑ์ กลไก
มาตรการกากับดูแล และการบริ หารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล อย่างชัดเจน และเหมาะสม เคารพสิ ทธิความเป็ นส่วนตัว ของ
ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ พนักงานของบริ ษทั และบุคคลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบุคคลดังกล่าว จะได้รับ
ความคุม้ ครองสิ ทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งได้สื่อสารให้กรรมการ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กากับดูแลให้มนั่ ใจว่านโยบายที่กาหนด ขึ้นและการดาเนินงานของบริ ษทั นั้น มีกลไก
เพียงพอในการนาไป ปฏิบตั ิจริ งอย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนมีการติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบตั ิเป็ นประจา
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ให้สอบทาน ความมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของกระบวนการบริ หาร ความเสี่ ยง โดยมีคณะจัดการบริ หารความเสี่ยงเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การพิจารณากาหนดโครงสร้าง ผูร้ ับผิดชอบ นโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริ หารความเสี่ ยง และแผนการจัดการความเสี่ ยง
รวมถึง ทบทวนความเสี่ ยง และติดตามการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่จดั ทา
รายงานความเสี่ ยง และการบริ หารความเสี่ ยงในรู ปแบบ Risk Dashboard โดยให้ความ สาคัญกับ Emerging Risk ซึ่งเป็ นการ
พิจารณาความเสี่ ยงที่มี นัยสาคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานผลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในทั้ง ระบบการปฏิบตั ิงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สานักงาน ตรวจสอบและผูส้ อบ
บัญชีได้รายงาน
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8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ อง คณะกรรมการ
การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ มีความสาคัญอย่างยิง่ ตามหลักบรรษัทภิ
บาลของบริ ษทั เนื่องจาก คณะกรรมการบริ ษทั ถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการกาหนด กลยุทธ์และแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดย บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ กระบวนการต่างๆ ใน
เรื่ องการสรรหากรรมการและกรรมการ ผูจ้ ดั การ
(1) การสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะร่ วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการ กากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้ รง
คุณวุฒิประสบการณ์การทางานและความเหมาะสม ด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนาเสนอต่อที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่อไป ในกรณี ที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระซึ่งดารงตาแหน่ง ต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี นับ
จากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ให้ดารงตาแหน่ง ต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผล ถึงความจาเป็ นดังกล่าว
บริ ษทั มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ตามนิยามของบริ ษทั ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ ของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน จานวน 4 คน ซึ่ง เป็ นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
โดยไม่มีอานาจลงนามผูกพัน บริ ษทั ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทางานของฝ่ ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบาย
ที่เป็ นประโยชน์ ต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อคัดค้านการตัดสิ นใจที่ไม่เป็ นธรรมหรื อ ไม่โปร่ งใสของบริ ษทั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ รวม ทั้งกากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดและเปิ ดเผยนโยบาย
ด้าน การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั และ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับประโยชน์สูงสุด
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ครบกาหนด ออกตามวาระหรื อกรณี อื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดย คัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีพ้นื ฐานและความ เชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มี
ภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์ กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการ ทางานที่โปร่ งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมี
ความสามารถ ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ สาหรับการ สรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูงนั้น บริ ษทั มีแผนการคัดเลือก
บุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริ หารที่ สาคัญทุกระดับให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าบริ ษทั ได้ผบู ้ ริ หารที่มีความเป็ นมืออาชีพ และบริ หารได้โดยเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อ รายอื่นใด โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็ นผูจ้ ดั ทาแผนสื บทอดตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การโดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการ บริ หาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณา
สาหรับสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริ ษทั ได้จดั ให้มีบตั รยืนยันการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการ
เป็ นรายบุคคลโดยให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง ทั้งหมดที่อยูเ่ ลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ น กรรมการที่ละคน โดย
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการโดยใช้ เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ
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(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่
เลือกตั้งบุคคล หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูร้ ับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า จานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการ เลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
8.1.2 การเข้ าร่ วมประชุมและจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการ รายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ํ
กรรมการบริ ษทั ต้องเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
เพื่อรับทราบและร่ วมกันตัดสิ นใจในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยมี การจัดประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง ซึ่งมีการกาหนดตารางการ ประชุมล่วงหน้าเป็ นประจาทุก
ปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบ ล่วงหน้าตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในไตรมาสสุดท้าย ของปี ก่อนหน้า
นั้น เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่ วมประชุมและอาจมีการ ประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสาคัญเร่ งด่วน
ในการประชุม คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูร้ ่ วมกันกาหนดวาระการ ประชุมและพิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้า รับการพิจารณาเป็ นวาระการ
ประชุมได้
ในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิการกาหนดนโยบายการ เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
ํ
ส่งเสริ มให้กรรมการเข้า ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งอนุมตั ิการ กาหนดระเบียบและวิธีปฏิบตั ิ
สาหรับการประชุมคณะกรรมการ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Rules) เพื่อให้สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการบริ หารจัดการอย่างมี ประสิ ทธิภาพ โดยให้ประธานกรรมการหรื อประธานในที่ประชุมมี อานาจในการ
กาหนดให้จดั ประชุมคณะกรรมการโดยการประชุม ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกาหนดการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อประชุมการโดยเปิ ดให้มีช่องทางให้กรรมการสามารถ เข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์หรื อผ่าน
ช่องทางอื่นๆ ร่ วมด้วยได้ โดยให้การนับองค์ประชุมเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จานวน 4 ครั้ง ซึ่ง เป็ นการประชุมที่กาหนดไว้ล่วงหน้า 4 ครั้ง
โดยกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 100 ซึ่งมีกรรมการที่ เข้าร่ วมประชุมและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ -Meeting Rules ข้างต้น และ
กรรมการทุกคน (ไม่รวมกรรมการที่ ออกจากตาแหน่งระหว่างปี ) มีสดั ส่วนการเข้าร่ วมประชุมมากกว่า ร้อยละ 75 ของ
จานวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง บริ ษทั ได้จดั ส่งเอกสารประกอบวาระ การประชุมในแต่ละวาระส่งให้กบั
กรรมการบริ ษทั แต่ละคนล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริ ษทั มีเวลาที่จะ ศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทาหน้าที่ประธานใน ที่ประชุมได้จดั สรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ และเปิ ดโอกาส ให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยการลงมติในที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้
ถือเสี ยงข้างมากโดยให้กรรมการ คนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสี ยงและกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วม ประชุม และ/หรื อไม่ใช้
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น หากคะแนน เสี ยงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยง เป็ นเสี ยง
ชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารได้เข้าร่ วมประชุมด้วย เพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์และรับทราบ
นโยบายโดยตรง เพื่อให้ สามารถนาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพเว้นแต่ในบางวาระที่ ประชุมเฉพาะกรรมการบริ ษทั หรื อ
เฉพาะกรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ น ผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้เพื่อความเป็ นอิสระในการพิจารณาต่างๆ
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ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญเรื่ องการจัดการเกี่ยวกับความ ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้อง
อย่างรอบคอบ เป็ นธรรม และ โปร่ งใส รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่ องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณี ที่กรรมการบริ ษทั
คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสี ยกับผลประโยชน์ เกี่ยวกับเรื่ องที่มีการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะต้องไม่มีส่วน ร่ วมใน
การตัดสิ นใจในเรื่ องนั้น
เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่จดั ทารายงาน การประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั รับรองในวาระ แรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริ ษทั ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้
กรรมการบริ ษทั สามารถแสดง ความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความสะเอียด ถูกต้องมากที่สุดได้
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูก จัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสารชันความลับของ บริ ษทั ณ
หน่วยงานเลขานุการบริ ษทั และจัดเก็บในรู ปแบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ
เพื่อสะดวกในการสื บค้นอ้างอิง
ตารางการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2564 (1 มกราคม 2564 ‟ 31 ธันวาคม 2564)
การประชุ มคณะกรรมการในปี 2564

รายชื่ อกรรมการ

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
สามัญผู้ถือหุ้น การดํารงตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (รวม 1 ครั้ง) กรรมการระหว่ างปี
บริษัท
ตรวจสอบ สรรหาและ บริหารความ
บริหาร
(รวม 4 ครั้ง) (รวม 4 ครั้ง) ค่ าตอบแทน
เสี่ยง
(รวม 2 ครั้ง)
(รวม 2 ครั้ง) (รวม 2 ครั้ง)

1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม*
2. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร*
3. พล.ต.รศ.นพ.เกรี ยงชัย ประสงค์
สุกาญจน์*/**

4/4
4/4

4/4
4/4

4. นายธี รลักษ์ แสงสนิ ท*/**

3/3

5. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
6. นายอภิ ชาติ การุ ณกรสกุล
7. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
8. นายอนุ โรจน์ นิ ธิพรศรี
9. นายสุริยล อุดชาชน
10. นายราจีฟ วิจายัน

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

11. นายวิเชี ยร เชิ ดชู ตระกูลทอง

1/1

1/1

1/1

รวมจานวนกรรมการทีเ่ ข้าประชุ ม
จานวนกรรมการทั้งหมด

9
9

3
3

3
3

3/3

2/2
2/2

1/1
1/1

1/1

1/1

25 เมษายน 2564

1/1

25 เมษายน 2564
(แทนนายวิเชี ยร
เชิ ดชู ตระกูลทอง)

3/3

2/2

2/2

2/2
2/2
2/2
2/2

2/2

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

2/2
ครบวาระการ
ดารงตาแหน่ ง
24 เมษายน 2564
3
3

5
5

9
9

หมายเหตุ:
1. * กรรมการอิสระ
2. **นายธี รลักษ์ แสงสนิ ท เป็ นกรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง แทน
นายวิเชี ยร เชิ ดชู ตระกูลทอง ซึ่งครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2564 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพื่อทราบแล้ว
3. **พล.ต.รศ.นพ.เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2564 ทั้งนี้้ บริ ษทั ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยเพื่อทราบแล้ว
4. บริ ษทั กาหนดนโยบายให้การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี ควรมีกรรมการเข้าร่ วมประชุ มโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคน
ควรเข้าร่ วมประชุ มอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนครั้งของการประชุ มทั้งปี ทั้งนี้้ การเข้าร่ วมประชุ มหมายความรวมถึงการประชุ มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
ซึ่งนับเป็ นองค์ประชุ มด้วย

ส่วนที่ 2 หน้า 158

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 33 กาหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จโบนัส ผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวน แน่นอนหรื อวาง
เป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ได้มี มติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ ประจาปี 2564 อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563ได้มีมติ กาหนดไว้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 มีมติให้กาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินค่าตอบแทน
กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กรรมการบริษทั
กรรมการ

ค่ าเบี้ยประชุ ม
จานวนเงิน
ครั้ง
รวม

ค่ าตอบ
แทน

ประธาน

6

150,000 120,000

รองประธาน

6

90,000 120,000

กรรมการ

6

180,000 120,000

กรรมการ (ผูบ้ ริ หาร)
6
450,000
รวม
870,000 360,000
ค่าบาเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)

กรรมการสรรหา
และค่ าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ
ค่ าเบี้ยประชุ ม
ค่ าตอบ
จานวนเงิน
ครั้ง
แทน
รวม

4

40,000 120,000
-

4

ค่ าเบี้ยประชุ ม
ค่ าเบี้ยประชุ ม
ค่ าตอบ
ค่ าตอบ
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ครั้ง
แทน ครั้ง
แทน
รวม
รวม

2

20,000

-

40,000 120,000

กรรมการบริหารความ
เสี่ ยง

2

- 2

ค่ าเบี้ย
ประชุ ม

ค่ าตอบ
แทน

รวม (ต่ อปี )

20,000

-

230,000 240,000

470,000

-

-

-

-

90,000 120,000

210,000

20,000

-

-

-

240,000 240,000

480,000

40,000

- 2
-

20,000
40,000

-

80,000 240,000

รวมค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ทั้งสิ้ นไม่ เกิน

470,000
- 470,000
- 1,030,000 600,000 1,630,000
370,000
2,000,000
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ตาราง สรุ ปค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ปี 2564
กรรมการบริษทั
ลําดับ

รายชื่ อ

ครั้ง
1

2
3
4
5
6

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการ
พล.ต.รศ.นพ.เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์*
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
นายธี รลักษ์ แสงสนิ ท*
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ
ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
ประธานกรรมการบริ หาร

ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม

7

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

8

นายอนุโรจน์ นิ ธิพรศรี

9

นายสุริยล อุดชาชน

10 นายวิ เชี ยร เชิ ดชู ตระกูลทอง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ ยง

รวม

ตําแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
เลขานุ การบริ ษทั
กรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
รวม

เบี้ยประชุ ม ค่ าตอบแทน

บําเหน็จ

ครั้ง

เบี้ยประชุ ม ค่ าตอบแทน ครั้ง

เบี้ยประชุ ม ค่ าตอบแทน ครั้ง

เบี้ยประชุ ม ค่ าตอบแทน เบี้ยประชุ ม ค่ าตอบแทน

บําเหน็จ

รวม

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

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

3/3

45,000

40,000

120,000

1/1

5,000

50,000

40,000

120,000

210,000

3/3

45,000

40,000

120,000

60,000

80,000

120,000

260,000

4/4

60,000

60,000

-

-

60,000

4/4

60,000

60,000

-

-

60,000

4/4

60,000

60,000

-

-

60,000

4/4

60,000

60,000

-

-

60,000

4/4

60,000

60,000

-

-

60,000

1/1

15,000

25,000

-

-

25,000

685,000

540,000

510,000

1,735,000

565,000

3/3

15,000

40,000

2/2

2/2

2/2

1/1

320,000

510,000

5,000

80,000

1/1

220,000

หมายเหตุ: * นายธี รลักษ์ แสงสนิ ท เข้ารับการแต่งตั้งเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2564
แทนนายวิเชี ยร เชิ ดชู ตระกูลทอง ซึ่งครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2564
* พล.ต.รศ.นพ.เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เข้ารับการแต่งตั้งเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2564

ส่วนที่ 2 หน้า 160

20,000

10,000

10,000

5,000

40,000

-

40,000

-
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8.1.3 การกากับดูแลบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
การกากับดูแลบริ ษทั ย่อย เพื่อให้การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามนโยบาย การดาเนินธุรกิจ
ที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดกลไกในการกากับดูแล รวมถึงควบคุมการบริ หาร
จัดการ ของบริ ษทั ย่อย ด้วยการกระจายอานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั และ/หรื อ ฝ่ ายจัดการเป็ นผูค้ วบคุมดูแลแทน
คณะกรรมการบริ ษทั เช่น การเป็ นผูพ้ ิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุม เป็ นต้น เพื่อให้บริ ษทั มัน่ ใจว่า บริ ษทั ย่อยมีการปฏิบตั ิตามแนวนโยบาย ตลอดจนเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ แผนธุรกิจ
และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริ ษทั อย่างมี ประสิ ทธิภาพ โดยรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
และเพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั เป็ น ไปอย่างเหมาะสม กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อ ฝ่ าย
จัดการของบริ ษทั ย่อยต้องนาเสนอผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยให้ กรรมการบริ หารของบริ ษทั ทราบในการประชุม
คณะกรรมการ บริ หารเป็ นประจา และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบใน การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจา
ทุกไตรมาส
สาหรับกลไกในการกากับดูแลเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน การทารายการ
ระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่ เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ หรื อการทารายการที่ สาคัญให้ครบถ้วน
ถูกต้องนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงาน เลขานุการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการของบริ ษทั จะร่ วมกันกากับดูแล ให้การ
ดาเนินการหรื อรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบตั ิตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศ
ไทยที่กาหนดและใช้บงั คับไว้
8.1.4 การติดตามให้ มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ น การกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั มีการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 หรื อ Corporate Governance Code
(CG Code) ของคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้กบั บริ บททางธุรกิจของบริ ษทั
เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืน โดยได้กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ บริ ษทั ตาม CG Code ไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้ง กากับดูแลให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแล กิจการเป็ นประจาตาม
ความเหมาะสม และได้ส่งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั ตระหนักรู ้ในเรื่ องจรรยาบรรณของบริ ษทั โดยมีกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงเป็ นแบบอย่างเพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิงานที่สอดคล้อง กับอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมอัน
จะนาไปสู่การ สร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนที่แท้จริ ง
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามการกากับดูแล กิจการที่ดีใน 4 ประเด็น ดังนี้
(1.) การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องการจัดการเกี่ยวกับความขัด แย้งทางผลประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง
คณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายจัดการและพนักงานบริ ษทั อย่างรอบคอบ เป็ นธรรม และโปร่ งใส โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ในเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
-

กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็ น ส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย เมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หาร ระดับสูงเป็ นครั้งแรกและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการมีส่วนได้เสี ย รวมถึง
รายงานเป็ นประจาทุกปี

-

ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษทั จะต้องจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยดังกล่าวให้แก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงาน
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เพื่อให้เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการ
ตรวจสอบและป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-

มีการเปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ในกิจการที่มีอานาจ ควบคุมร่ วมกัน และบริ ษทั อื่นอย่างชัดเจน รวมทั้งผูถ้ ือหุน้
ที่มีอานาจ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจว่าบริ ษทั มีโครงสร้างการถือหุน้ ที่ชดั เจน โปร่ งใส ไม่มีการถือหุน้ ไขว้กบั ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ จึงไม่ ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง

-

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หากกรรมการบริ ษทั คน หนึ่งคนโดมีส่วนได้เสี ยกับผลประโยชน์ในเรื่ องที่
กาลังมีการ พิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการ ตัดสิ นใจในเรื่ องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่ วม
ประชุมหรื องดออกเสี ยง เพื่อให้การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู ้
ถือหุน้ อย่างแท้จริ งในกรณี ที่มีการอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้องอนุมตั ิโดยผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วน
ได้เสี ยเป็ นพิเศษจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

(2) การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในโดยยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กาหนดโดย
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง เคร่ งครัด และติดตามการ
ํ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยูอ่ ย่างสม่าเสมอเพื
่อให้ มัน่ ใจได้วา่ กฎหมายกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับที่บริ ษทั ถือปฏิบตั ิน้ นั มีความถูกต้อง และ
เป็ นหลักประกันให้ผถู ้ ือหุน้ เชื่อมัน่ ในการดาเนินธุรกิจที่โปร่ งใส ถูกต้องตรงไปตรงมา ได้แก่
1. จัดทาแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผูด้ ารง ตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง และ
รายงานต่อ
1.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรื อ
รับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
1.2 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ ผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ดารงตาแหน่ง
2. กาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงต้อง รายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของ บริ ษทั โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานดังนี้
2.1 รายงานเมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงครั้งแรก
2.2 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ย
2.3 รายงานเป็ นประจาทุกปี
2.4 ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งและได้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการโหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้น
ไม่ ต้องยืน่ แบบรายงานโหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ย
2.5 ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสี ยแก่เลขานุการบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั
จะต้องส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7
วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับรายงาน
3. กาหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิ ดเผย/รายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหุน้ สามัญของบริ ษทั ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการ บริ ษทั ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และรายงานการถือหุน้ กู้ และหุน้ สามัญของบริ ษทั ในเครื อ ของกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร ระดับสูงรวมทั้งการถือหุน้ สามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้
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คณะกรรมการทราบทุก ไตรมาสรวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ของผูบ้ ริ หารระดับสูงทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม (คู่สมรสหรื อ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ ริ หารระดับสูง) รวมทั้ง การกาหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ระดับสูง โดยแสดงจานวนหุน้ ที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มี
การซื้อขายระหว่างปี ไว้ในรายงานประจาปี
4. จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กบั รายงานผูส้ อบบัญชีใน
รายงานประจาปี
5. เปิ ดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
6. เปิ ดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จานวนครั้งของการประชุม และ
จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็ นรายบุคคล
7. เปิ ดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในรายงานประจาปี
8. เปิ ดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
9. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง รวมทั้งรู ปแบบลักษณะ และจานวน
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็ นรายบุคคล
10. เปิ ดเผยข้อมูลการเข้าร่ วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) เป็ นรายบุคคล
11.เปิ ดเผยโครงสร้างการดาเนินงานอย่างชัดเจน
12. เปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจาปี
13.เปิ ดเผยหนังสื อบริ คณห์สนธิและข้อบังคับของบริ ษทั บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
14. เปิ ดเผยนโยบายการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคมและผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
15. เปิ ดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย
16. เปิ ดเผยโครงการลงทุนที่สาคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบ SetLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่ อให้ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่ อมวลชนและผูเ้ กี่ ยว
ข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทัว่ ถึงและโปร่ งใส
(3) การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการต่อต้านการทุจริ ต หรื อ คอร์รัปชัน (Corruption) จึงได้จดั ให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตขึ้น เพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ที่บริ ษทั จะต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ และมุง่ หมายให้ทุกคนในองค์กร ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริ ตภายใต้นโยบายเดียวกัน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริ ษทั ที่มุ่งมัน่ ต่อต้านการทุจริ ต
การส่งเสริ มโดยการนานโยบายการต่อต้านการทุจริ ตมาใช้ภายในองค์กร ปฏิบตั ิได้กาหนดให้นโยบายการต่อต้าน
การทุจริ ตนี้ มีผลบังคับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่รับทางาน
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั ในขั้นตอนการนามาตรการนโยบายดังกล่าวมาใช้ในนั้น บริ ษทั ได้นามาปรับใช้ในกระบวนการทางาน
ของแต่ละหน่วยงาน สอดแทรกไปในวิธีการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิ บตั ิงาน จนถึงผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิและการดาเนิ นการต่อต้านการทุจริ ตนี้ อาจได้รับการลงโทษขั้นสู งสุ ด คือ
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เลิกจ้าง หรื อ ยกเลิกสัญญา และในกรณี ที่การฝ่ าฝื นนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผูท้ ี่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามอาจถูกดาเนิ นการ
ตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้นโดยผูพ้ บเห็นผูใ้ ดที่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามสามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการสื่ อสาร
ของบริ ษทั ได้
นอกจากนั้นกลุ่มบริ ษทั ยังส่ งเสริ มให้บุคคลภายนอกองค์กร และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ได้รับทราบนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตนี้ ผ่านช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั เพื่อให้ได้รับทราบว่ากลุ่มบริ ษทั มีเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริ ต
อย่างจริ งจัง
การส่งเสริ มให้ทุกคนได้ยดึ ถือและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการทุจริ ต เป็ นส่ วนหนึ่ งของการมุ่งเน้นสร้างคน
ให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม ซึ่งเป็ นไปตามปณิ ธานของบริ ษทั คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน" โดยปณิ ธานดังกล่าว ถือเป็ น
เป้ าหมายสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ความร่ วมมือของคนในองค์กรจะเป็ นอีกหนึ่งพลังความดีที่เกิดขึ้นที่ "เอเซีย พรี ซิชนั่ "
บริ ษทั ได้เห็นความสาคัญ และตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนด
นโยบายต่อการทุจริ ตคอร์รัปชันขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 และ
ได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริ ษทั และ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีความเข้าใจ
และมี แ นวปฏิ บัติเ ดี ยวกัน รวมถึ งได้ร่ วมกันประกาศเจตนารมณ์ ที่ จะต่ อต้านการทุ จ ริ ตคอร์ รัป ชันทุ กรู ปแบบ ซึ่ ง สรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
 นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่รับทางานให้กบั
กลุ่มบริ ษทั กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้องกับการทุจริ ต คอร์รัปชันทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรื อทางอ้อมต่อ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู ้จกั ไม่วา่ ตนจะอยูใ่ นฐานะเป็ นผูร้ ับ ผูใ้ ห้ หรื อผูเ้ สนอให้สินบน ทั้งที่เป็ นตัวเงิน หรื อไม่
เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน ที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นธุรกิจ หรื อติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตั ิตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริ ตอย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ ตามนโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตฉบับนี้ หมายรวมถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึ ง
ตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่รับทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของประเทศ
ไทย และระหว่างประเทศที่ ว่าด้วยเรื่ อง การป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ต การให้หรื อรั บสิ นบนในทุกภูมิภาค หรื อ ทุ ก
ประเทศที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการดาเนิ นธุ รกิ จทั้งนี้ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตฉบับนี้ หมายรวมถึง กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่รับทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของประเทศไทย และระหว่างประเทศที่วา่ ด้วยเรื่ อง การป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ต การให้หรื อ
รับสิ นบนในทุกภูมิภาค หรื อ ทุกประเทศที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการดาเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริ ต ไว้บนช่องทางการสื่ อสาร อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ป้ ายติด
ประกาศของบริ ษทั โดยในปี 2564 ไม่มีเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ ยวกับการกระทาอันทุจริ ต หรื อการกระทาอันใดที่ ส่งผลเสี ยต่อ
บริ ษทั มายังคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.apcs.co.th
นอกจากนั้นในปี 2558 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต (Collective Action Coalition : CAC) และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน ไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิ กายน 2561 ซึ่ งเป็ นโครงการที่ รัฐบาลและ
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราบการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่ วมกับ 8 องค์กร ได้แก่ หอการค้าไทย สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียน
ไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และบริ ษทั ยังได้เข้าร่ วมประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
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และบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการขอต่ออายุการรับรองเป็ น Certified Company ครั้งที่ 1 “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่
(Anti-corruption Policy โดยมี สาระสาคัญของนโยบายฯ ดังนี้ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ดาเนินการหรื อ ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม โดย
ํ
และให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่าเสมอ
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและ
ข้อกาหนด ในการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
โดยมีการกาหนด นิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความ เข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้
ขอบเขตของคาว่า “คอร์รัปชัน่ (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ ให้หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดย
การเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คามัน่ ว่าจะให้ เรี ยกร้อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่
เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่วา่ จะโดย ทางตรงหรื อทางอ้อม
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิหรื อละเว้นการ ปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงธุรกิจ หรื อแนะนา
ธุรกิจให้แก่บริ ษทั โดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมุทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนมธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทาได้
กาหนดแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ พิจารณาและอนุ มตั ินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านทุจริ ต หรื อ คอร์ รัปชัน ให้
เกิดขึ้นในบริ ษทั เพื่อให้ทุกคนในบริ ษทั ได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน พร้อมทั้งกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานการกระทาการทุจริ ต ที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ ให้คาปรึ กษา ข้อแนะนา พิจารณาบทลงโทษ และร่ วมกันหาวิธีการแก้ไขปั ญหา
ให้กบั ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริ ต ที่ ได้รับจากประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ให้มี
ความเหมาะสมกับ รู ป แบบธุ ร กิ จ สภาพแวดล้อ มของบริ ษ ัท วัฒ นธรรมองค์ก ร และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริ ต ที่ได้รับจากกรรมการ
ผูอ้ านวยการ และกรรมการผูจ้ ดั การ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ ยงเกี่ยวกับการทุจริ ต
ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ ยงที่จะทาให้เกิดโอกาสการ
ทุจริ ตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั น้อยที่สุด และมีความเหมาะสม
กับรู ปแบบธุรกิจของบริ ษทั
2.4 รับเรื่ องแจ้งเบาะแสการกระทาอันทุจริ ต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามที่
ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกันพิจารณาลงโทษ หรื อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
3. ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 กาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริ ต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 สื่ อสารกับบุคลากรในองค์กร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
3.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริ ตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หรื อ
ข้อกาหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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3.4 คอยช่วยเหลือทีมตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ในการหาสื บข้อเท็จจริ งตามที่ ได้รับ
แจ้ง หรื องานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับการสอบสวนเรื่ องการทุจริ ต โดยสามารถ
มอบหมายงานให้กบั ทีมผูบ้ ริ หารที่เห็นว่าสามารถช่วยสื บหาข้อเท็จจริ งได้
3.5 กาหนดให้ผบู ้ ริ หารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รณรงค์ ส่งเสริ มให้พนักงานในหน่วยงานของตนต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต และรายงานผลให้กับประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การให้ทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ รวมถึงสื่ อสารให้ผบู ้ ริ หารแต่ละหน่วยงานได้ทราบว่ากรณี ที่
ตรวจสอบพบการทุจริ ต ต้องรี บแจ้งให้ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การได้ทราบโดยทันที เพื่อให้
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั
ได้ทราบต่อไป
3.6 กาหนดให้มีระบบและให้การสนับสนุนและส่งเสริ มนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ให้มีการนาไปใช้ใน
การปฏิบตั ิ
4. ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ปฏิบตั ิและส่งเสริ มจริ ยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อเป็ นแบบอย่างให้กบั พนักงาน และกาหนดให้มีระบบในการ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
4.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ในการปฏิ บตั ิงานเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิเพื่อให้มีการสอบยันความถูกต้อง เป็ นต้น
4.3 จัดให้มีการควบคุ มภายในเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นในหน่ วยงานและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
4.4 สอบทานและติดตามการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามนโยบาย กฎ และระเบี ยบ
ข้อบังคับ ประกาศของบริ ษทั
4.5 รายงานกรณี ทุจริ ตคอรัปชัน่ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การให้ได้รับทราบตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
4.6 ปกป้ องพนักงานที่ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เช่น ไม่ลดตาแหน่ง ไม่ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อพนักงาน
ที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกกรณี แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั สูญเสี ยโอกาสทางการค้าและ
ป้ องกันไม่ให้พนักงานได้รับผลกระทบ
5. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 จัดทาแผนการประเมินความเสี่ ยงเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และตรวจติดตาม กากับให้เกิดการนานโยบาย
การต่อการทุจริ ตไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน และรายงานต่อประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อร่ วม
หาวิธีการดาเนินการป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบต่อไป
5.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กาหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ ยงเกี่ยวกับการทุจริ ต ที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
5.3 ปฏิบตั ิงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่ องการตรวจสอบการทุจริ ต ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กาหนดไว้
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6. พนักงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 ปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงปฏิบตั ิ
ตามคู่มือจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ
6.2 รายงานเหตุกรณ์ที่น่าสงสัย หรื อพฤติกรรมการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ตลอดจนบุคคล เช่น คู่คา้ ลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามกระบวนการที่บริ ษทั กาหนด
6.3 สนับสนุนและให้ความร่ วมมือในการป้ องกันและปราบปรามทุจริ ตคอร์รัปชัน่
6.4 พนักงานทุกคนต้องเปิ ดเผยรายการความขัดแย้งของผลประโยชน์กบั บริ ษทั
แนวปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านการทุจริต
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่รับทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั
ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ต และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่ งครัด ไม่วา่ จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตทั้ง
ทางตรง หรื อทางอ้อมโดย
1. ไม่ทาพฤติกรรมใด ที่ แสดงให้เห็ นว่าเป็ นการรับสิ นบน หรื อติดสิ นบน แก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่ ตนทา
หน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรง หรื อโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 ไม่ รั บ หรื อ ให้ ข องขวัญ ของที่ ร ะลึ ก ที่ เ ป็ นเงิ น สด เช็ ค พัน ธบัต ร หุ ้ น ทองค า อัญ มณี
อสัง หาริ มทรั พย์ หรื อ สิ่ งของในทานองเดี ย วกัน กับ ผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ยวข้องที่ ตนได้เ ข้าไปติ ด ต่ อ
ประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่ งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรื อประโยชน์อื่น อันเป็ นการชักนาให้เกิดการ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
ทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของกลุ่มบริ ษทั โดยสิ่ งของ หรื อของขวัญที่ให้แก่กนั ในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มาก
และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
1.3 ไม่ ใ ห้ท รั พ ย์สิ น สิ่ ง ของ ของขวัญ หรื อ ของก านัล ใดๆ หรื อ ประโยชน์ อื่ น เพื่ อ จู ง ใจในการ
ตัดสิ นใจ หรื อมีผลทาให้ผรู ้ ับไม่ปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่คา้ รายอื่น ทั้งนี้ การ
ให้สิ่งของตามโอกาสหรื อวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวสิ ยั
1.4 ไม่เป็ นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิ ทธิ พิเศษที่ไม่ควรได้ หรื อทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเว้นการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบตั ิทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
2. ในการจัดซื้ อ จัดจ้าง ต้องดาเนิ นการผ่านขั้นตอนตามระเบี ยบของกลุ่มบริ ษทั มี ความโปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงรับรองทางธุ รกิ จ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิตามสัญญาทาง
ธุรกิจสามารถกระทาได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริ จาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
4.1 การใช้เงิน หรื อ ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อบริ จาคการกุศล ต้องกระทาในนามกลุ่มบริ ษทั เท่านั้น โดย
การบริ จาคเพื่อการกุศล ต้องเป็ น มูลนิ ธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล
หรื อองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรื อเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้
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4.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทาได้ แต่ตอ้ งไม่เกี่ยวข้อง หรื อทาให้เกิดข้อสงสัยได้
ว่าเป็ นการกระทาที่ทุจริ ต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
4.3 การบริ จาคเพื่อการกุศล ต้องมีหลักฐานที่ เชื่ อถือและตรวจสอบได้ ดาเนิ นการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียน และมีผอู ้ นุมตั ิเป็ นไปตามระดับอานาจการอนุมตั ิของกลุ่มบริ ษทั
5. ในการให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
5.1 การใช้เงิน หรื อ ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามกลุ่มบริ ษทั
เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ภาพลักษณ์ที่ดี และ
ชื่อเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั
5.2 การให้เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้วา่ การให้เงินสนับสนุน หรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณ
เป็ นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พกั และอาหาร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ให้กบั บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป
5.3 การให้เงินสนับสนุน ต้องมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบ และมี
ผูอ้ นุมตั ิเป็ นไปตามระดับอานาจการอนุมตั ิของกลุ่มบริ ษทั
6. กลุ่มบริ ษทั ไม่มีแนวทางให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่วา่ จะโดยทางตรง หรื อทางอ้อม
ดังนั้นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่ รับทางานให้กบั
กลุ่มบริ ษทั ต้องไม่กระทาการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในกลุ่มบริ ษทั และไม่ใช้ทรัพยากรใดของกลุ่ม
บริ ษทั เพื่อดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั เป็ นองค์กรที่ยึดมัน่ ในความเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุน
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย (ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริ ษทั มี
ขั้นตอนตามระเบียบที่กาหนด หากปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามขั้นตอนจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้)
7. หากพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริ ต หรื อส่อไปในทางทุจริ ต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ทั้งทางตรง
หรื อทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรื อเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การ ทราบทันที หรื อแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายนี้
8. กรรมการ และผูบ้ ริ หารต้องตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ ให้คาปรึ กษา เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เช่น พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อ
ผูท้ ี่ รับทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั เพื่อให้บุคคลที่เกี่ ยวข้องได้ปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริ ต
ฉบับนี้ รวมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดี ในเรื่ องการมีความซื่อสัตย์ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
การติดตามดูแลให้ มกี ารปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณและนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
บริ ษทั มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั ที่จะ กาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้าน คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดให้
มีระบบและส่งเสริ ม สนับสนุน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่ อสารไปยังพนักงานผูเ้ กี่ยวข้องทุก ฝ่ ายเพื่อทาความเข้าใจ
และปฏิบตั ิตนให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวน ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดของ กฎหมายอย่างสม่าเสมอ พนักงานผูก้ ระทาการคอร์รัปชัน หรื อ การกระทา
ผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการทาผิด จรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่
บริ ษทั กาหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้น ผิดกฎหมาย
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นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตาม การกากับดูแลที่ดี การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบและรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยในปี
2564 ไม่ พบการคอร์รัปชันในบริ ษทั
ข้ อแนะนาเกีย่ วกับมาตรการต่ อต้านการคอร์ รัปชั่น
หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งงานมี ข ้อสงสัยเกี่ ย วกับการปฏิ บัติ ของตนเองว่า ถูก ต้อ งตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันหรื อไม่ ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบตั ิหรื อตัดสิ นใจเรื่ องนั้นๆ ดังนี้
1. เป็ นการกระทาที่ถูกกฎหมายหรื อระเบียบของทางการและของบริ ษทั หรื อไม่
2. สังคมยอมรับการกระทานั้นหรื อไม่ สามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้หรื อไม่
3. เป็ นการกระทาที่ขดั ต่อจริ ยธรรม และอาจจะนาความเสื่ อมเสี ยมาให้กบั ผูก้ ระทาหรื อผูอ้ ื่นหรื อต่อ ชื่อเสี ยง
ของบริ ษทั ในขณะนั้นหรื อในอนาคตหรื อไม่
หากไม่แน่ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง ให้แจ้งข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งของเรื่ องนั้นต่อผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาหรื อ
สอบถามจากฝ่ ายสานักกรรมการผูจ้ ดั การ ส่วนงานกากับดูแลกิจการ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาปั จจัยและดาเนินการให้
ถูกต้องต่อไป
เรื่ องทีร่ ับแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรียนการทุจริต
1. พบเห็นการกระทาที่ทุจริ ตที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั โดยทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กร
ติดสิ นบน/รับสิ นบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรื อหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทาที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบตั ิของกลุ่มบริ ษทั หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั จนทาให้สงสัยได้วา่ อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ต
3. พบเห็นการกระทาที่ทาให้กลุ่มบริ ษทั เสี ยผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั
4. พบเห็นการกระทาที่ผดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรียนการทุจริต
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูพ้ ิจารณารับเรื่ องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยนการ
กระทาที่อาจทาให้เกิดความสงสัยได้วา่ เป็ นการทุจริ ตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั โดยทางตรง หรื อทางอ้อม โดยผ่านช่อง
ทางการรับเรื่ องที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
โดยผูร้ ้องเรี ยนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน พร้อมชื่อ ที่ อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่ อง ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ audit_committee@asiaprecision.com หรื อ
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานกรรมการบริ หาร apichart@asiaprecision.com หรื อ
3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของกรรมการผูจ้ ดั การ chairoj@asiaprecision.com หรื อ
4. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริ ษทั (หัวข้อ แจ้งเบาะแส) หรื อ
5. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 038-468-300 ต่อ 148 (ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป / เลขานุการบริ ษทั )
6. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยูท่ ี่หอ้ งฝ่ ายบุคคลและแต่ละโรงงานย่อย)
ทั้งนี้หากผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน มีขอ้ ร้องเรี ยน ประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ขอให้
ท่านส่งเรื่ องร้องเรี ยนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
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บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต คือ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า
คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ทั้งนี้ไม่วา่ ท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าว
ข้างต้น ทางบริ ษทั จะรักษาความลับของท่าน
มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ กระทาโดยเจตนาสุ จริ ต บริ ษทั จะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรื อ
ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ
โดยจากัดเฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยน เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ในกรณี ที่มีการร้องเรี ยนการกระทาที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการบริ ษทั นั้น ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลตัวกลางขึ้น โดยกรรมการที่
มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิได้รับทราบข้อมูล ทาหน้าที่ในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้
ข้อมูลในการสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้ง
เบาะแส ร้องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อการให้ขอ้ มูล โดยขอให้ผรู ้ ้องเรี ยนส่ งเรื่ องร้องเรี ยนมายังกรรมการบริ ษทั ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ถูกร้องเรี ยนได้โดยตรง
ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุม้ ครองผู ้
แจ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตราย
ใด หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อการให้ขอ้ มูล
ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ สามารถมอบหมายงานให้กบั ผูบ้ ริ หารคนใด คนหนึ่ ง ทาหน้าที่แทน
ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุม้ ครองความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูล ได้ โดย
ผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน ทั้งโดยทางตรง หรื อทางอ้อม
(เช่น ผูถ้ ูกกล่าวหา เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนโดยตรง)
ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับข้อมูลจากการปฏิ บตั ิหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรี ยน และ
เอกสารหลักฐานของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินการสื บสวน และบทลงโทษ
ขั้นตอนการดาเนินการสื บสวน
1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผู ้
กลัน่ กรอง สื บสวนข้อเท็จจริ ง
2. ระหว่างการสื บสวนข้อเท็จจริ ง ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการตรวจสอบ
อาจจะมอบหมายให้ตวั แทน (ผูบ้ ริ หาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผแู ้ จ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนได้ทราบ
3. หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ ผูท้ ี่ถูกกล่าวหาได้กระทา
การทุจริ ตจริ ง บริ ษทั จะให้สิทธิผถู ้ ูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผถู ้ ูกกล่าวหา พิสูจน์ตนเอง
โดยการหาข้อมูลหรื อหลักฐานเพิม่ เติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอันทุจริ ต
ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผูถ้ ูกกล่าวหา ได้กระทาการทุจริ ตจริ ง การทุจริ ตนั้นถือว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้
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และหากการกระทาทุจริ ตนั้นผิดกฎหมาย ผูก้ ระทาผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินยั ตาม
ระเบียบของบริ ษทั คาตัดสิ นของกรรมการผูอ้ านวยการ ถือเป็ นอันสิ้นสุด
ในกรณี ที่ผูถ้ ูกกล่าวหาการกระทาที่ เกี่ ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เป็ นประธานกรรมการบริ หาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ กรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการบริ ษทั นั้นสามารถใช้สิทธิพิสูจน์ตน โดยการหาข้อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่
แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอันทุจริ ต ตามที่ ถูกกล่าวหาได้ โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผู ้
แต่งตั้งบุคคลใด ซึ่งทาหน้าที่เป็ นตัวกลาง ในการรับเรื่ อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ร่วมกันพิจารณา การกาหนดโทษให้เป็ นไประเบียบวินยั ของบริ ษทั และหากการกระทาทุจริ ต
นั้นผิดกฎหมาย ผูก้ ระทาผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้คาตัดสิ นของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นอันสิ้นสุด
ทั้งนี้บริ ษทั จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ตอ่ ต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
การลงโทษทางวินยั เมื่อมีการละเมิดไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
การฝ่ าฝื นนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตฉบับนี้ จะต้องถูกดาเนินการทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั โดย
มีต้ งั แต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสื อ ให้พกั งาน และให้ออก และในบางกรณี อาจได้รับโทษตามที่ กฎหมาย
กาหนด
ทั้งนี้การพิจารณาบทลงโทษสาหรับผูฝ้ ่ าฝื น ให้ผบู ้ งั คับบัญชาของผูฝ้ ่ าฝื นเป็ นผูพ้ ิจารณาบทลงโทษ และในกรณี ที่
ผูฝ้ ่ าฝื นทาผิดร้ายแรง (ให้ออก) บทลงโทษนั้นต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ ดั การ ในกรณี ที่ผฝู ้ ่ าฝื นมีขอ้ โต้แย้ง
เกี่ยวกับบทลงโทษนั้น ให้ถือว่าคาตัดสิ นของกรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นอันสิ้นสุด ในกรณี ที่ผฝู ้ ่ าฝื นดารงตาแหน่ง กรรมการ
หรื อ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การ ให้ถือว่าคาตัดสิ นของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ใน
การประชุมเพื่อสรุ ปบทลงโทษ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยต้องออกจากห้องประชุมจนกว่าจะมีมติกาหนดบทลงโทษ
การเผยแพร่ และการฝึ กอบรมนโยบายการต่ อต้ านการทุจริต
1. จัดให้มีการติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในกลุ่มบริ ษทั สามารถอ่านและ
รับทราบข้อมูลได้
2. จัดให้มีการเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ผ่านช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั เช่น จดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์บริ ษทั รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี (56-1 One-report ) เป็ นประจาทุกปี
3. เมื่อมีการปรับปรุ งนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต จัดให้มีการเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตผ่านช่อง
ทางการสื่ อสารต่างๆ ต่อสาธารณะชน กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย ให้ได้รับทราบเมื่อมีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
การฝึ กอบรม
1. จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ให้แก่พนักงานใหม่
2. จัดให้มีการส่ งเสริ มทบทวนความเข้าใจ ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของการต่อต้านการทุจริ ต
ผ่านสื่ อกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. จัดให้บรรจุเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตรในการพิจารณา
เลื่อนขั้นของพนักงานระดับหัวหน้างาน
4. สนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงมีส่วนในการให้ความรู ้แก่พนักงานเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
5. บริ ษทั จะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต อย่างสม่าเสมอทุกปี
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8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ทีผ่ ่านมา
้
8.2.1 จานวนครั้งการประชุุมและการเข้ าประชุุมของกรรมการตรวจสอบรายบุุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2564
1.
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4
2.
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม กรรมการตรวจสอบ
4/4
3.
นายธีรลักษ์ แสงสนิท
กรรมการตรวจสอบ
3/3
4.
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
กรรมการตรวจสอบ
1/1
-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศิจกายน 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่ ง 3 ปี (ตั้งแต่
24 ธันวาคม 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 23 ธันวาคม 2565) โดยมี นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์ เป็ นเลขานุการ
นายวิเชี ยร เชิดชูตระกูลทอง ได้ครบวาระในการเป็ นกรรมการบริ ษทั ทาให้การดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบสิ้ นสุ ดไปด้วยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564 และที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งนายธีรลักษ์ แสงสนิท เข้าดารงตาแหน่งแทน โดยอายุการ
ดารงตาแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิมที่คงเหลืออยู่

8.2.2 ผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระตามขอบเขต หน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการ บริ ษทั เป็ นประจาทุกปี ในปี
2564 คณะกรรมการตรวจสอบ การกากับดูแล การกาหนดกลยุทธ์ การ ปฏิบตั ิงาน และการติดตามผล และทุกสิ้นปี
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจ สอบโดยแบ่งการประเมินออกเป็ นสอง
แบบ คือ
1) การประเมินผล การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และ
2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดี หัวข้อที่ประเมิน
ได้แก่ โครงสร้าง และคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิหน้าที่ และการประชุม สรุ ปความเห็น
โดยรวม การปฏิบตั ิงานของเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ในกรณี ที่พบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
นอกจากนี้เช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่ วมประชุม เพื่อปรึ กษาหารื อกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสาคัญในการจัด ทางบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เป็ นไปตามมาตรฐานและเป็ น ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อนั ควร สงสัยของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกรรมการผูจ้ ดั การรายงาน ว่าไม่พบ
พฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทางบการเงิน ของบริ ษทั แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแส
เงินสดถูก ต้องตามควร True and Fair) ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน และมีความเชื่อได้ โปร่ งใส
โดยผูส้ อบบัญชีมีความ เป็ นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริ ษทั ได้วา่ จ้างบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด ทาหน้าที่สอบ
บัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงิน ของบริ ษทั โดยไม่มีการให้บริ การอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี
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สาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี 2564 ได้แก่ การสอบทาน งบการเงิน การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อ
รายการที่อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการประเมินการ
บริ หารความเสี่ ยง การสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การสอบทานการ ตรวจสอบข้อร้องเรี ยน
และแจ้งเบาะแส การพิจารณาเสนอแต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ตามที่แสดงไว้ในเอกสาร แนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องอนุกรรมการชุดต่ างๆ
8.3.1 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
2.
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
กรรมการบริ หาร
3.
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
กรรมการบริ หาร
4.
นายราจีฟ วิจายัน
กรรมการบริ หาร
5.
นายสมโภชน์ วัลยะเวี
กรรมการบริ หาร

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2564
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มี มติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร มีวาระการดารงตาแหน่ ง 3 ปี (ตั้งแต่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) โดยมี นางสาวกาญจนา ทาจาปี เป็ นเลขานุการ
ที่ประชุ มกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายสมโภชน์ วัลยเสวี เป็ นคณะกรรมการบริ หารโดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 9
มีนาคม 2563 โดยมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับคณะกรรมการบริ หารทั้งคณะ

8.3.1.1 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริ หารซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือก
เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริ หารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และมีอานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8.3.1.2 อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติ
ธุระและงานบริ หารของบริ ษทั กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน และอานาจการบริ หาร
ต่าง ๆ ของบริ ษทั หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบ ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตาม
นโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี้
1. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
2. พิจารณากลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ ายจัดการ กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดต่อไป
3. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรื อคณะทางาน เพื่อการดาเนินกิจการหรื อการบริ หารงานของบริ ษทั และ
การกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการ และ/หรื อคณะทางาน รวมถึงควบคุ ม
กากับดู แ ลให้การดาเนิ นงานของคณะอนุ กรรมการ และ/หรื อคณะท างานที่ แต่งตั้ง บรรลุต ามนโยบายและ
เป้ าหมายที่กาหนด
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4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ และกากับ
ดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
5.พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่ จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาและอนุมตั ิ
6.มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในการดาเนิ นการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั แต่ไม่เกินงบประมาณที่
รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
7.อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
8.มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิ การกูย้ ืมเงิ น การจัดหาวงเงิ นสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่ อใด ๆ ของบริ ษทั แต่ละรายการ
ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และกรณี ที่ตอ้ ง
ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เป็ นหลักประกัน ต้องนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั
9. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษทั การเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหรื อเงินปั นผลประจาปี เพื่อเสนอ
คณะกรรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
10. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ
กาหนดเงิ นค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ าย เที ยบเท่าขึ้นไป ยกเว้น
ตาแหน่งประธานกรรมการบริ หาร (President)
11.ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า ว มี อ านาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริ หาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ ได้รับมอบอานาจ หรื อการมอบอานาจนั้น ๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร
12. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงิ น และการใช้จ่ายในการดาเนิ นการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ภายในวงเงินไม่
เกิ น 20 ล้า นบาท กรณี ที่ ว งเงิ น เกิ น งบประมาณที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท โดยต้อ งน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
13. ดาเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ผรู ้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และ/
หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ หารไม่มีอานาจอนุมตั ิการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวโดยเรื่ องดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุมตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไป
ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่ ึงเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
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8.3.2

คณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2564
1.
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
ประธานกรรมการ
2/2
2.
พล.ต.รศ.นพ. เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการ
1/1
3.
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
กรรมการ
2/2
4.
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
กรรมการ
1/1
-

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระตั้งแต่ (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 8 มีนาคม 2566 )
นายวิเชี ยร เชิ ดชู ตระกูลทอง ได้ครบวาระในการดารงตาแหน่ ง เมื่ อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุ มกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งพล.ต.รศ.นพ. เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เข้าดารงค์ตาแหน่งแทน โดยอายุการดารงตาแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิมที่คงเหลืออยู่
โดยมี นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็ นเลขานุการ

8.3.2.1 วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้น
ตาแหน่ งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก แต่ไม่เกิ น 3 วาระต่อเนื่ อง (วาระแรกของการดารงตาแหน่ ง
ต่อเนื่ อง เริ่ มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุ มตั ิโดย คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
2. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
3. เมื่อกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เป็ นกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มี
จานวนครบตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่ เข้ามาเป็ นกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนซึ่ งตนเข้า
มาแทน
8.3.2.2 ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน ปฏิ บัติ หน้าที่ ต ามที่ ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมี
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ด้ านการสรรหา
1.1 กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหาให้เป็ นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่คณะกรรมการกาหนดไว้ รวมถึงกาหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความรู ้ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ประสบการในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษทั ดาเนินธุรกิจอยู่ โดย
จัดทาเป็ น Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้การสรรหากรรรมการมีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
1.2 สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอ้างอิงจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรื อใช้บริ ษทั ที่ปรึ กษา (Professional Search Firm)
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ในการสรรหากรรมการใหม่และผูบ้ ริ หารระดับสูง
1.3 พิจารณากลัน่ กรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
ของ ผูท้ ี่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณา
1.4 ดาเนินการเพื่อให้มีการทาบทามและติดต่อสัมภาษณ์ผทู ้ ี่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้มนั่ ใจว่า
บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตาแหน่ง
1.5 พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระและสมควรได้รบ
เลือกตั้ง ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั
1.6 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ในกรณี ที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั
1.7 จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และพัฒนาความรู ้แก่กรรมการปั จจุบนั
1.8 วางแผนการสื บทอดตาแหน่งของผูบ้ ริ หารระดับสูง(Succession Plan) เพื่อเตรี ยมพร้อมบุคคลที่มีศกั ยภาพให้
สามารถสื บทอดตาแหน่งงานในกรณี ที่กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรื อไม่สามารถ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้
1.9 ปฏิบตั ิหน้าที่ในเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
2 . ด้ านกาหนดค่ าตอบแทน
กาหนดและจัดทานโยบายการกาหนดค่าตอบแทนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.1 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง
2.2 พิจารณาอนุมตั ิรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกาหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็ นเงินเดือนและ
ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสูง และที่ปรึ กษาระดับบริ หารของ บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยเป็ นรายบุคคล
2.3 กาหนดเกณฑ์การประเมินผูบ้ ริ หารสูงสุด พร้อมทั้งนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.4 ประเมินผลการปฎิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หารทุกปี และนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ ผลการประเมินดังกล่าวนามาพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ หารและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
3. ด้ านธรรมาภิบาล
3.1 กาหนดทิศทางนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมของกรรมการและผูบ้ ริ หาร 4 ลาดับแรกตามคา
นิยาม ของ กลต. ให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจาณาให้ความเห็นชอบ
3.2 กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ ายบริ หารเพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
3.3 ทบทวนแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ โดยเปรี ยบเทียบกับหลักการกากับดูแลกิจการ
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ที่ดีของ มาตรฐานสากลและจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาปรับปรุ ง
อย่างสม่าเสมอ
หน้ าทีอ่ ื่นๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอานาจในการเรี ยก
ประชุมเพิ่มได้ตามความจาเป็ น
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็ นองค์ประชุม
3. ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ ประธาน ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ กรรมการ ที่มาประชุมเลือก กรรมการ คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
4. การออกเสี ยงลงคะแนน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสี ยงคนละ 1 เสี ยง และใช้คะแนน
เสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ที่การลงมติโดยมีเสี ยงเท่ากัน ประธาน มีสิทธิออกเสี ยงอีก 1 เสี ยง เพื่อเป็ นการชี้
ขาด
5. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ งต่างๆ ให้ที่
ประชุมทราบได้
8.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.
-

รายชื่ อ
นายธีรลักษ์ เชิดชูตระกูลทอง
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
นายสุริยล อุดชาชน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2564
2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระตั้งแต่ (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 8 มีนาคม 2566 )
นายวิเชี ยร เชิ ดชู ตระกูลทอง ได้ครบวาระในการดารงตาแหน่ ง เมื่ อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุ มกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งนายธีรลักษ์ แสงสนิท เข้าดารงค์ตาแหน่งแทน โดยอายุการดารงตาแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิมที่คงเหลืออยู่
โดยมี นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์ เป็ นเลขานุการ

8.3.3.1 วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตาแหน่งแล้ว อาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่ อง (วาระแรกของการดารงตาแหน่ งต่อเนื่ อง เริ่ มนับตั้งแต่ กฎบัตร
ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุ มตั ิโดย คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2565)
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5 ) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
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3. เมื่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เป็ นผูเ้ สนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการให้ครบตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดย
บุ ค คลที่ เ ข้า มาเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง จะอยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ เ พี ย งวาระที่ ย ัง เหลื อ อยู่ ข อง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งตนเข้ามาแทน
8.3.3.2 อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีขอบเขต
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและอนุมตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการบริ หารความเสี่ ยง (Enterprise
Risk Management Framework) สาหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ให้เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้ าหมายและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ โดยนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงจะได้รับการทบทวนเป็ นประจาทุกปี หรื อเมื่อมีความเสี่ ยงใหม่ที่มีนยั สาคัญต่อการ กาหนดเป้ าหมายและกลยุทธ์
ของบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. กากับดูแลให้มีการระบุความเสี่ ยง โดยพิจารณาปั จจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลต่อบริ ษทั ฯ ให้
ไม่ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และมีการประเมินความเสี่ ยงผลกระทบ (impact) และโอกาส (likelihood) ที่
เกิดขึ้นของความเสี่ ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลาดับความเสี่ ยงและเลือกใช้วธิ ีการจัดการความเสี่ ยง (risk treatment) ได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์ติดตามและรายงานอย่างเป็ นระบบ
3. มีอานาจแต่งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงตามความจาเป็ น
4. ติดตามการดาเนินการบริ หาร ความเสี่ ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็ นระบบ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับการบริ หาร การดาเนินงาน และสถานะความเสี่ ยงของ
บริ ษทั และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่
กาหนด
6. มีหน้าที่ประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อกาหนดมาตรการป้ องกันหรื อลดความ
เสี่ ยง ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริ หารความ เสี่ ยง
ที่กาหนด
7. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ ยง และ
แผนปฏิบตั ิการ เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เหลืออยูข่ องบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสม
8. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่มีสาระสาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็ นผูส้ อบทาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
9. ให้คาแนะนา และคาปรึ กษา กับคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่
เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
10.คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ต้องมีการเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
11.ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
12. โดยฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรื อนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
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8.3.4

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีคณะผูบ้ ริ หาร จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
กรรมการผูจ้ ดั การ/ รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซื้อ / กรรมการบริ หาร
3. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
กรรมการบริ หาร
4. นายราจีฟ วิจายัน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิศวกรรม /
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ /
กรรมการบริ หาร
5. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป1) /
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล /
กรรมการบริ หาร
1)

ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปประกอบด้วยงานบัญชี การเงิน งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านนาเข้า-ส่ งออก

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
1. ดูแล บริ หาร ดาเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจาตามปกติธุรกิจเพือ่ ประโยชน์ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจซึ่งคณะกรรมการกาหนด
2. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั
3. จัดทาและนาเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้ าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ
ประจาปี ของบริ ษทั ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจาปี และกาหนดอานาจการบริ หารงาน เพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการของบริ ษทั
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั มากาหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้ าหมายทางธุรกิจ เพื่อกาหนด
ภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการนาไปดาเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร และฝ่ ายจัดการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
นโยบายของบริ ษทั
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการและรายงานผลการดาเนินงาน การบริ หาร
จัดการ ความคืบหน้าในการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั อย่าง
สม่าเสมอ
7. ออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
8. กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริ หาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง
และเลิกจ้างพนักงานของบริ ษทั และกาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
9. มีอานาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งประธานการรการบริ หาร
10. มีอานาจอนุมตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงิน
ลงทุนที่สาคัญเพื่อประโยชน์บริ ษทั และ การทารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ซึ่งอานาจการอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการ
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อนุมตั ิรายการปกติทวั่ ไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดาเนินการเรื่ องใดที่ประธานกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากประธานกรรมการบริ หาร หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั
ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริ หาร ไม่มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวโดยเรื่ องดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุมตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิ
รายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่ ึงเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
8.3.5

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 5224 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ
แต่งตั้งนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั ทั้งนี้ นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์
ทางด้านบัญชี
เลขานุการบริ ษทั ตามมาตรา 52/98 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับ พ.ศ. 2551 โดยกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริ ษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่ วนที่ รับผิดชอบตามระเบี ยบและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
3.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
3.4 รายงานประจาปี ของบริ ษทั
3.5 รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ส่วนที่ 2 หน้า 180

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในจากรายงานผลประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุ ปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
(3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication)
(5) ระบบติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการมีความเห็ นว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริ ษทั มีระบบการ
ติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานที่จะสามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอันเกิดจากการที่ผบู ้ ริ หารนาไปใช้
โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่ องของการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการเห็ นว่าบริ ษทั มี การควบคุ มภายในที่ เพียงพอแล้วเช่ นกัน และมิ ได้มีประเด็นที่ ร้ายแรง หรื อต้องกังวลแต่
ประการใด
โดยการดาเนิ นงานในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ได้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้น พบว่าความเสี่ ยงในการบริ หารงานอยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้
ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการติดตามและบริ หารงานความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมทั้ง
องค์กร ประเมินความเสี่ ยง และบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร รวมทั้งกาหนดแนวทางในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงให้
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
สาหรับในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ไม่พบข้อสังเกต
ที่เป็ นสาระสาคัญที่ตอ้ งแจ้งต่อผูบ้ ริ หาร (Management Letter)
สาหรับการควบคุมภายในของบริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั ได้กาหนดให้บริ ษทั ย่อยต้องดาเนินการจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ย่อยได้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เช่นเดียวกับบริ ษทั
9.2 ผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ในการกากับดูแลสอบทานให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ให้มีความเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการดูแลให้มีการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทารายการระหว่างกัน
ตลอดจนดูแลและควบคุมทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหาย หรื อถูกนาไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ การปกป้ องมิให้บริ ษทั
ถูกละเมิดสิ ทธิ์ทรัพย์สินทางปั ญญา จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอานาจ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบอยูภ่ ายใต้
การดูแล และขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จะเป็ นผูส้ อบทานให้บริ ษทั มี
ระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
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และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรื อผูร้ ับผิดชอบเกี่ ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ตั้งแต่ปี 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีการกาหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบตั ิในแต่ละ
ระบบงาน และเป็ นแนวทางในการกาหนดการประเมินความเสี่ ยงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผูต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอ
รายงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการกากับดูแลกิ จการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่ วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส ในการพิจารณางบการเงินและการสอบทานให้
บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ ตลอดจนการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้
แต่งตั้ง นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์ ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่ องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้า ใจในกิ จกรรมและการดาเนิ นงานของบริ ษทั พร้อมทั้งเคยเข้ารับการอบรมใน
หลักสู ตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิ บตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่าง
เพียงพอ
ทั้งนี้ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2561-2565 มีรายชื่อดังนี้
ปี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน*
2561
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
2562
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
2563
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
2564
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
2565
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
* รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน ดูเพิม่ เติมที่ เอกสารแนบ

ส่วนที่ 2 หน้า 182

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

9.2. รายการระหว่ างกัน

9.2.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทเี่ กิดขึน้ ในปี 2564
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งสามารถสรุ ปความสั มพันธ์ ได้ ดงั นี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น
จํากัด (มหาชน)
("เอพีซีเอส")

ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ

659,999,962
1

1)

ที. จํากัด
(“เอพีเอที”)
550,000,000
10

1)

นายอภิชาติ การุณกรสกุล
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

บริษัท เอเซียพรีซิชั่นเทค บริษัท เอทู เทคโนโลยี
จํากัด
จํากัด
(“เอเอสที”)
(“เอทู”)
1,000,000
5

600,000,000
10

กรรมการ/ผู้บริหาร และ
ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 13.89
กรรมการ/ผู้บริหาร และ
ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 1.87

10,000,000
1,000

75,000,000

120,000,000

1,000,000

3,000,000

1,000,000

10

100

10

100

100

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ
99.97

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100.00

กรรมการ และ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น

กรรมการ/ผู้บริหาร และ
ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น

กรรมการ/ผู้บริหาร และ
ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น

ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น

กรรมการ/ผู้บริหาร และ
ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น
กรรมการ/ผู้บริหาร
กรรมการ

กรรมการ/ผู้บริหาร และ
ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น

กรรมการ และ
ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น

กรรมการ และ
ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น

ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น
กรรมการ/ผู้บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

ผู้บริหาร

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

กรรมการ/ผู้บริหาร และ กรรมการ/ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 0.07

กรรมการ/ผู้บริหาร

นางสาวพิมพฤดา พิทักษ์ธีระธรรม
นายสุริยล อุดชาชน

กรรมการ

กรรมการ/ผู้บริหาร

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี

กรรมการและผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 0.03
ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 22.12

กรรมการ

1)

บริษัท เอทู
บริษัท กิจการร่วมค้า เอ บริษัท ชลกิจสากล
เทคโนโลยี บริษัท แอ๊ดวานซ์ เว็บ บริษัท เอ ดับบลิว เอส แอส
ทู ตีรวัฒน์ จํากัด
จํากัด
เวียดนาม จํากัด
สตูดิโอ จํากัด
เซ็ท แมเนจเมนท์ จํากัด
("เอทูท"ี )
(“ชลกิจ”)
("เอทูวี")

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.9985

นายราจีฟ วิจายัน
นายโยชิคาสึ คุราชิ
นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด
บริษัท เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จํากัด

บริษัท เอพีซีเอส
เทคโนโลยี จํากัด
(“เอพีที”)

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.99999

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.99999

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จํากัด
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ .

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ
98.12

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ
100.00

กรรมการ และ
กรรมการ
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น
กรรมการ/ผูบ้ ริหาร กรรมการ
กรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการ/ผู้บริหาร
และ ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น
กรรมการ/ผู้บริหาร กรรมการ/ผู้บริหาร และ กรรมการ
และ ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น
กรรมการ

กรรมการ/ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น

กรรมการ

ถือหุ้นร้อยละ 99.9933

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด เป็น บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จํากัด
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กรรมการ/ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.98
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9.2.2 ลักษณะรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั จํากัด (มหาชน) กับกิจการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ

สกุล
เงิน

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ยอดต้นปี
กูเ้ พิม่
ชําระ
ยอดปลายปี

บาท

ดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชําระ
ยอดปลายปี

บาท

รายได้จากการขายทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่าจ่าย

บาท
บาท
บาท

มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2564 (ล้านบาท)
เอเอสที
เอทู
เอพีที
เอทูที

เอพีเอที
-

-

-

297.30
60.00
(15.00)
342.30

15.00
15.00

14.94
(14.94)
-

0.02
0.76
(0.78)
-

14.94

0.76

10.03
0.02
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ซี เค

ความจําเป็ นและเหมาะสมระหว่างกัน
ให้กยู้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ประเภทเมื่อทวงถาม อัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์ ให้
กูย้ มื เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ลักษณะรายการ
การคํ้าประกันกับสถาบันการเงิน
(ร่ วมคํ้าประกันกับบริ ษทั ในกลุ่ม)
สิ นเชื่อคํ้าประกัน
สิ นเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงิน
วงเงินเพื่อป้องกันความเสี่ ยง
สิ นเชื่อหมุนเวียน-ตัว๋ เงิน
สิ นเชื่อหมุนเวียน-เงินเบิกเกินบัญชี
สิ นเชื่อหมุนเวียน-บัตรเครดิตนํ้ามัน Fleet Card
สิ นเชื่อประเภทซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สกุลเงิน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ดอลลาร์
สหรัฐ

เอพีเอที

มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2564 (ล้านบาท)
เอเอสที
เอทู
เอพีที
เอทูที

3.78
680.00
20.00
54.25
10.00
1.00
6
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15.85

ซี เค

ความจําเป็ นและเหมาะสมระหว่างกัน
เนื่องจากเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และเพื่อให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน
รวมถึงเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุน
ทางด้านการเงินให้กบั บริ ษทั ย่อย สร้าง
ความเข้มแข็งทางธุรกิจสามารถดําเนิน
ธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ ไม่คิด
ค่าธรรมเนียมในการคํ้าประกัน

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
รายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด กับกิจการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ

สกุลเงิน
เอพีที

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บาท
บาท

รายได้จากการให้เช่า
รายได้ค่าบริ การ

บาท
บาท

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชําระ

บาท

ยอดปลายปี
ดอกเบี้ยค้างรับ

บาท

0.08

มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2564 (ล้านบาท)
เอทูที
ซี เค
เอทูวี
แอ็ดวานซ์
เว็บ สตูดิโอ

ความจําเป็ นและเหมาะสมระหว่างกัน
ผูถ้ ือหุน้

312.45
0.06

เป็ นรายได้ค่าก่อสร้างและรายได้บริ การระหว่างกัน
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเกียวกันกับบุคคลภายนอก

42.96

ให้บริ ษทั ย่อยเช่าพื้นที่เพือ่ ใช้เป็ นพื้นที่ในการดําเนินงาน/
นโยบายการคิดค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยทัว่ ไป

ให้กยู้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม การ
กูย้ มื เงิน เพื่อให้บริ ษทั ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
ระยะเวลาอันสั้น การกูย้ มื เงิน เพื่อให้บริ ษทั ใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในระยะเวลาอันสั้น

0.07

8.70
66.50
-

4.00
7.10
(8.60)

219.54
8.76
(228.30)

75.20

2.5

-

0.71
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

สกุลเงิน

เจ้าหนี้การค้า
ซื้อสิ นค้า

บาท
บาท

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ยอดต้นปี
กูเ้ พิม่
ชําระ
ยอดปลายปี

บาท

ดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดต้นปี
กูเ้ พิม่
ชําระ
ยอดปลายปี

บาท

มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2564 (ล้านบาท)
เอพีที
เอทูที
เอทูวี
แอ็ดวานซ์
เว็บ สตูดิโอ

เอพีซีเอส

-

-

-

272.86
-

-

-

297.30
60.00
(15.00)
342.30

18.10
(18.10)
-

-

14.94
(14.94)
-

2.45
0.40
(2.85)
-

-
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กรรมการ

ความจําเป็ นและเหมาะสมระหว่างกัน
เป็ นเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง/ต้นทุนก่อสร้าง
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเกียวกันกับบุคคลภายนอก

กูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม
การกูย้ มื เงิน เพื่อให้บริ ษทั ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
ระยะเวลาอันสั้น นโยบายการคิดอัตราดอกเบี้ย ตํ่ากว่า
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
รายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด กับกิจการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ

สกุลเงิน

มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2564 (ล้านบาท)
ผูถ้ ือหุน้
บจ. แอทพีค

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บาท
ยอดต้นปี
กูเ้ พิม่
ชําระ
ยอดปลายปี
ดอกเบี้ยค้างรับ
บาท
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชําระ
ยอดปลายปี
บาท
*บริ ษทั แอทพีค จํากัด สิ้ นสุ ดการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ความจําเป็ นและเหมาะสมระหว่างกัน

บริ ษทั แอทพีค จํากัด* ได้ทาํ สัญญาเงินกูร้ ะยะสั้น คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.375-7.750 ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืน
3.10 เมื่อทวงถามเพื่อให้บจก.ชลกิจสากล ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ นโยบายการคิด
- อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์
3.10
1.57
0.21
1.78
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
12.3 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ที่เกิดขึ้น มีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลในการเข้าทํารายการ การซื้ อ-ขายสิ นค้า
และใช้บริ การแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามปกติของการดําเนิ นธุ รกิจ โดยนโยบายการซื้ อขายระหว่างกันเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอก การให้กูย้ มื เงินแก่บริ ษทั ย่อย เพื่อให้บริ ษทั ย่อยไว้ใช้เพื่อการบริ หารจัดการสภาพคล่อง
และเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ มีอตั ราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการกูย้ ืมเงินกับสถาบันการเงิน การ
ซื้ อ-ขายเครื่ องจักรระหว่างกัน เนื่ องจากชิ้นงานที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยผลิต อยู่ในกลุ่มชิ้นส่ วนโลหะ เครื่ องจักรจึ งคล้ายกัน
เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิต จึงมีการซื้ อ-ขายเครื่ องจักรระหว่างกัน โดยนโยบายการซื้ อขายเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
12.4 มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในวันที่
19 มกราคม 2554 ได้กาํ หนดมาตรการหรื อขั้นตอนในการอนุ มตั ิ ให้ทาํ รายการระหว่างกันและนโยบายเกี่ ยวกับการทํา
รายการระหว่างกัน โดยกําหนดให้การทํารายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้คาํ นึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสําคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ารายการระหว่างกันที่ผ่านมาได้
ดําเนินการตามมาตราการและขั้นตอนการอนุมตั ิของการทํารายการระหว่างกันอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น บริ ษทั จะให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นตามแต่
กรณี ซึ่ งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทํารายการ จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการอนุ มตั ิการ
ทํารายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ของบริ ษทั (56-1 OneReport) ได้นาํ ข้อมูลมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
12. 5 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั มีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขทางการค้า สําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกันให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ น
ธุรกิจตามปกติ ราคาสิ นค้าที่ขายจะกําหนดให้อยูใ่ นระดับที่สามารถแข่งขันกับผูข้ ายรายอื่นได้ โดยในอนาคตหากเกิดรายการซื้ อ
ขายสิ นค้า การคํ้าประกันโดยกรรมการบริ ษทั เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินและรายการอื่นๆ กับบุคคลที่
อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ ึ งเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุ รกิ จปกติ ห รื อสนับสนุ นธุ รกิ จ ปกติ ของบริ ษ ทั
รายการระหว่างกันดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจําเป็ นและเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยมีการกําหนด
นโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ รวมทั้งคํานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จะสอบทานและ
ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติเป็ นรายไตรมาส
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อ
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ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํา
รายการเกี่ ยวโยงและการได้มาหรื อจําหน่ ายทรั พย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่
กํา หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ทั้ง นี้ บริ ษ ัท จะเปิ ดเผยรายการระหว่า งกัน ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ที่ ไ ด้รั บ การ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลทางการเงิน
1. ตารางงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุ นในบริษทั ย่ อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ น
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สิทธิจากสัญญาขายนํ้ าดิบ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวที่ถงึ กํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่ าที่ถงึ กํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งปี
เงินกู ้ยืมระยะสัน้
ภาษีเงินได้นิตบิ ุ คคลค้างจ่าย
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกู ้ยืมระยะยาว
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่ า
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสําหรับ ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุ ้น
ทุ นที่ออกและเรียกชํ าระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กํ าไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สํารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ ้น
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุ ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2562
ล้านบาท
%

201.32
221.38
150.00
4.66
344.85
922.21

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2563
2564
ล้านบาท
% ล้านบาท
%

11.54
12.69
8.60
0.27
19.77
52.86

94.54
0.73
312.32
407.59

6.00
0.05
19.83
25.88

23.66
0.36
357.30
381.32

2562
ล้านบาท
%

1.54
606.29
0.02 1,441.90
23.25
79.56
24.81 2,127.75

งบการเงิ นรวม
2563
ล้านบาท
%

19.34 537.95
46.00 1,562.36
2.54
74.41
67.88 2,174.72

2564
ล้านบาท
%

16.99 596.39
49.33 1,847.91
2.35 177.59
1.93
68.67 2,623.82

16.75
51.90
4.99
0.05
73.69

800.00 45.85 1,150.00 73.01 1,150.00 74.83
3.25
0.10
3.25
0.09
5.60
0.32
5.54
0.35
5.48
0.36
791.29 25.24 728.71 23.01 697.10 19.58
33.24
1.05
35.59
1.00
142.58
4.55 136.91
4.32 131.25
3.69
1.22
0.04
4.09
0.13
5.84
0.16
1.91
0.06
0.04
0.00
16.84
0.97
11.97
0.76
0.02
0.00
71.89
2.29
84.12
2.66
63.59
1.79
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
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

205.62
100.01
305.63

11.79
5.73
17.52

0.41
0.41

0.03
0.03

2.61
2.61

278.02
0.17
775.69
8.10
1.15
73.99
0.17 1,136.95

8.87 145.18
24.75 805.09
0.26
13.52
0.04
62.70
2.36
76.78
12.80
36.27 1,116.07

4.58 124.67
25.42 1,140.92
0.43
13.50
1.98
88.36
2.42
79.76
0.40
18.28
35.24 1,465.49

3.50
32.04
0.38
2.48
2.24
0.51
41.16

5.44
5.44
311.07

0.31
0.31
17.83

5.21
5.21
5.62

0.33
0.33
0.36

7.11
7.11
9.72

61.40
0.95
35.87
0.46
24.06
0.01
0.46
122.29
0.63 1,259.24

1.96
47.90
0.03 125.04
1.14
34.69
0.77
24.97
0.00
27.78
3.90 260.38
40.17 1,376.45

1.51
34.40
3.95
25.89
1.10
33.51
0.79
34.34
0.88
4.85
8.22 132.99
43.46 1,598.48

0.97
0.73
0.94
0.96
0.14
3.74
44.90

660.00
369.18

37.83
21.16

660.00
369.18

41.90
23.44

660.00
369.18

21.05
11.78

20.84
11.66

18.54
10.37

42.95
24.02

660.00
369.18

660.00
369.18

660.00
369.18

66.00
3.78
66.00
4.19
66.00
4.29
66.00
2.11
66.00
2.08
66.00
1.85
338.40 19.40 474.30 30.11 431.92 28.10
613.75 19.58 588.11 18.57 753.43 21.16
100.78
3.18 106.88
3.00
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
6.43
0.20
6.51
0.18
166.56
5.31
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
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
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งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บ ริการ
รายได้ค่าก่ อสร้าง
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุ นขายและต้นทุ นให้บ ริการ
ต้นทุ นก่ อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุ นทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กํ าไร(ขาดทุ น)ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กํา ไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กํ าไร(ขาดทุ น)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกํ าไรหรือขาดทุ นในภายหลัง:
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่า
งบการเงินตราประเทศ
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกํ าไร หรือขาดทุ น
กํ าไร(ขาดทุ น)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
กํา ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปั นกํา ไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุม
การแบ่งปั นกํา ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุม
กํ าไร(ขาดทุ น)ต่อหุ ้นขัน้ พืน้ ฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญ ณ สิน้ งวด (ล้านหุ ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

2562
ล้านบาท %

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2563
2564
ล้านบาท
% ล้านบาท %

918.52 100.00
8.92 100.00
10.04
1.09 220.92 2,476.68
928.56 101.09 229.84 2,576.68

2564
ล้านบาท
%

1,138.15
1,650.00
22.52
2,810.67

40.82
952.26
59.18 1,180.54
0.81
5.29
100.81 2,138.09

44.65 1,100.13
55.35 1,072.53
0.25
33.21
100.25 2,205.87

50.64
49.36
1.53
101.53

728.68 79.33
7.44
83.41
837.39
1,478.20
5.33
0.58
5.33
83.70
9.11 26.69 299.22 19.32 106.56
173.37
9.01
0.98
1.24
0.01
0.00
8.18
826.73 90.01 34.13 382.62 19.32 106.56 2,503.71
101.83 11.09 195.71 2,194.06 (1.19) (6.56) 306.96
(17.97) (1.96) (19.63) (220.07)
(54.65)
83.86
9.13 176.08 1,973.99 (1.19) (6.56) 252.31

30.03
779.84
53.02 1,064.33
0.19
5.20
6.22
221.48
0.04
13.08
0.29
18.08
89.80 2,102.01
11.01
36.08
(1.96) (27.25)
9.05
8.83

36.56
785.41
49.90
958.09
0.24
6.05
10.38
182.08
0.61
0.85
14.11
98.56 1,945.74
1.69
260.13
(1.28) (49.44)
0.41
210.69

36.15
44.10
0.28
8.38
0.65
89.56
11.97
(2.28)
9.70

-

-

-

-

83.86

(0.59)
(6.61)
9.13 175.49 1,967.38

83.86
83.86

9.13
9.13
9.13
9.13

83.86
83.86
0.13
660.00
1.00

18.13 100.00
18.13 100.00

งบการเงิ นรวม
2563
ล้านบาท
%

2562
ล้านบาท
%

176.08 1,973.99
176.08 1,973.99
175.49 1,967.38
175.49 1,967.38
0.27
660.00
1.00

-

-

(1.59) (8.77)
(2.78) (15.33)
(1.19) (6.56)
(1.19) (6.56)
(2.78) (15.33)
(2.78) (15.33)
660.00
1.00

ส่ วนที่ 3 หน้า 192

-

-

(0.36)

(0.02)

6.10

0.28

(2.65)
249.66

(0.10)
8.95

(0.11)
8.36

(0.01)
0.39

(5.69)
211.10

(0.26)
9.72

238.74
13.57
252.31

8.56
0.49
9.05
8.47
0.48
8.95

14.07
(5.24)
8.83

0.66
(0.25)
0.41
0.64
(0.25)
0.39

210.61
0.08
210.69

9.69
0.00
9.70
9.71
0.00
9.72

236.19
13.47
249.66
0.36
660.00
1.00

13.59
(5.23)
8.36
0.02
660.00
1.00

211.02
0.08
211.10
0.32
660.00
1.00

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กํ าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
การปรับปรุงต้นทุ นทางการเงิน
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
การปรับปรุงด้วยรายได้เงินปั นผล
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อ่นื (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุ นจากการด้อยค่าที่รบั รูใ้ นกํ าไรหรือขาดทุ น(กลับรายการ)
การปรับปรุงด้วยขาดทุ น (กํ าไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยังไม่เกิดขึ้น
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ
การปรับปรุงด้วยขาดทุ นจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
การปรับปรุงอื่นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุงด้วยขาดทุ น (กํ าไร) จากการจําหน่ ายทรัพย์สนิ
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกํ าไร (ขาดทุ น)
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนิ นงาน
เงินสดรับเงินปั นผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริษทั ย่ อย
เงินสดรับ(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงาน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุม
เงินฝากธนาคารที่มขี ้อจํากัดในการใช้(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุ นในบริษทั ย่ อย
เงินสดรับจากกการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากกการขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ทรัพย์สนิ ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุ นทัว่ ไป
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู ้ยืมบริษทั อื่น
เงินสดรับจากเงินกู ้ยืมบุ คคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชํ าระเงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชํ าระเงินกู ้ยืมบุ คคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชํ าระเงินกู ้ยืมบริษทั อื่น
เงินสดที่ผเู ้ ช่ าจ่ายเพื่อลดจํานวนหนี้สนิ ซึง่ เกิดขึ้นจากสัญญาเช่ าการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดรับจากการขายและเช่ ากลับคืน
เงินสดจ่ายมัดจําตามสัญญาขายและเช่ ากลับ
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
ก่ อนผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ น
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดของบริษทั ย่ อย ณ วันซือ้
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี
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งบการเงิ นรวม

2562

2563

2564

2562

2563

2564

101.83
0.01
(8.75)
(53.99)
81.40
0.05
12.53
84.37
0.48
(3.20)
4.98
1.15
119.03
220.86
8.75
(26.80)
(12.06)
(0.69)

195.70
(14.26)
(100.00)
220.66
4.82
0.11
(205.20)
2.50
(0.16)
0.57
(98.44)
(189.40)
6.30
100.00
(0.01)
14.24
(19.63)
(1.39)

(1.19)
(15.76)
0.35
2.20
2.00
0.33
(10.88)
(12.07)
15.78
(0.02)

306.96
8.18
(1.35)
(155.66)
22.11
(22.43)
(159.74)
100.62
(26.77)
0.05
(3.26)
6.52
1.25
(230.48)
76.48
(5.08)
1.44
(67.38)
(0.91)

36.08
18.08
(0.74)
(102.64)
2.05
(29.77)
39.56
103.76
17.82
3.11
15.31
1.65
9.29
77.48
113.56
(15.09)
0.75
(16.08)
(14.51)

260.13
14.11
(0.38)
(286.39)
(101.97)
(1.44)
306.14
88.41
6.63
6.47
(1.22)
4.80
0.16
35.32
295.45
(10.62)
0.38
(29.18)
(1.11)

190.06

99.51

3.69

4.55

68.63

254.92

(150.00)
3.96
(1.41)
-

(350.00)
445.61
-

10.03
-

(0.21)
4.06
(32.81)
(1.10)

(53.75)
(5.24)
0.75
(21.18)
(4.02)

(5.37)
0.36
(24.35)
(3.08)

-

-

-

(2.75)

-

-

100.00
(250.00)
(297.45)

169.00
(331.30)
(66.69)

15.00
(60.00)
(34.97)

(32.81)

(9.29)
(92.73)

(32.44)

200.00
(100.00)
(66.00)
34.00

(100.00)
(39.60)
(139.60)

(39.60)
(39.60)

226.75
98.20
0.19
(59.97)
(0.50)
(1.22)
(66.00)
197.45

(163.79)
194.77
(171.97)
(0.19)
(62.89)
(39.60)
255.00
(55.00)
(43.67)

(2.09)
74.59
(113.43)
(89.85)
(39.60)
(170.38)

(73.39)
(73.39)
274.71
201.32

(106.78)
(106.78)
201.32
94.54

(70.88)
(70.88)
94.54
23.66

169.19
169.19
437.10
606.29

(67.77)
(0.56)
(68.33)
606.29
537.96

52.10
6.33
58.43
537.96
596.39

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
อธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐานการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้รั บการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท เชื่ อ ว่ า การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานนี้ จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํ า คัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั

3. ผู้สอบบัญชี
ปี
2562
2563
2564

ชื่ อผู้สอบบัญชี
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์

ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่
7305
7305
7305
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บริษทั ผู้สอบบัญชี
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
สรุ ปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ก) งบการเงินสําหรับงวดปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่า แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการ
ดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสํา คัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ า งๆที่ มี นัย สํา คัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ย งผูป้ ระกอบวิ ช าชี พของข้า พเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ความเพียงพอของค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั มี ลูกหนี้ การค้าที่ เกิ ดจากการขายสิ นค้าและให้บริ การ
และมูลค่างานที่ทาํ เสร็ จรอเรี ยกเก็บจากงานให้บริ การรวมจํานวน
1,441.90 ล้านบาท บริ ษทั พิจารณาแล้วเชื่อว่าจะสามารถเรี ยกเก็บ
เงิ นจากลูกหนี้ การค้าที่ เกิ ดจากการขายสิ นค้าและให้บริ การ และ
มูลค่างานที่ทาํ เสร็ จรอเรี ยกเก็บ
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญสําหรับเรื่ องนี้ เนื่ องจากการพิจารณาความ
เพียงพอของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของกลุ่มบริ ษทั นั้น ผูบ้ ริ หารต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินความสามารถในการเรี ยกเก็บหนี้ จาก
ลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งข้อมูลแวดล้อมต่างๆ ตามที่เปิ ดเผยในหมาย
เหตุขอ้ 7 และนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ

วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการที่ผูบ้ ริ หาร
ใช้ ทําความเข้าใจขั้นตอนการอนุมตั ิการให้วงเงินสิ นเชื่อแก่ลูกค้า
แต่ ล ะราย ทดสอบรายงานอายุลู ก หนี้ คงเหลื อ และสอบถาม
พนักงานของบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ติดตามเรี ยกชําระหนี้ จากลูกค้าที่
ค้างชําระ สอบถามพนักงานของบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่รับผิดชอบใน
การส่ งมอบงานตามงวดงานเพื่อเรี ยกเก็บตามสัญญา พิจารณา
งานที่คา้ งนานที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ รวมถึงสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับ
นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้แน่ ใจว่าการตั้งค่า
เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญนั้ นเพี ย งพอและไม่ เ กิ นกว่ า ที่ ควร
นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญกับความเพียงพอของการ
เปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

การรั บรู้ รายได้ งานบริการตามอัตราส่ วนของงานที่ทําเสร็ จ การวัด
มูลค่ างาน และการประมาณต้ นทุนงานบริการ
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
กลุ่มบริ ษทั มีงานก่อสร้ างและงานบริ การที่รับรู ้รายได้ในงบกําไร
ขาดทุนตามอัตราส่ วนของงานที่ทาํ เสร็ จซึ่งประมาณจากการสํารวจ
ทางกายภาพโดยวิ ศ วกรของกลุ่ ม บริ ษ ัท ควบคู่ ไ ปกับ ต้น ทุ น ที่
เกิดขึ้นจริ งเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด และบันทึกต้นทุน
ของงานตามสัญญาเมื่อเกิดขึ้นจริ งตามเกณฑ์สิทธิ
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับเรื่ องนี้ เนื่องจากประมาณการต้นทุนงาน
ต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยแวดล้อมของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิ จและสภาวะราคา
ตลาดของวัตถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่ างจากที่ ประมาณการไว้ และมี ผลกระทบต่ อการรั บ รู ้
รายได้ ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 และ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ

วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
กําหนดอัตราส่ วนของงานที่ ทาํ เสร็ จ เข้าร่ วมสังเกตการณ์ ทาง
กายภาพของงานระหว่างทําในช่ วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ตรวจสอบรายงานสัดส่ วนความสําเร็ จทางกายภาพของวิศวกร
ตรวจสอบหลักฐานการคํานวณประมาณการต้นทุนรวมถึงต้นทุน
ที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาอัตราส่ วนของ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งเปรี ยบเทียบกับประมาณการต้นทุน ซึ่ งต้อง
สอดคล้องกับอัตราส่ วนงานที่ทาํ เสร็ จโดยการสํารวจทางกายภาพ

ข) งบการเงินสําหรับงวดปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่า แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการ
ดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสํา คัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ า งๆที่ มี นัย สํา คัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ย งผูป้ ระกอบวิ ช าชี พของข้า พเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
การรั บรู้ รายได้ งานบริการตามอัตราส่ วนของงานที่ทําเสร็ จ การวัด
มูลค่ างาน และการประมาณต้ นทุนงานบริการ
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ง านก่ อ สร้ า งและงานบริ การที่ รั บ รู ้ ร ายได้ ใ น
งบกําไรขาดทุนตามอัตราส่ วนของงานที่ทาํ เสร็ จซึ่ งประมาณจาก
การสํารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริ ษทั ควบคู่ไปกับ
ต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เที ย บกับ ประมาณการต้น ทุ น ทั้ง หมด และ
บั น ทึ ก ต้ น ทุ น ข อ ง ง า น ต า ม สั ญ ญ า เ มื่ อ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง ต า ม
เกณฑ์สิทธิ
ข้ า พเจ้ า ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ เรื่ องนี้ เนื่ องจากประมาณการ
ต้นทุนงานต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และต้องพิจารณาถึงการ
เปลี่ ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิ จและ
สภาวะราคาตลาดของวัตถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ ต้นทุนที่
เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง อ า จ แ ต ก ต่ า ง จ า ก ที่ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ไ ว้ แ ล ะ
มีผลกระทบต่อการรับรู ้รายได้ ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 34 และนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ

วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
กําหนดอัตราส่ วนของงานที่ ทาํ เสร็ จ เข้าร่ วมสังเกตการณ์ ทาง
กายภาพของงานระหว่างทําในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ตรวจสอบรายงานสัดส่ วนความสําเร็ จทางกายภาพของวิศวกร
ตรวจสอบหลัก ฐานการคํา นวณประมาณการต้น ทุ น รวมถึ ง
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาอัตราส่ วน
ของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งเปรี ยบเทียบกับประมาณการต้นทุน ซึ่ ง
ต้องสอดคล้องกับอัตราส่ วนงานที่ ทาํ เสร็ จโดยการสํารวจทาง
กายภาพ

ค) งบการเงินสําหรับงวดปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่า แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่
สําคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการ
ดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บ ผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสํ า คัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี นั ย สํ า คัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ ของข้า พเจ้า ใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรั บงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ น
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
การรั บรู้ รายได้ งานบริ การตามอัตราส่ วนของงานที่ทําเสร็ จ
การวัดมูลค่ างาน และการประมาณต้ นทุนงานบริการ
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ง านก่ อ สร้ า งและงานบริ การที่ รั บ รู ้ ร ายได้
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามอัตราส่ วนของงานที่ ทาํ เสร็ จ
ซึ่ งประมาณจากการสํ า รวจทางกายภาพโดยวิ ศ วกร
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ควบคู่ ไ ปกับ ต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เที ย บกับ
ประมาณการต้น ทุ น ทั้ ง หมด และบั น ทึ ก ต้น ทุ น ของงาน
ตามสัญญาเมื่อเกิดขึ้นจริ งตามเกณฑ์สิทธิ
ข้า พเจ้า ให้ ค วามสํ า คัญ กับ เรื่ องนี้ เนื่ อ งจาก ประมาณการ
ต้นทุนงานต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และต้องพิจารณาถึง
การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย แวดล้อ มของงาน ทั้ ง สภาพ
เศรษฐกิ จและสภาวะราคาตลาดของวัตถุดิบและแรงงานใน
อนาคต ทั้งนี้ ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ ประมาณ
การไว้ และมีผลกระทบต่อการรับรู ้รายได้

วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมิ นวิธีการประมาณการ
ต้นทุนของผูบ้ ริ หาร โดยเฉพาะสมมติฐานสําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับค่าตอบแทนที่จะได้รับ ผลการดําเนิ นงานในอดีตและผล
การประมาณการของสัญญาที่ มีลกั ษณะและมูลค่าใกล้เคียง
กัน เปรี ยบเที ยบอัตรากําไรขั้นต้นตั้งแต่เริ่ มโครงการจนถึ ง
ปั จ จุ บ ัน เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความเหมาะสมของ
ประมาณการต้น ทุ น โครงการ เยี่ย มชมโครงการที่ สํา คัญ
สอบถามความคื บหน้าของโครงการจากวิศวกรผูค้ วบคุ ม
งานเพื่ อเปรี ยบเที ยบและประเมิ นความสมเหตุ สมผลของ
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้ างเพื่อเปรี ยบเที ยบกับการวัด
ระดับความก้าวหน้าของงานตามวิธีปัจจัยนําเข้า นอกจากนี้
ข้า พเจ้า ยัง ได้ต รวจสอบต้น ทุ น ในการรั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่
เกิดขึ้นจริ งกับเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการคํานวณ
ระดับความก้าวหน้าของงานจากต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริ ง
วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บขั้น ระดับ ความก้า วหน้า ของงานที่
ประมาณโดยวิศวกรโครงการกับระดับความก้าวหน้าของ
งานที่เกิดจากต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริ ง
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4. ตารางอัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2563
2564

อัตราส่ วน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อ ง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํา กําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ท ธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เท่า)

งบการเงินรวม
2562
2563
2564

3.02
5.87
16.65
12.45

988.92
0.12
3.20
0.32

146.20
N/A
N/A
N/A

1.87
2.92
26.02
2.87

1.95
2.47
23.96
2.58

1.79
2.38
13.84
1.94

20.67
9.03
5.89

16.49
76.61
11.73

N/A
(6.55)
(0.08)

16.95
8.49
14.70

13.53
0.66
0.81

19.75
9.55
11.26

4.97
10.61
73.13 3,206.25

(0.08)
14.81

7.94
40.70

0.45
15.50

6.26
41.94

0.22
0.00
N/A 13,702.63

0.01
N/A

0.74
12.64

0.77
7.35

0.82
29.67
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความ
ระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาด
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และ
กระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ดี เพื่ อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลในส่ วนที่ เป็ นสาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุ มภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่ อ
ผูส้ อบบัญ ชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุ ม ถึ ง ข้อ บกพร่ อ งและการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายอภิ ชาติ การุ ณกรสกุล หรื อ นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกากับ
เอกสารนี้ ไว้ทุ กหน้า ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมื อชื่ อของ นายอภิ ชาติ การุ ณ กรสกุล หรื อ นายชัยโรจน์
เวทย์นฤมาณ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่ อ
1.

นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล

2. นนายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

ตาแหน่ ง
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม /
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม /
กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการบริ หาร /
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซื้ อ /
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
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ผู้รับมอบอานาจ
ชื่ อ
1. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
2. นายชั
น ยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

ตาแหน่ ง
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม /
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม /
กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการบริ หาร /
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซื้ อ /
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ลายมือชื่ อ

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ต้องร่ วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใดๆอันเกิดขึ้นเนื่องจากเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ น้ หรื อประชาชนทัว่ ไป โดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่
ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญในกรณี ของงบการเงินและรายงานที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั หรื อรายงานอื่นใดที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา 56 โดยมิได้จากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการปละ
ผูบ้ ริ หารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ดีกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารซึ่ งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึงความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาด
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความผิดตามมาตรา 89/20
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม
ผู้ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
เลขานุการบริษทั ฯ

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ และผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1

ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

2

นายณรงค์ วรงค์ เกรียงไกร

3

รองประธานกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

4

นายธีรลักษ์ แสงสนิท

กรรมการบริ ษทั /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

5

นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร

กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

6

พลตรี รองศาสตราจารย์
นายแพทย์เกรียงชัย ประสงค์ สุกาญจน์

7

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการบริ หาร /

กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานกรรมการบริ หาร /
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คณะกรรมการ และผู้บริหาร
8

นายสุ ริยล อุดชาชน

9

กรรมการบริ ษทั

10

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
กรรมการบริ ษทั /
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป /
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล/
กรรมการบริ หาร /เลขานุการบริ ษทั

นายวิเชียร เชิดชู ตระกูลทอง
กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

11

นายราจีฟ วิจายัน
กรรมการบริ หาร /
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิศวกรรม /
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ : นายธีรลักษ์ แสงสนิท ได้รับเข้าดํารงตําแหน่งแทน นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 โดยมีอายุการดํารงตําแหน่ง
เท่ากับกรรมการเดิม ที่คงเหลืออยู่
พลตรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อจากการประชุมผุถ้ ือหุน้
เมื่อ 25 เมษายน 2564
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท ( ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
ชื่ อ – สกุล
1.

2.

ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม

นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ
บริ ษทั /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
79

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี แพทย์ศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- ปริ ญญาเอก FRCP – Fellowship
of the Royal College of
Physicians (Edinburgh)
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 87/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

71 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล
FACHHOCHSCHULE
NIEDERRHEIN , GERMANY
- ปริ ญญาโท
UNIVERSITAET SIEGEN,
GERMANY
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 99/2012 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย

ความสั มพันธ์
สั ดส่ วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
(ร้ อยละ)1)
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี เม.ย.2562- ปั จจุบนั

ก.พ.2562 –ปั จจุบนั
2559-ก.พ.2562
2557-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

2555-ปั จจุบนั
2560-มี.ค.2564

กรรมการบริ ษทั
กรรมการ-สายออกบัตรธนาคาร
กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ก.พ.2562 –ปั จจุบนั
2559-ก.พ.2562
2558
2557-ปั จจุบนั

ไม่มี

2537-ปั จจุบนั
2534-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั

2559-2561
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ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
จิตแพทย์ที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

2549-เม.ย.2562

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด
(มหาชน)

โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์
บริ ษทั เจริ ญอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ไทย ออโต้ทูลส์ แอนด์ ดาย
จํากัด
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริ ษทั นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ ง
จํากัด

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล
3.

พลตรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์
(ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั เมื่อจากการประชุมผุถ้ ือหุน้
เมื่อ 25 เมษายน 2564)

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั /
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
55

คุณวุฒิการศึกษา
-โรงเรี ยนเตรี ยมทหารรุ่ นที่ 27
-แพทยศาสตร์บณั ฑิต(เกียรตินิยม)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏ
เกล้า
- วุฒิบตั รศัลยศาสตร์ทวั่ ไป
-วุฒิบตั รศัลยศาสตร์ทรวงอกหัวใจ
-ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
DirectorsAccreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 93/2011 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย
-ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Directors Certification Program
(DCP) รุ่ นที่ 155/2012 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย

ความสั มพันธ์
สั ดส่ วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
(ร้ อยละ)1)
ผู้บริหาร
ไม่มี
0.52 25 เม.ย.2564-ปั จจุบนั
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26 พ.ค.2540 – ปั จจุบนั
10 พ.ค. 2553 – ปั จจุบนั
1 ต.ค. 2558 – ปั จจุบนั
1 ต.ค. 2561 – ปั จจุบนั
1 ต.ค. 2562 – ปั จจุบนั
1 ต.ค. 2563 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
ศัลยแพทย์
รองศาสตราจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒิกองทัพบก
เสนาธิการ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพยาธิวทิ ยา
ผูอ้ าํ นวยการ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด
(มหาชน)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยแพทยศาตร์พระมงกุฎเกล้า
กองทัพบก อัตรา พลตรี
ศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลค่ายสุ รนารี

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล
4.

5.

นายธีรลักษ์ แสงสนิท 3)
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2564 แทน
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
มีผลวันที่
25 เมษายน 2564)

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

52 - ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริ ญญาโท M.Sc
(Business Administration )
Strayer College
- ปริ ญญาโท M.Sc (Engineering
Management ) The George
Washington University
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 185/2021 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย
55 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
University of Dallas, USA
- ปริ ญญาเอกดุษฎีบณั ฑิต (JDBA)
โครงการผลิตนักศึกษาร่ วมปริ ญญา
เอกของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย และธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Directors Accreditation

ความสั มพันธ์
สั ดส่ วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
(ร้ อยละ)1)
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี 25 เม.ย.2564-ปั จจุบนั

มี.ค. 2563-ปั จจุบนั
ต.ค.2563-ปั จจุบนั

พ.ค.2563-ปั จจุบนั

ไม่มี
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0.03

เม.ย.2563-ปั จจุบนั
2549-28 ก.พ.2563
2557-28 ก.พ.2563

28 ก.พ.2563-ปั จจุบนั
2561-28 กพ.2563
28 ก.พ.2563-ปั จจุบนั
2561-28 ก.พ.2563
28 ก.พ.2563-ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หาร
หนี้สาธารณะ
กรรมการผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
ในคณะกรรมการองค์การ
จัดการนํ้าเสี ย
กรรมการในคณะกรรมการเฝ้า
ระวังและประเมินสภาวการณ์
ทุจริ ต
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด
(มหาชน)

สังกัด สํานักงานบริ หาร
หนี้สาธารณ กระทรวงการคลัง
สังกัด กระทรวงมหาดไทย

สังกัด สํานักงาน ป.ป.ช.

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล

ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

ความสั มพันธ์
สั ดส่ วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่ าง
(ร้ อยละ)1)
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
Program (DAP) รุ่ นที่ 87/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2561-28 ก.พ.2563
มี.ค.2563-ปั จจุบนั
2561-ก.พ.2563
2550-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั

2553-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
ต.ค.2562-ปั จจุบนั

2561-พ.ค.2562

2561-พ.ค.2562
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ตําแหน่ ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

จํากัด
กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์
จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั สตาร์เฟล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริ ษทั สตาร์เฟล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั วัลวีร์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ศูนย์ประสานงานความ
ร่ วมมือไทย-สหรัฐอเมริ กาเพื่อการ
ส่ งออกผลไม้ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เวียร์ 564 จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อินโดกูนา (ประเทศไทย)
จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อกริ แอคทีฟ จํากัด
ที่ปรึ กษาคณะอนุกรรมมาธิการสิ ทธิ สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
มนุษยชนและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ที่ปรึ กษาประธานคณะกรรมาธิการ สภาผูแ้ ทนราษฏร
ศึกษาการจัดทําและติดตามการ
บริ หารงบประมาณ
เลขานุการคณะกรรมาธิการกฏหมาย สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
กระบวนการยุติธรรม และกิจการ
ตํารวจ
กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษา สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริ หารการ
ส่ งเสริ มวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาด
เล็ก และขนาดย่อม

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล
6.

7.

นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานกรรมการบริ หาร /

กรรมการบริ ษทั /
กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการบริ หาร /

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

59 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
(สาขาการตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
University of Washington, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 86/2010 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย
55 - ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 50/2006 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย

ความสั มพันธ์
สั ดส่ วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่ าง
(ร้ อยละ)1)
ผู้บริหาร
14.29
- พี่ชายของ
น.ส.อัญชลี
การุ ณกรส
กุล
ภรรยา
นายชัยโรจน์
เวทย์นฤมาณ

- สามี น.ส.
อัญชลี
การุ ณกรสกุล
น้องสาวนาย
อภิชาติ
การุ ณกรสกุล

1.87

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2537-ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธาน
กรรมการบริ หาร / ผูบ้ ริ หาร
ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธาน
กรรมการบริ หาร / ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั /กรรมการผูจ้ ดั การ
/ กรรมการบริ หาร /รักษาการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายจัดซื้ อ/
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมกาบริ ษทั /กรรมการบริ หาร

2557-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2535-ปั จจุบนั
2536-ปั จจุบนั
2540-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั
2537-ปั จจุบนั

2557-ก.พ.2564
2553-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2553-พ.ย.2564
2553-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
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กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด 2)
บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จํากัด
บริ ษทั พาร์ค เทอเรซ จํากัด
บริ ษทั ดีแมค กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั เทพธัญญภา จํากัด
บริ ษทั คลัสเทค จํากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด 2)
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์
จํากัด
บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จํากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล
8.

นายสุ ริยล อุดชาชน

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

55 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 162/2019 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ความสั มพันธ์
สั ดส่ วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่ าง
(ร้ อยละ)1)
ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2561-ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

2561-ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป /
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร
บุคคล
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั

2560-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
ก.ค.2563-ปั จจุบนั

2557-2559
2557-2559
2551-2557
9.

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

กรรมการบริ ษทั /
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร
ทัว่ ไป /
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
บริ หารบุคคล
กรรมการบริ หาร /
เลขานุการบริ ษทั

56 - ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 161/2019 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ไม่มี

0.07

เม.ย.2562-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
ก.ค.2563-ปั จจุบนั
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ตําแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ ษทั

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์
จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
บริ ษทั โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จํากัด
บริ ษทั มาทิเล โซล่าร์ จํากัด
บริ ษทั โปร โซล่าร์ กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด 2)
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์
จํากัด
บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จํากัด
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ – สกุล

10

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง3)
(ครบวาระเมื่อวันที่ 24 เม.ย.2564
และไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับ โดย
แต่งตั้ง นายธีรลักษ์ แสงสนิท เข้า
ดํารงตําแหน่งแทน)

ตําแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

61

ความสั มพันธ์
สั ดส่ วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่ าง
(ร้ อยละ)1)
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

ไม่มี

-ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2558-ปั จจุบนั

2521 – ปั จจุบนั
2527 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั / ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตประจําสํานักงาน
กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
/กรรมการอิสระ
ประธานบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

28 ก.พ.2563 25 ก.พ.2564

-ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP155/2012-Director
Certification Program,2012
- SFE - Successful Formulation &
Execution of Strategy Class, 2012
- HRP - How to Develop a risk
Management Plan, 2012
สถาบันศึกษา IOD - Thai Institute
of Directors

หมายเหตุ :
1) การถือหุน้ รวมการถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด เป็ น บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
3) นายธีรลักษ์ แสงสนิท ได้รับเข้าดํารงตําแหน่งแทน นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 โดยมีอายุการดํารงตําแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิม ที่คงเหลืออยู่
4) พลตรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรี ยงชัย ประสงค์สุกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อจากการประชุมผุถ้ ือหุน้ เมื่อ 25 เมษายน 2564
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บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ทูเอส แอดไวเซอร์ จํากัด /
ตรวจสอบบัญชี
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั อิฐภราดร จํากัด
บริ ษทั ภราดรอินโนซิ ส จํากัด
บริ ษทั ภราดรบ้านและที่ดิน
บริ ษทั แม่ปิง ไบโอ เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เชียงใหม่ อินโนเวชัน่ อินคิว
เบชัน่ เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ไบโอแอดว้านซ์ โซลูชนั่ จํากัด

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

2. การดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุม ( ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
บริษัทย่ อย
รายชื่ อ

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

ศจ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
พล.ต.ร.ศ.นายแพทย์เกรี ยงชัย
ประสงค์สุกาญจน์
นายธีรลักษ์ แสงสนิม
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
นายสุ ริยล อุดชาชน
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
นายราจีฟ วิจายัน
นายมนู เลียวไพโรจน์
นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
นายสมชาย วงศ์รัศมี
นางพิมพฤดา พิทกั ษ์ธีระธรรม
นายประสิ ทธิ์ หาญปิ ยวัฒนสกุล
นายโยชิคาสึ คุราชิ

บมจ.
เอเซีย พรีซิชั่น

บจก. เอเซีย
พรีซิชั่น เอ.ที.

บจก.
เอเซียพรี
ซิชั่นเทค

บจก. เอทู
เทคโนโลยี

บจก. เอพีซี
บจก.
เอส
กิจการร่ วม
เทคโนโลยี
ค้ า เอทู
ตีรวัฒน์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร

บจก. เอทู
เทคโนโลยี
เวียดนาม

PD ,ID ,AC , PC
VPD,ID , PA , C
ID , C
ID , A , C ,PR
D ,E
D , PE , R , M
D ,E,R,M
D
D,E,M
E,M

PD , PE , M
D,E,M
D,E,M
D,E,M

PD , PE , M
D,E,M
D,E,M

D

D

D

E
D,E,M
D

D, E
D,E,M
D

D, E
D, E, M
D

PD,ID ,PA ,C
VPD,ID,PC, A
ID,A
PE , M
D,E,M

PD , PE , M PD ,PE, M

D

หมายเหตุ :

ตําแหน่ ง

บจก.
ชลกิจ
สากล

PE
E

กรรมการ
สรรหาและ
ค่ าตอบแทน
PC
C

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ ยง
PR
R

-

-

-

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

PD
VPD
D
ID
-

PA
A
-
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ผู้บริหาร
M

D
D

PD , M

D
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
การดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมในบริษัทเอเซีย พรีซิชั่น จากัด(มหาชน) และ บริษัทย่ อย ประจาปี 2564

นายธีรลั กษ์ แสงสนิท

นายสุ ริยล อุดชาชน

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

นายราจีฟ วิจายัน

()/#

/

/

/

/#

#

/#

/

*/#

X

-

/

/#

/

/#

/

*/#

/#

/

/#

/

*/#

/#

1. บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด

APAT

*/

()/#

/#

2. บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เทค จากัด

AST

*/

()/#

/#

3. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด

A2

/

4. บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด

APT

/

5. บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จากัด

A2T

/

///

6. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จากัด A2VN
WATER 7. บริ ษทั ชลกิจ สากล จากัด
หมายเหตุ :

/

/

CK
สัญลักษณ์

นายโยชิคาสึ คุราชิ

นายประสิ ทธิ์ หาญปิ ยวัฒนสกุล

พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์ สุกาญจน์

*/

นายสมชาย วงศ์ รัศมี

นายชัยโรจน์ เวทย์ นฤมาณ

/

นายปกรณ์ อาภาพันธ์

นายอภิชาติ การุณกรสกุล

-

นายมนู เลี ยวไพโรจน์

EPC

X

นางพิมพฤดา พิทกั ษ์ธีระธรรม

บริ ษทั ย่อย

AUTO

APCS

ดร.สมโภชน์ วัล ยะเสวี

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน)

นายณรงค์ วรงค์ เกรียงไกร

รายช่ อบริ ษัท
วั นที่ ันวาคม

ศจ.นพ อุดมศิล ป์ ศรีแสงนาม

รายช่ อผู้ บริ หาร
วั นที่ ันวาคม

/
X
/

= ประธานกรรมการ
= กรรมการ
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= รองประธานกรรมการ
# = ผูบ้ ริ หาร
-

/

*/
= ประธานกรรมการบริ หาร
() = กรรมการผูจ้ ดั การ
*

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ชื่ อ – สกุล
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์

ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการฝึ กอบร ม

44

- บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
- หลักสู ตรประกาศนียบัตร
ผูต้ รวจสอบภายในรุ่ นที่ 3 (CPIAT)
สมาคมตรวจสอบภายใน
- หลักสู ตร Audit Program
Development สมาคมตรวจสอบ
ภายใน
- หลักสู ตร Audit Report Writing
สมาคมตรวจสอบภายใน
- หลักสู ตร Audit Working Paper
And Audit Evidence
สมาคมตรวจสอบภายใน

ความสั มพันธ์ ทาง สั ดส่ วน
ครอบครัวระหว่ าง การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
(ร้ อยละ)
2555 - ปั จจุบนั
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ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด
(มหาชน)

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกีย่ วกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์ สิน

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ ถาวรทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามบัญชีสุทธิหลังหักค่าเสื่ อมราคา จานวน 697.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์ หลังหักค่ าเสื่ อมราคา
ภาระผูกพัน
(บาท)
- ที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั โรงงาน (รวมที่ดิน บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
35,985,805.56 กลุ่มบริ ษทั ได้นาที่ดินพร้อมสิ่ ง
จานวน 5 โฉนด รวม 12-3-52 ไร่ )
ปลูกสร้างและเครื่ องจักรมูลค่า
สุ ทธิ ตามบั ญ ชี ณ วั น ที่ 3 1
ธั น วาคม 2564 และ 2563
จ านวน 46.20 ล้า นบาท และ
46.20 ล้านบาท ตามลาดับ
ไ ป ค้ า ป ร ะ กั น สิ น เ ชื่ อ กั บ
ธนาคารพาณิ ชย์
- ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดินเพื่อใช้ บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
4,184,226.81
ไม่มี
ในการพัฒนาบุคลากร (รวมที่ดิน 1
โฉนด พื้นที่ 25-2-44 ไร่ )
- ที่ดินบ่อเก็บน้ า (รวมจานวน 43
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
309,351,837.65 บางส่ ว นติ ด ภาระจ านองกั บ
โฉนด พื้นที่ 438-2-97.5 ไร่ )
สถาบั น การเงิ น โดยมี มู ล ค่ า
ภาระจานองรวมสิ่ ง ปลู กสร้ า ง
271 ล้านบาท
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
117,807.06
ไม่มี
รวมทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุงทีด่ นิ
349,639,677.08
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
77,483,752.84
ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
14,847,265.62
ไม่มี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
245,451,212.93
ไม่มี
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
4,785,353.83
ไม่มี
ยานพาหนะ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
4,892,860.68
ไม่มี
รวม
697,100,122.98
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
4.1.1 สิ น ทรั พ ย์ถ าวรที่ ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ตามงบการเงิ น เฉพาะของ บริ ษ ัท เอเซี ย พรี ซิ ชั่น จ ากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิหลังหักค่าเสื่ อมราคา จานวน 5.48 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
ที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร
(ที่ดิน 1 โฉนด พื้นที่ 25-2-44 ไร่ )
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ลักษณะกรรมสิทธิ์ หลังหักค่ าเสื่ อมราคา
(บาท)
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
4,184,226.81
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

1,300,444.58
4.00
1.00
5,484,676.39

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

4.1.2 สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรที่ ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ตามงบการเงิ น เฉพาะของ บริ ษัท เอเซี ย พรี ซิ ชั่ น เอ.ที . จ ากั ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
หลังหักค่ าเสื่ อมราคา
(บาท)
ที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั โรงงาน (รวมที่ดินจานวน 5 บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
113,344,000.00 บริ ษทั ได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
โฉนด รวม 12-3-52 ไร่ )
สร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563
จานวน 46.20 ล้านบาท และ 46.20
ล้านบาท ตามลาดับ ไปค้ าประกัน
สิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
74,800,930.49
ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
1,438,129.78
ไม่มี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
195,281,780.53
ไม่มี
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
1,926,752.71
ไม่มี
ยานพาหนะ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
1,706,512.13
ไม่มี
รวม
388,498,105.64
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
4.1.3 สิ นทรั พ ย์ ถ าวรที่ ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ตามงบการเงิ น เฉพาะของ บริ ษั ท เอทู เทคโนโลยี จ ากั ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
หลังหักค่ าเสื่ อมราคา
(บาท)
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
14,144,385.61
ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
13,409,135.83
ไม่มี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
18,436,648.00
ไม่มี
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
2,623,938.71
ไม่มี
ยานพาหนะ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
2,808,096.59
ไม่มี
51,422,204.74
รวม
4.1.4 สิ น ทรั พ ย์ถ าวรที่ ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ตามงบการเงิ น เฉพาะของ บริ ษ ัท กิ จ การร่ ว มค้า เอทู ตี ร วัฒ น์ จ ากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
หลังหักค่ าเสื่ อมราคา
(บาท)
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
2,048.53
ไม่มี
2,048.53
รวม
4.1.5 สิ น ทรั พ ย์ถ าวรที่ ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ตามงบการเงิ น เฉพาะของ บริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี เวีย ดนาม จ ากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
หลังหักค่ าเสื่ อมราคา
(บาท)
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
216,305.60
ไม่มี
ยานพาหนะ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
23,364.76
ไม่มี
239,670.36
รวม

เอกสารแนบ 4 หน้า 216

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
4.1.6 สิ นท รั พย์ ถ าวรที่ ใช้ ใ น การปร ะกอบ ธุ รกิ จ ตามง บการ เงิ น เ ฉพาะข อง บ ริ ษั ท ชลกิ จ สากล จ ากั ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
ประเภท/ ลักษณะทรัพย์ สิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์ หลังหักค่ าเสื่ อมราคา
(บาท)
ที่ดินบ่อเก็บน้ า (รวมจานวน 43 โฉนด บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
273,606,965.15 บริ ษทั ได้นาที่ดินราคาทุนจานวน
พื้นที่ 438-2-97.5 ไร่ )
271 ล้านบาท ไปค้ าประกันสิ นเชื่อ
กับธนาคารพาณิ ชย์ และบริ ษทั ได้
จัดทาบันทึกข้อตกลงการไม่ก่อ
ภาระผูกพัน (Negative Pledge) กับ
ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งเพื่อเป็ น
หลักประกันสิ นเชื่อเงินกูย้ มื ระยะ
ยาว
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
117,807.06
ไม่มี
รวมทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุงทีด่ นิ
273,724,772.21
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
9,990,385.54
ไม่มี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
46,263,155.93
ไม่มี
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
19,673.40
ไม่มี
รวม
329,997,987.08
4.2 รายละเอียดสินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีมูลค่าตาม
บัญชีงบการเงินรวม มูลค่ารวม 5.84 ล้านบาท
4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ปั จจุ บนั บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จโดยมี รายได้จากการถือหุ ้นในบริ ษทั อื่นเป็ นหลัก และไม่มีการประกอบธุ รกิ จอย่างมี
นัยสาคัญเป็ นของตนเอง ซึ่ งอาจเป็ นการลงทุนในบริ ษทั ในประเทศหรื อบริ ษทั ในต่างประเทศ โดยบริ ษทั โฮลดิ้งจะถือหุ ้นหรื อ
หลักทรัพย์ท้ งั หมดหรื อมากกว่าร้อยละ 50 ของบริ ษทั อื่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการควบคุมยิ่งกว่าเพื่อการลงทุน บริ ษทั ที่จดั ตั้ง
ขึ้นเพื่อควบคุมดูแลบริ ษทั อื่นโดยเฉพาะจัดว่าเป็ นบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริ ง (Pure Holding Company)
โดยบริ ษทั มีนโยบายลงทุนในกิ จการที่ดาเนิ นธุ รกิ จที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั
เพื่อเป็ นการเสริ มศักยภาพในการดาเนิ นธุรกิจและการแข่งขัน รวมถึงเป็ นการกระจายความเสี่ ยงจากการพึ่งพากลุ่มลูกค้ากลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง หรื อการพึ่งพาลูกค้าในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง โดยปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม
ธุรกิจดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจบริ การทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)
2. กลุม่ ธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ ( AUTO)
3. กลุม่ ธุรกิจจาหน่ายน้ าดิบ (WATER)
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เอกสารแนบ 5

หลักการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละจรรยาบรรณทางธุรกิจ

Asia Precision Public Company Limited

หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance Code)

(นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม)
ประธานกรรมการบริษัท

ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
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สารการกากับดูแลกิจการที่ดี
จากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ในฐานะผู้นาองค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ได้จัดทานโยบายการ กากับ
ดูแลกิจการที่ดี (“นโยบาย”) เป็นลายลักษณ์อักษรอ้างอิงการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code
“CG Code”) ทบทวนนโยบาย ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้
ปี 2554 คณะกรรมการได้จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้สอดคล้องกับ“หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2549 (Corporate Governance Principles: CG Principles 2549) และหลักเกณฑ์โครงการสารวจการกากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย และได้มีการถือปฏิบัตมิ าอย่างต่อเนื่อง
ปี 2556 คณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ไข โดยนาส่วน จรรยาบรรณทางธุรกิจ ( Code of Conduct APCS ) แยกออกมา
จัดทาเป็น“จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)”อีกฉบับหนึ่ง เพื่อให้การกากับดูแลกิจการในแต่ละส่วนมีความ ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อ
รวบรวมนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯได้กาหนดไว้ใน “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพียงเล่มเดียว
ปี 2560 คณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ไข จรรยาบรรณทางธุรกิจ ( Code of Conduct APCS ) และเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการนา CG Code ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับ บริบทของบริษัทฯในการเปลี่ยนแปลงแปลงของบริษัทในช่วงเวลานั้น
ปี 2564 คณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ไข จรรยาบรรณทางธุรกิจ ( Code of Conduct APCS ) และให้ครอบคลุมบริษัท ย่อย
ทั้งหมดเป็นการนา CG Code ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับ บริบทของกลุ่มบริษัทฯ และ คณะกรรมการได้พิจารณาปรับปรุงนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ด)ี จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code 2560) ซึ่งแล้วเสร็จใน เดือน กุมภาพันธ์ 2565
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิ 2: กาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายหลัก ของกิจการทีเ่ ป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสทธิผล
หลักปฏิบตั ิ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
หลักปฏิบตั ิ 6: ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มได้ที่ www.apcs.co.th
ถึงแม้ว่าการนา CG Code ไปปรับใช้ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูล Apply or Explain จะไม่มสี ูตรสาเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบท
ธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทและ บริษัทย่อย
จะยึดมั่นในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

(นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม)
ประธานกรรมการ
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หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทาให้
เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดาเนินการทีม่ ีอยู่ให้มีความเป็น
ระบบและมีมาตรฐานที่ชัดเจน รวมถึงมีการกระจายการปฏิบตั ิไปสูพ่ นักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
การกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้นาแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน(Good Corporate
Governance) ปี 2560 ตามที่กาหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ โดยมีหลักปฏิบัติ 8 หลักดังนี้
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เปูาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ
มาตรการดาเนินการ ติดตามดูแลผลประกอบการ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกากับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไป
ตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการ ข้อพึงปฏิบัตทิ ี่ดี รวมถึงการขับเคลื่อนให้องค์กร
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุน้
คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯได้จัดให้มคี ณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยเหลือใน การ
บริหารงาน และการกากับดูแลการบริหารงานของบริษัท รวม 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการบริหาร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
(3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(4) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริษัทและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อใช้ในการอ้างอิงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน โดยมีการทบทวนกฎบัตร
ดังกล่าวเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายกากับดูแลและการบริหารงานประจาวัน
ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้กรรมการบริหารและฝุายจัดการเป็นผู้ดาเนินการหลัก ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วม
บริหารงานปกติประจาวันแต่ให้การสนับสนุนและคาแนะนาในการดาเนินธุรกิจของฝุายจัดการผ่านทาง ประธานกรรมการบริหารอย่าง
สม่าเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบ อานาจที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลต่อ กิจการอย่างมีนัยสาคัญ การทารายการ
กับบุคคลเกี่ยวโยงกัน การได้มา/จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัท มุ่งหวังให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และต้องดารงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ทเี่ กี่ยวข้องทุกฝุาย ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย โดยกาหนดข้อพึงปฏิบัตสิ าหรับกรรมการ ผู้บริหารไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ”
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ พร้อมแนะนา
แนวทางการดาเนินงาน ภาพรวมของบริษัท โครงสร้างของกลุ่มบริษัท บริษัทย่อย โครงสร้างผู้ถือหุ้น นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการทารายการระหว่างกัน ข้อมูลสารสนเทศทีส่ าคัญและจาเป็น
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างองค์กร ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษทั จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้
กรรมการใหม่ได้พบปะกับประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทกาหนดกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของ บริษัท
เป็นหลัก อ้างอิงมุมมองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญตามระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 2
กลุ่ม ได้แก่ ผู้มสี ่วนได้เสียโดยตรงและผูม้ ีส่วนได้เสียโดยอ้อม ทั้งจากผลกระทบที่เป็นทั้งด้านดีและด้านลบ โดยสามารถระบุกลุม่ ที่มี ส่วนได้
เสียหลัก 8 กลุ่ม คือ คู่ค้า พนักงาน ชุมชน หน่วยงานกากับดูแล คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่ง และผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของ
บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท เช่น
การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
พร้อมเพรียงกัน
2. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
14 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกาหนด และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของ
บริษัท www.apcs.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้ตระหนักถึง ความสาคัญของผู้ถือหุ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกีย่ วกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็น
การล่วงหน้า
โดยบริษัทจะเผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่
www.apcs.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ “ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 25XX”
5. ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีระบบที่อานวยความสะดวกรวดเร็ว แก่ผู้ถือหุ้นในการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
6. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคาถามในวาระ
ต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถอื หุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบ
คาถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ได้
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7. ในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
รวดเร็ว และสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบ
รายละเอียดได้
8. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทสนับสนุนให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.apcs.co.th
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ APCS”) ดาเนินธุรกิจ ได้ดาเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งดาเนินธุรกิจ
ด้านการลงทุนและการถือหุ้นบริษทั อื่น (Holding Company) ปัจจุบันบริษัท มีธุรกิจ 3 ด้าน คือ บริการทางวิศวกรรมและก่อสร้างEngineering Procurement Construction (“EPC”) ธุรกิจการผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนโลหะที่มคี วามเที่ยงตรงสูงและจาหน่ายน้าดิบ
เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ทตี่ ั้งไว้ คือ "ผู้ชานาญการระดับโลก " บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการทั้งองค์กร
เพื่อให้ทันกับการเปลีย่ นแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีทั้งในด้านการบริหารจัดการ การผลิต และบุคลากร โดยบริษัทได้นา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ บริษัทยังได้เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้ เพื่อให้การทางาน
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากาหนด และมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นาในด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC)
รวมทั้งการให้บริการ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัทได้ดาเนินกิจการมุ่งสู่กาไรอันแท้จริง หรือคุณค่าแท้จริง ด้วยการประกาศปณิธานหลักที่ใช้ในการดาเนินงาน คือ "มุ่งสร้าง
คนดี แทนคุณแผ่นดิน" เป็นเปูาหมายสูงสุดอีกประการหนึ่งขององค์กร โดยปณิธานของบริษัทดังกล่าว มิได้เป็นเพียงความคิด ความ
ปรารถนา หรือการเรียกร้องให้เกิดขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ได้พยายามปลูกฝัง "คุณธรรมความดี" ให้กับบุคลากรด้วยการร่วมกัน
กาหนดคุณสมบัติพึงประสงค์ 5 ประการของ "คนดี" อันประกอบด้วย วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญญู และลงมือปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลา
และงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และหลักสาคัญสร้างงาน คือ “ คุณภาพคือศักดิ์ศรี สามัคคีเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ นี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมในด้านบุคลากรให้เป็นคนดีตามปณิธานของบริษัทที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็น
การส่งเสริมในด้านการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกันโดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ได้กาหนดพันธกิจไว้ ดังนี้
1. ปณิธานในการดาเนินธุรกิจ
1.1. เชื่อมั่นในคุณค่าของความดีงาม ซึง่ เป็นคุณภาพของคน
บริษัท เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่ายิ่ง มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา
คนแบบองค์รวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตามปณิธานสูงสุดของบริษัท คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน"
บริษัทมุ่งที่จะเป็นสถาบันทางสังคมที่มีคุณค่าและศักยภาพในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมั่งคั่งและเป็นสุขอย่างแท้จริง
มากกว่าเป็นแค่เพียงองค์กรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกาไรเท่านั้น
บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเชื่อว่า "ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานที่ทางานอย่างมีความสุขและมี
ความภักดีต่อองค์กรอย่างจริงใจ" สิ่งเหล่านี้ มาจากการดูแลให้บุคลากรมีกาลังใจมีความตื่นตัวในการยกระดับทักษะวิชาชีพ เพื่อ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของทุก
คนอย่างต่อเนื่อง
หากสถานประกอบการนับแสนทั่วประเทศหันมาร่วมกันปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรให้ตั้งอยู่ในความดี และประพฤติปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่อง การส่งเสริมดังกล่าวไม่ตอ้ งลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนด้วยความจริงใจ และปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะส่งผลดี
ต่อสังคม และองค์กรอย่างประมาณค่าไม่ได้
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1.2. พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ระดับโลก
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ร่วมกับการพัฒนาสังคม เพื่อก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน โดยการเรียนรู้ที่จะปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการ และพัฒนาบุคลากร และร่วมกับการมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและ
เทคโนโลยี โดยสร้างเสริมองค์กรภายในให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีให้กับสังคมและชุมชน
1.3. การปฏิบัตโิ ดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม
บริษัทจะปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และคานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มสี ่วน
ได้เสียทุกฝุาย โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้ยึดมั่นในความดีงามเพื่อสังคมและประเทศชาติ
1.4. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
การดาเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจัดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
โดยการบริหารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิตในการทางานและความปลอดภัย โดยบริษัท จะดาเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้
ตลอดเวลา
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สื่อสาร และเสริมสร้างให้วสิ ัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายธุรกิจ สะท้อนอยู่ใน
การตัดสินใจและการดาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการกากับดูแลกิจการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายตลอดจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้
ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกปูองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่าง เท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การปูองกันการใช้ข้อมูลภายใน การปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทารายการระหว่างกัน ตลอดจนการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดย กาหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้
2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอื หุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อย
2.1. แจ้งกาหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม พร้อมแจ้งข่าวต่อ ตลาด
หลักทรัพย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
2.2. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออก เสียง
ลงคะแนน
2.3. จัดทาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
2.4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชือ่ บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวัน ประชุม
โดยกาหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ
2.5. ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดย ไม่แจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ ตัดสินใจ
2.6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. นโยบายการกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในที่เป็นสาระสาคัญ มิให้นาข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
3.1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุ
นิติภาวะ ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
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และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3.2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ จัดทาและเปิดเผยรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบท กาหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และจัดส่งสาเนารายงานนี้
ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
3.3. กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือ ข้อมูลภายในนั้นจะ
เปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูล นั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษ
หากมีการกระทาการฝุาฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็น ความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทางานของบริษัทโดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการ
เป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
3.4. กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสานักงานก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมายเกีย่ วกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขาย
3.5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่ตนได้ล่วงรู้มาในตาแหน่งหรือฐานะ เช่นนั้น มาใช้เพือ่
การซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอ ขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้า
มี) ของบริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการ
กระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนาข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผอู้ ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
4. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ใน
การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลีย่ งการกระทาที่ก่อให้เกิดความ ขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง ความสัมพันธ์หรือ
การมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมัติใน ธุรกรรมนั้นๆ หากมี
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบก่อนนาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
5. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นั้น บริษัท
ฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ ทารายการเกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ มี นโยบายในการทารายการระหว่างกัน
ดังนี้
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5.1. ในกรณีที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไป ตามปกติ
ธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) บริษัทฯ ได้กาหนดกรอบการทารายการดังกล่าว ซึ่งได้รับการพิจารณาและให้
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝุายจัดการสามารถ
อนุมัติการทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ ที่วิญญูชนจะพึงกระทากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ ตนมีสถานะเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะ จัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรม
รายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และ การประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุก
ไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่ามีการ ดาเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดาเนินการเพื่อ หาทางแก้ไข
5.2. โดยรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ
หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษทั ฯ กระทาเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ โดยรายการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าที่มรี าคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิด การถ่ายเททางผลประโยชน์ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข
การค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้
 ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
 ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
 ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขทีผ่ ู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทานองเดียวกันให้กับบุคคล ทั่วไป
5.3. หากมีการเข้าทารายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้
ความเห็น ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผเู้ ชี่ยวชาญ อิสระหรือผู้สอบ
บัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่า การเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์แต่เป็นการทารายการที่บริษัทฯ ได้คานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
6. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและ ผู้บริหาร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดาเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอเพื่อปกปูองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุม ภายในจะครอบคลุม
ถึง การควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และการบริหาร
ความเสีย่ ง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบ ข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเพือ่ ให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกีย่ วกับรายงานทางการเงินดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยขึ้นตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ใน รายงานประจาปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One-Report)
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7. การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯกาหนดโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสาคัญ ของ
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้ทราบถึง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
(Information Asset) ซึ่งต้องได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเปูาหมายหลักขององค์กร เป็นไปตามหลักสากล ซึ่ง
ประกอบด้วย
- การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)
- การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)
- การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการปูองกันความเสียหาย (Physical Security)
- การรักษาความปลอดภัย ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security)
- การควบคุมการพัฒนา การแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management)
- การสารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan)
- การควบคุมการปฏิบตั ิงานประจาด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation)
- การควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing)
โดยบริษัทฯจะยึดหลักปฏิบัติ ทีส่ าคัญ ดังนี้
- ประกาศนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ผู้เกีย่ วข้องทุกคนรับทราบ
- ลงทุนด้านความปลอดภัยของข้อมูลในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบริบทการประกอบธุรกิจ ของบริษัท
- ยึดหลักความคุ้มค่าในการลงทุนโดยเทียบจากความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- ทุกคนในองค์กรมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นาระเบียบปฏิบตั ิงานด้านสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาใช้งานหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
- พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติที่สามารถนาไปปฏิบตั ิและบังคับใช้ได้
- กาหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรือให้มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง ชัดเจน
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดย
เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดาเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งการกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝุายบริหาร
เป็นไปตามเปูาหมายและแนวทางที่ได้กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1.1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ หรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน
1.2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
1.3. กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ เพศ อายุ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Board
Diversity) โดยประกอบด้วยผู้มคี วามรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
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2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2.1. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดาเนิน ธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัตหิ น้าที่อย่าง เต็มที่ และมีอานาจใน
การตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2.2. มีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด รวมถึงไม่มลี ักษณะที่แสดงถึง การ
ขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามทีส่ านักงานกลต.กาหนดเป็นไปตาม
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
2.3. ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษทั ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
2.4. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2.5. กรรมการบริษัทจะไม่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท
(รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะ
พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
2.6. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร (CEO) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการ สอบ ทานการ
บริหารงาน โดยบริษัทฯ ได้กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร อย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการมีอานาจบริหารและ
อนุมัติวงเงินไม่จากัด
3. ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมตั แิ ละตามกฎหมายที่ใช้
บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุน้ และมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้
วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความ ระมัดระวัง
เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
3.1. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
3.2.1 เป็นผู้นาของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
3.2.2 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ และเป็นผูล้ งคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่คะแนน
เสียง เท่ากันทั้ง 2 ฝุาย
3.2.3 เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กาหนด
3.2.4 เสริมสร้างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
3.2. ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
3.2.1 คณะกรรมการมีอานาจและหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัตทิ ี่ดีสาหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
3.2.2 จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผสู้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3.2.3 กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เปูาหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณ
นโยบาย ด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทาแผน
สืบทอดตาแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Succession Plan) รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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3.2.4 พิจารณาทบทวนและอนุมัติวสิ ัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษทั ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและได้ตดิ ตามดูแลให้มี
การนากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ
3.2.5 ควบคุมและกากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝุายบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกาหนดค่าตอบแทน
และ ทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
3.2.6 กากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาด ทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่สาาคัญ กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3.2.7 พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ ผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่
กาหนดนั้นต้องไม่มี ลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมตั ิรายการทีเ่ ป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
3.2.8 คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายกากับดูแลและการบริหารงาน
ประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวันแต่ให้การสนับสนุน
และ คาแนะนาในการดาเนินธุรกิจของฝุายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จดั การอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่กรรมการ
ผู้จัดการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
3.2.9 จัดทารายงานประจาปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจัดทาและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3.2.10 คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ
ตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็น
การมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี)
ตามที่นิยามไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
ประกาศอื่นใดของ หน่วยงานที่เกีย่ วข้องเว้นแต่เป็น การอนุมัตริ ายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและ อนุมตั ิไว้แล้ว
3.2.11 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เข้าอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น
การ เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน ในรอบปีที่ผ่านมา
3.2.12 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดาเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
3.2.13 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกัน
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ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ ดังนั้น โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะควรเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม ทั้งปี ในขณะที่ กรรมการทุกคนควรเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
4. วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
4.1. ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปีทกุ ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวน
หนึง่ ในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้น
อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4.2. การพ้นจากตาแหน่ง
4.2.1 กรรมการพ้นจากตาแหน่งทันที เมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ หรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิลงคะแนนเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออก
เสียง
- ศาลมีคาสั่งให้ออก
4.2.2 กรณีกรรมการบริษัทพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัททีพ่ น้ ตาแหน่งยังคงต้องรักษาการในตาแหน่งเพื่อ
ดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับ หน้าที่
4.2.3 กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของ
กรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ใน ตาแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งทดแทน
4.3. กรรมการที่มีอานาจลงลายมื่อชื่อแทนบริษัท
กรรมการที่มีอานาจลงลายมื่อชื่อแทนบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30. "จานวนหรือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการมีอานาจกาหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้"
5. คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
5.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
5.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ ควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ ควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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5.3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คูส่ มรสพี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม ของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผูส้ อบบัญชีของ บริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ
5.8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อย
ละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5.9. ไม่มลี ักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้
และคู่ค้า อันอาจจะทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5.10. มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อ การ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5.11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะทาให้ตนต้องขาด คุณสมบัติ
ความเป็นอิสระในฐานะกรรรมการอิสระ
5.12. กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั้ง
แรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็น
ดังกล่าว
5.13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งภายหลังได้รบั การแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการอิสระที่มลี ักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจ
ดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6.1. จานวนครั้งการประชุม
6.2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง (อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปี) และอาจมีการ ประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็น โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง
6.2.2 ประธานคณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจาเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ที่ต้องหารือร่วมกัน
6.2.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยคาสั่ง
ของประธานกรรมการบริษัท จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการ
กาหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจน และส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และทั้งนี้ได้กาหนดเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6.2.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกีย่ วข้องโดยตรง
6.2. ผู้ร่วมเข้าประชุม
6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการ บริษัท
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการบริษัททาหน้าทีเ่ ป็นประธานในที่ประชุม
6.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการบริษัทที่มา
ประชุมเลือกกรรมการบริษัทท่านหนึ่งเป็นประธานแทน
6.2.3 เลขานุการบริษัทจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
6.3. การลงคะแนนเสียง
6.3.1 มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้ กรรมการ
บริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิม่ ขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็นคะแนนเสียงชี้ขาด
6.3.2 กรรมการบริษัทที่มสี ่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
6.4. บันทึกรายงานการประชุม
ให้เลขานุการบริษัทหรือผูไ้ ด้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม โดยให้มีสาระสาคัญอย่างครบถ้วน และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุก ครั้ง
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการ บริษัทมีหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่ คณะกรรมการ
บริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
7. การเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
7.1การเลือกและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
7.2ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8.ตอบแทนกรรมการ
8.1บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริษัท และผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
8.2กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกาหนด
ไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่
ละคณะ รวม 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(3) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
(4) คณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
1.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1.1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
1.1.2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจทีไ่ ด้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทา
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
1.1.3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1.4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2.1. กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเป็นกรรมการอิสระ
1.2.2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษทั
1.2.3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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1.2.4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1.2.5. กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การ ปฏิบัติ
หน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทาได้ไม่เต็มที่
1.2.6. กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้ เพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1.2.7. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้
อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
1.3. ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่
1.3.1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีสากล โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดทารายงาน
ทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจาปี และเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
1.3.2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่
เห็นว่าจาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
1.3.3. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งจาก Insource และ Outsource ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.3.4. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอืน่ ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1.3.5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณา
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ในการดาเนินการตรวจสอบขอบเขต
แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสาคัญ
1.3.6. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยง (Related Party Transaction) หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
1.3.7. จัดให้มีการประชุมโดยทีไ่ ม่มฝี ุายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี
ภายนอก 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง
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1.3.8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้
เมื่อเห็นว่าจาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.3.9. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝุายจัดการผู้บริหารหรือพนักงาน
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจาเป็น
1.3.10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
1.3.11. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อม
ทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
1.3.12. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
1.3.13. รายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษทั ฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
1.3.14. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝุาฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
1.3.15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
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1.4. วาระการดารงตาแหน่ง/การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.4.1. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือ่ พ้นตาแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก
แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดารงตาแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
1.4.2. เมื่อมีเหตุให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาหน่ง และมีผลให้จานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน คณะกรรมการ
บริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนรายใหม่เพื่อให้ครบจานวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับ แต่วันที่มี
จานวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ตาแหน่งได้เพียงวาระที่ ยังคงเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวพร้อม
เหตุผลของการพ้นจากตาแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งทันที เมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
 ครบวาระ
 ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุด หรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฏหมายให้จาคุก เว้น
แต่ในความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 เป็นบุคคลล้มละลาย
 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.4.3. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้า เช่น
อย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน โดยบริษัท
จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ กรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้น
จากตาแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งต้องรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไป
ก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
1.4.4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนวาระการดารงตาแหน่ง บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการถอดถอนพร้อม
สาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ
1.5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1.5.1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมรวมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุม
- ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินกับคณะกรรมการบริษัท ปีละ 4 ครั้ง
- ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในสาหรับ แผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่นๆโดยไม่มี ผู้บริหารเข้าร่วม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ประชุมเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.5.2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมี
ระเบียบวาระจาเป็นเร่งด่วนอื่นๆที่ต้องหารือร่วมกัน
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1.5.3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคาสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการ
ประชุมแต่ละครั้งมีการกาหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจน และส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพือ่ ให้มีเวลาใน
การพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม และทั้งนี้ได้กาหนดเรื่องต่างๆ ที่อยู่ใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.5.4. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
1.5.5. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการตรวจสอบ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานแทน
1.5.6. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
1.5.7. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ และในกรณีที่มเี หตุจาเป็นที่ทาให้เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯหรือคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายบุคคล
เข้าร่วมประชุมและทาหน้าที่แทน
1.5.8. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มสี ิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.5.9. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
1.5.10. กรรมการตรวจสอบที่มสี ่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้นๆ
1.5.11. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเตรียมการประชุม และการจัดทาบันทึก
รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่อื่นใดที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้
ลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทาให้
คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝุายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน
1.6.1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1.6.2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ารายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้
- รายการที่ฝุาฝืนกฏหมาย หรือข้อกาหนดใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท
- การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือสิ่งผิดปกติ
- ความบกพร่องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
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โดยรายการดังกล่าว หรือการกระทาดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลกระทบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดขึ้นร่วมกัน
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าว เมื่อครบกาหนดเวลาที่คณะกรรมการกาหนดไว้
ร่วมกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งอาจะรายงานสิ่งที่พบดังกล่ าวโดยตรงต่อสานักงาน
กากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
1.7. ค่าตอบแทน
ให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท โดยค่าตอบแทน
ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.2. ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.2.1. พิจารณาและอนุมตั ินโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise
Risk Management Framework) สาหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเปูาหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
กรอบการบริหารความเสีย่ งจะได้รบั การทบทวนเป็นประจาทุกปี หรือเมื่อมีความเสี่ยงใหม่ที่มีนยั สาคัญต่อการ
กาหนดเปูาหมายและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2.2.2. กากับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลต่อบริษัทฯ ให้ไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และมีการประเมินความเสีย่ งผลกระทบ (impact) และโอกาส
(likelihood) ที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสีย่ ง (risk
treatment) ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์ติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
2.2.3. มีอานาจแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงตามความจาเป็น
2.2.4. ติดตามการดาเนินการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
2.2.5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่าเสมอเกีย่ วกับการบริหาร การดาเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ
บริษัท และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกล
ยุทธ์ที่กาหนด
2.2.6. มีหน้าที่ประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อกาหนดมาตรการปูองกันหรือลดความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงที่กาหนด
2.2.7. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสีย่ ง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และ
แผนปฏิบัติการ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสีย่ งที่เพียงพอ
และเหมาะสม
2.2.8. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสีย่ งที่มีสาระสาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
ผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
เอกสารแนบ 5 หน้า 237

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
2.2.9. คาแนะนา และคาปรึกษา กับคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสีย่ ง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม
ในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
2.2.10. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ต้องมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.11. ปฏิบัติการอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝุายบริหาร และ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกีย่ วข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.12. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง สามารถเชิญผู้ทเี่ กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ที่ประชุม
ทราบได้
2.2.13. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอาจปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ ในกรณีที่จาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2.3. วาระการดารงตาแหน่ง
2.3.1. กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตาแหน่งแล้ว อาจได้รบั การแต่งตั้ง
ใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดารงตาแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
2.3.2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
2.3.3. เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็น
ผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ครบตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็น
กรรมการบริหารความเสีย่ ง จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามา
แทน
2.4. การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.4.1. จานวนครั้งการประชุม
2.4.1.1 คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตาม
กาหนดเวลาที่เห็นสมควร
2.4.1.2 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง โดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง นาส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดโดยวิธี อื่น หรือกาหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
2.4.2. ผู้เข้าร่วมประชุม
2.4.2.1 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ จึง
จะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่ง
มาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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2.4.2.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจาเป็น
ที่ทาให้เลขานุการบริหารความเสีย่ ง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง อาจ
มอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมและทาหน้าที่แทน
2.4.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุม
เข้าร่วมประชุม หรือนาเสนอข้อมูลได้
2.4.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย ปีละ
1 ครั้ง
2.4.3. การลงคะแนนเสียง
2.4.3.1 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม/มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและออก เสียง
ลงคะแนนโดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน เรื่องใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2.4.4. การรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้
1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรอบ
ความเสีย่ ง ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรอบความเสีย่ ง นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงได้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลต่อบริษัท
2.4.5. บันทึกรายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุม
3. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
3.1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
3.1.1. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการไม่ น้อยกว่า 3 คน ได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกาหนดให้กรรมการมากกว่า กึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการ
อิสระ
3.1.2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ
บริษัท โดยประธานคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกาหนดวาระการประชุม และดาเนินการ
ประชุม
3.1.3. เลขานุการของคณะกรรมการฯ จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ
3.2. ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา
3.2.1. กาหนดคุณสมบัติของกรรมการทีต่ ้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่คณะกรรมการกาหนดไว้ รวมถึงกาหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความรู้
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ประสบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่
บริษัทดาเนินธุรกิจอยู่ โดยจัดทาเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้การสรรหากรรรมการมีความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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3.2.2. สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมทีจ่ ะมาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ฯ และบริษัทย่อยอ้างอิงจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search
Firm) ในการสรรหากรรมการใหม่และผูบ้ ริหารระดับสูง
3.2.3. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานทางการของ
ผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
3.2.4. ดาเนินการเพื่อให้มีการทาบทามและติดต่อสัมภาษณ์ผู้ทผี่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้มั่นใจว่า
บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตาแหน่ง
3.2.5. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระและสมควรได้รบเลือกตั้ง
ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท
3.2.6. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3.2.7. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และพัฒนาความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน
3.2.8. วางแผนการสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง(Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้
สามารถสืบทอดตาแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้
3.2.9. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้านกาหนดค่าตอบแทน
3.2.10. กาหนดและจัดทานโยบายการกาหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
3.2.11. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
3.2.12. พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกาหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและ
ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาระดับบริหารของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายบุคคล
3.2.13. กาหนดเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.2.14. ประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานกรรมการบริหารทุกปี และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ผลการประเมินดังกล่าวนามาพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ด้านธรรมาภิบาล
3.2.15. กาหนดทิศทางนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมของกรรมการและผู้บริหาร 4 ลาดับแรกตามคานิยาม
ของ กลต. ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจาณาให้ความเห็นชอบ
3.2.16. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝุายบริหารเพือ่ ให้เป็นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
3.2.17. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
มาตรฐานสากลและจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุง
อย่างสม่าเสมอ
3.2.18.
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3.3. วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
3.3.1. กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตาแหน่งแล้ว
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดารงตาแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ กฎ
บัตร ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2565)
3.3.2. หากกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาแหน่งก่อนครบกาหนดตามวาระ กรรมการ คนนั้น
จะต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็น ผู้อนุมัติ
ในกรณีที่กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการฯที่พ้นจาก ตาแหน่งต้อง
รักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการฯชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3.3.3. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแทน ภายใน 90
วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็น
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระทีย่ ังคงเหลืออยู่ของ กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนซึ่งตนแทน
3.4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
3.4.1. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอานาจในการเรียก
ประชุมเพิ่มได้ตามความจาเป็น
3.4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม
3.4.3 ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือก
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
3.4.4 การออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนน
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีทกี่ ารลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีสิทธิออก
เสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
3.4.5 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ที่
ประชุมทราบได้
3.4.6 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสาหรับการประชุม
การจัดการประชุม เตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกคนภายในระระยเวลาที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการได้สอบทานข้อมูลอย่าง
ละเอียด หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม ภายหลังการประชุมเลขานุการต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่
กรรมการทุกคน หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะดาเนินการในการประชุมประ
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ครั้งต่อไป
3.5 การรายงาน
การรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทารายงานของ
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจาปี (56-1 One-Report) ของบริษัท และลง
นามโดยประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
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3.6 ค่าตอบแทน
ให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท โดยค่าตอบแทน
ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
4. คณะกรรมการบริหาร
4.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
4.1.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
4.1.2 มีคุณสมบัติขั้นต้นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท
4.1.3 คณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการบริหารไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง และไม่ได้ดาารงตาแหน่งในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ
4.1.4 ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.1.5 ประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท
4.2 ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระ
และงานบริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการบริหารต่าง ๆ ของ
บริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยสรุปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
4.2.1 ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั
4.2.2 พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝุายจัดการ กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผูพ้ ิจารณากาหนดต่อไป
4.2.3 มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน เพื่อการดาเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท และ
การกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน รวมถึงควบคุมกากับ
ดูแลให้การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเปูาหมายที่
กาหนด
4.2.4 ติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเปูาหมายที่กาหนดไว้ และกากับ
ดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4.2.5 พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีตามที่ฝุายจัดการ เสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมตั ิ
4.2.6 มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกินงบประมาณที่
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั
4.2.7 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
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4.2.8 มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท แต่ละรายการ
ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีทตี่ ้องใช้
ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
4.2.9 พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจาปี เพื่อเสนอคณะ
กรรรมการบริษัทอนุมัติ
4.2.10 กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ
กาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อานวยการฝุายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ยกเว้นตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการ (President)
4.2.11 ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้บคุ คลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรือการมอบอานาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
4.2.12 มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกู้ยมื เงิน และการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน
20 ล้านบาท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
4.2.13 ดาเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ
หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่ง
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนด
4.3 ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
4.3.1 ดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบัติงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจซึ่งคณะกรรมการ
กาหนด
4.3.2 ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัท
4.3.3 จัดทาและนาเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เปูาหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ
ประจาปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจาปี และกาหนดอานาจการบริหารงาน เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
4.3.4 รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากาหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเปูาหมายทางธุรกิจ เพื่อกาหนด
ภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝุายบริหาร และฝุายจัดการนาไปดาเนินการ
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4.3.5 ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานของฝุายบริหาร และฝุายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝุายจัดการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
4.3.6 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของฝุายบริหาร และฝุายจัดการและรายงานผลการดาเนินงาน การบริหาร
จัดการ ความคืบหน้าในการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม่าเสมอ
4.3.7 ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย
และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
4.3.8 กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ
สาหรับพนักงาน
4.3.9 มีอานาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร
4.3.10 มีอานาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธรุ กิจของบริษทั เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุน
ที่สาคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ การทารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็น
การอนุมัตริ ายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
4.3.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดาเนินการเรื่องใดที่ประธานกรรมการบริหาร (President) หรือผูร้ ับมอบอานาจจากประธานกรรมการบริหาร
(President) หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้อานวยการ (President) ไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดย
เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
4.4 จานวนครั้งการประชุมการประชุมกรรมการบริหาร
4.4.1 คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุม เพิ่มเติมได้ตาม
กาหนดเวลาที่เห็นสมควร
4.4.2 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยคาสั่งของ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร นาส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริหาร ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน ประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจาเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดโดยวิธีอื่น หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
4.5 ผู้เข้าร่วมประชุม
4.5.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน กรรมการจึงจะ
ครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4.5.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ เลขานุการ
บริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร อาจมอบหมายบุคคล เข้าร่วมประชุมและ
ทาหน้าทีแ่ ทน
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4.6 การลงคะแนนเสียง
4.6.1 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม/มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
โดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ในเรื่องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก เสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด
4.6.2 บันทึกรายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการ
ประชุม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจาทุกปี เพื่อ
ช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิม่ ประสิทธิผล การทางาน
ของคณะกรรมการ แบบประเมินและผลคะแนนจะออกมาในรูปแบบร้อยละ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบพัฒนาการของผล
คะแนนในแต่ ละปีได้อย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น
เกณฑ์การประเมินผล จะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้
มากกว่า ร้อยละ 85
= ดีมาก
ร้อยละ 75-85
= ดี
ร้อยละ 65-75
= ค่อนข้างดี
ร้อยละ 50-65
= พอใช้
ต่ากว่า ร้อยละ 50
= ควรปรับปรุง
อย่างไรก็ดี ผลการประเมินยังคง จัดทาเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
ก. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประชุมคณะกรรมการ
(4) การทาหน้าที่ของกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์กับฝุายจัดการ
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ข.การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ
(1) คุณสมบัติของกรรมการ
(2) การทาหน้าที่ของกรรมการ
(3) การพัฒนาตนเองของกรรมการ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในระหว่างปีที่ผานมา เพื่อสามารถนามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยนาเสนอผลการประเมิน ที่ได้
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ
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เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และ
ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนทีร่ ับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3.4 รายงานประจาปีของบริษทั
3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณาด้านการ สรรหา ด้านกาหนดค่าตอบแทน
และด้านธรรมาภิบาลของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตาม คานิยามของสานักงานกลต. เพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น ธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี (CG Code) เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการสรรหา
1.กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่
คณะกรรมการกาหนดไว้ รวมถึงกาหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัท ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดาเนินธุรกิจอยู่ โดยจัดทาเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้
การสรรหากรรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ของบริษัท
2.สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยอ้างอิงจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) ในการสรรหากรรมการ
ใหม่และผู้บริหารระดับสูง
3.พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่ จะ
เสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
ดาเนินการเพื่อให้มีการทาบทามและติดต่อสัมภาษณ์ผู้ทผี่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคล ดังกล่าวมีความยินดี
จะมารับตาแหน่ง
4.พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท
5.พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีทมี่ ีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกีย่ วข้อง กับ
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
6.จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และพัฒนาความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน
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7.วางแผนการสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง(Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถ สืบ
ทอดตาแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จดั การหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้
8.ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้านกาหนดค่าตอบแทน
1.กาหนดและจัดทานโยบายการกาหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
2.เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้ง
3.พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกาหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ที่
จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และทีป่ รึกษาระดับบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นรายบุคคล
4.กาหนดเกณฑ์การประเมินผูบ้ ริหารสูงสุด พร้อมทั้งนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.ประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานกรรมการบริหารทุกปี และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ผลการประเมินดังกล่าวจะนามาพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และนาเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัตติ ่อไป
ด้านธรรมาภิบาล
1.กาหนดทิศทางนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมของกรรมการและผู้บริหาร 4 ลาดับแรกตามคานิยามของ
กลต. ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการ ดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจาณาให้ความเห็นชอบ
2.กากับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝุายบริหารเพื่อให้เป็นไป ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ดาเนินธุรกิจ
3.ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของ มาตรฐานสากลและจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง อย่าง สม่ าเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจาปี ( 56-1 One-Report)
หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด
1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ
แนวทางการพิจารณา
กรรมการรายใหม่
ประเภทกรรมการ
1.1 กรรมการบริษัทฯ
1. มีคุณสมบัตสิ อดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
และข้อบังคับบริษัทฯ
2. มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประสบการณ์ที่
หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบตั ิหน้าที่
กรรมการ
3. ความจาเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดย
พิจารณาจาก
- Board Skill Matrix ทั้งจากทักษะ ประสบการณ์ ความชานาญ
ในด้านธุรกิจหรือ
- อุตสาหกรรมหลักที่บริษทั ฯดาเนินอยู่ (Industry Knowledge)
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กรรมการรายเดิม
1. ผลการปฏิบัติงานในปี
ที่ผ่านมา
2. การให้ข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นทีเ่ ป็น
ประโยชน์
3. การอุทิศเวลาให้กับ
บริษัท
4. การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆของกรรมการแต่
ละท่าน
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แนวทางการพิจารณา
ประเภทกรรมการ

กรรมการรายใหม่

กรรมการรายเดิม

การบัญชี การเงินและประสบการณ์จากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ
(Diversify) เป็นประโยชน์กับบริษัทและ
- ประสบการณ์จากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ (Diversify)
เป็นประโยชน์กับบริษัท
4.การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกบั บริษัท
5. การยินยอมจากผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา
1.2 กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากจานวนกรรมการอิสระ ในองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2 ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี หัวข้อ “การสรรหาและ
แต่งตั้ง” กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด” และกาหนดไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี

ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตาแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทร
อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างได้ด้วย คะแนนเสียง
ไม่ต่ากว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
2. การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
ในการสรรหาประธานกรรมการบริหาร แทนตาแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์
อัน ประกอบด้วย
2.1 เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2.2 มีความรู้ ความสามารถ ในการดาเนินธุรกิจ เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งเป็นประโยชนสูงสดต่อธุรกิจของบริษัทฯ
2.3 มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นาขององค์กร และมีภาวะความเป็นผู้นาสูง
2.4 ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2.5 ได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัทฯ
2.6 พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกีย่ วข้องในระบบการกากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่ง
การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทาเป็นการภายในบริษัทฯหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
การปฐมนิเทศกรรมการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ดังนัน้ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่
เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการนานา ลักษณะ ธุรกิจ
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และแนวทางการดาเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ เช่น โครงสร้างการทางานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท
จรรยาบรรณทางธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง งบการเงิน หมาย เหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท เพื่อ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Business)
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าทีม่ ีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มสี ่วนได้เสีย อย่างเป็น
ธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสาคัญต่อพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีคา่ ยิ่งขององค์กร
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มีนโยบายประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะดาเนินงานด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี “นโยบายการสื่อสารกับคณะกรรมการและการแจ้ง เบาะแส”
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด เสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียนการกระทาผิด ทางกฎหมาย
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่าน ทางกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็น ความลับ โดยกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ต่อไป ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลไม่เปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีข้อมูลหรือ ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มสี ่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น การจัดซื้อ การจัดจ้าง มีกระบวนการ
และกาหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องเพียงพอ สัญญาการค้าที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ การติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลคู่ค้าเพื่อ
พัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน การแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความ
ได้เปรียบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ขอน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการนาพาบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นอุดมการณ์ใน
การดาเนินธุรกิจด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มสี วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งสื่อสารไปยัง พนักงานทุก
ระดับ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นบ่อน ทาลายธุรกิจ
สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการดาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังผลักดัน
ในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระทาดังกล่าว
3. การดูแลและพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อบุคลากรซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จตามเปูาหมายบริษัทฯ มี
นโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทางาน มีจรรยาบรรณและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งหวังให้พนักงาน สามารถ
นาทักษะความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้มีความเป็นเลิศในด้านการบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงมี ความคิดริเริม่
และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและ ยั่งยืน สามารถสร้าง
ผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว
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3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการมีคุณธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดยให้ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์
ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบตั ิต่อพนักงานและผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มสี ิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
ในการจากัดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เพศ เด็ก หรือ ความพิการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้
พนักงานและผู้มสี ่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะของ บริษัทฯ ได้อย่างอิสระ
พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบาย รวมถึงระเบียบ สวัสดิการใน
ด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน พนักงานทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมีอคติใน
เรื่องเพศและเพศสภาพ สภาพร่างกายหรือจิตใจ เช่น การได้รับหลักประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจาปี การรักษาพยาบาล การได้
สิทธิการเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ การปฏิบัติงานตรงตามความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสม การ
ได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเท่าเทียมกัน เป็นต้น
3.2 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บุคลากรถือเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่ทาให้บริษัทฯ ก้าวหน้าและเติบโตต่อไปได้ บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญต่อการปฏิบัตติ ่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ค่าจ้าง
เงินเดือน โบนัส การประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ยูนิฟอร์ม วันหยุดพักผ่อน รวมถึงการดูแลเรื่องความ
ปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทางาน และการส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนา ความรู้ด้วยการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรม ทั้งในและนอก
สถานที่
3.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญของพนักงาน เพื่อให้พนักงาน นามา
ประยุกต์ใช้และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน รวมถึงคุณภาพของการให้บริการ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง โดย
บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เหมาะสมตามสายงาน อย่างสม่าาเสมอ ทั้งระดับผู้บริหารและ
ระดับปฏิบัติงาน
3.4 การสื่อสารกับพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการสื่อสารกับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และ ข้อมูลต่างๆ
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ จากระบบอีเมล์ของบริษัทฯ ปูายประกาศของบริษัทฯ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ พนักงานจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงในงานอบรมสัมมนาประจาปี งานสังสรรค์ประจาปี หรือ
พูดคุย แสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผ่านกลุม่ ไลน์ของบริษัท เป็นต้น
3.5 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System :HRIS) เพื่อลด การใช้
งานทรัพยากรกระดาษในสานักงานซึ่งจากเดิมเป็นการลาโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษโดยพัฒนาเป็นการ ลาโดยผ่าน ทางระบบออนไลน์
(Leave Online) ทาให้องค์กรลดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร สามารถตรวจสอบประวัติการลาย้อนหลังและพร้อมใช้งานแบบ real time และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ การลาในทุกรูปแบบ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ นโยบาย รวมถึง
กฎหมายที่เกีย่ วข้องที่บรรจุไว้ในคูม่ ือพนักงานซึ่งพนักงานจะรับทราบล่วงหน้าก่อน เข้าทางานในวันปฐมนิเทศพนักงาน
3.6 การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทรัพย์สินสารสนเทศ
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(IT asset management) ประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ควรต้องจัดให้มีการระบุและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ทรัพย์สิน
สารสนเทศ มีการตรวจสอบ ตรวจนับและทบทวนรายการทรัพย์สินอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นปัจจุบัน หรืออย่างน้อยปีละ
1 ครั้งและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ เช่น กรณีพนักงาน ผู้บริหารลาออก หรือเปลี่ยนแปลง หน้าที่ปฏิบัติงาน
แนวทางบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศเป็นไปตามข้อกาหนด IATF 16949 โดยมีระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติ (Quality
Operating Procedures : QOP) หัวข้อ การขอบริการสนับสนุนงานสารสนเทศ, การสารองข้อมูลระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นเอกสารใน
หมวด ISO ของบริษัท
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า จนถึงลูกค้าขัน้ สุดท้าย โดยลูกค้าจะต้อง
ได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคณ
ุ ภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพ
ที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่าเสมอรวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ดาเนินการธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสาคัญกับการดาเนิน
ธุรกิจโดยคานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่การ นาเสนอและ
พิจารณาโครงการต่างๆ เพื่อสร้างรากฐานและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานการผลิตอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วน ร่วมในพื้นที่ดังกล่าว โดยสนับสนุนทั้ง
อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ และมีโครงการปลูกปุา ร่วมกันเก็บขยะที่ชายหาด ซ่อมแซม
บูรณะวัดวาอาราม โรงเรียน จังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนชุมชนและสังคมอันเป็นทีต่ ั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ ให้ก้าวเดินไป
ด้วยกัน
สาหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้น้า ไฟฟูา
กระดาษ ฯลฯ
6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของทั้งองค์กร ภายใต้ “โครงการการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม
(ERP)” โดยได้นาระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP มาใช้เพื่อช่วยในการบริหารทรัพยากรทางธุรกิจให้เกิด ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการลดขั้นตอนความซ้าซ้อนในการทางาน
เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุเปูาหมายหลักบริษัทฯ นานวัตกรรมทางด้านหุ้นยนต์ (ROBOT) เพื่อ แก้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน เพิ่มการผลิต และลดต้นทุนในระยะยาว และใช้ปรับปรุงคุณภาพสินค้า เป็นต้น
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
บทบาทและกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดย บริษัท
ฯ มีแนวนโยบายว่าหากมีกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ เกิดขึ้นในชุมชนหรือในสถานที่ใดเราก็จะเข้าไปดูแลและเข้าไปทากิจกรรม ร่วมกับ
ชุมชนในสถานที่นั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR - after - Process) และมีนโยบายในการตอบแทนบ้านเกิดของพนักงาน
ภายใต้ “โครงการสานึกรักบ้านเกิด “ โดยมอบทุนและสิ่งของ เพื่อให้พนักงานได้กลับไปให้ชุมชนบ้านเกิดทั้งด้าน อุปกรณ์กีฬา หรือผ้าห่ม
เพื่อผู้ยากไร้ เป็นต้น โดยการทาประโยชน์ให้กับสังคม ภายใต้สังคม นอกเหนือจากการดาเนินงานทาง ธุรกิจซึ่งบริษัทฯ เองก็มีความ
รับผิดชอบในกระบวนการในธุรกิจประจา (CSR - in - Process) ของบริษัทฯอยู่แล้วตามที่กล่าวมา ข้างต้น
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หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝุายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้
การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเปูาหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกปูอง
คุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมชิ อบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้
บุคลากรปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กาหนดภาระหน้าที่
อานาจดาเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและผูบ้ ริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของ
บริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ตดิ ตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายในที่ฝุายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทาและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดาเนินงาน การรายงานทาง
การเงิน การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสีย่ ง และยังให้ความสาคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผดิ ปกติ ทั้งนี้บริษัทได้จดั ตั้งให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ของบริษัท เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษทั มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตามลักษณะธุรกิจดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทมีการกาหนดเปูาหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ และมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเปูาหมายที่
กาหนดเป็นระยะๆ มีการจัดทาผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน และมีการจัดทาอานาจดาเนินการระบุระเบียบวิธีปฏิบตั ิ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบตั ิงานหลักที่สาคัญ มีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ
2. การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์จดั ระดับความเสีย่ งที่สาคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นใน แต่ละ
กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกา หนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายและกลยุทธ์สาคั ญในการ บริหารความเสี่ยง
3. กิจกรรมควบคุม
บริษัทได้กาหนดนโยบายที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และวงเงินอานาจอนุมัติของ ฝุาย
บริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัตริ ายการ การบันทึกรายการ บัญชี และแบ่งแยก
หน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน และมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ ได้จดั ให้มรี ะบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีข้อมูลทีส่ าคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ
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5. ระบบการติดตามและประเมินผล
บริษทั ฯ มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสมทันเวลา โดยผูใ้ ต้บังคับบัญชาต้อง
รายงานข้อบกพร่องต่อบังคับบัญชาหรือผู้จดั การและต่อผู้เกี่ยวข้องทีม่ ีหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงผู้บริหารระดับสูงหรือ คณะกรรมการเพื่อหา
แนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพทันเวลา
หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) แต่ได้มอบหมายให้ นายอนุโรจน์ นิธิ
พรศรี เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการกากับดูแล (Compliance) และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทา
หน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อ
กฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน กากับดูแลของทั้งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยที่ เกี่ยวข้องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ พัฒนาและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจาทุกปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทาให้ องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์และเปูาหมายทีก่ าหนดไว้ โดยอ้างอิง COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ประกอบด้วย
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
- ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีปฏิบตั ิงาน วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
- ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
กฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การกาหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง
- กาหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเปูาหมายหลักและทิศทางกลยุทธ์องค์กร
3. การระบุความเสีย่ ง
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational Risk)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk )
4. การประเมินความเสี่ยง
- วัดระดับความรุนแรงของความเสีย่ งโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
- วัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงในด้านการเงิน และด้านทีไ่ ม่ใช่การเงิน (Impact)
5. การจัดการความเสี่ยง
- การยอมรับ (Accept), การลด (Reduce), การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (Avoid /Terminate) และการโอนความ เสีย่ ง
(Transfer) ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงจะพิจารณาจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงนั้น
6. นโยบายการควบคุมความเสี่ยง
- การหาแนวทางควบคุมความเสี่ยงเพื่อปูองกันและลดระดับความเสีย่ ง (Control Steps) ให้อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้
ได้แก่ การควบคุมแบบปูองกัน (Preventive Control) การควบคุมแบบค้นหา (Detective Control) การควบคุมแบบแก้ไข (Preventive
Control) และการควบคุมแบบส่งเสริม/กระตุ้น (Directive Control) ทั้งนี้ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงควรสอดคล้องกับเปูาหมายหลัก
และทิศทางกลยุทธ์องค์กร
7. ข้อมูลและการสื่อสาร
- ข้อมูล คือข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน และภายนอก เช่น ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลผลการดาเนินงาน เป็นต้น
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- การสื่อสาร โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพือ่ ให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในที่เป็นประโยชน์สงู สุดต่อ องค์กร
8. การตรวจติดตาม
- กาหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม ความถี่ในการสอบทาน และควรกาหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลเสมอ
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทฯ ได้มีการรายงานและติดตาม
ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถยอมรับได้ (Risk appetite) โดยได้จัดทา การประเมินตนเอง
(Control Self-Assessment: CSA) ซึ่งเป็นแนวทางจากด้านล่างสู่ดา้ นบน (Bottom up approach) เพื่อให้ พนักงานทุกระดับสามารถ
ทบทวนกิจกรรมที่ตนเองทาอยู่ทุกวันว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง แล้วนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาผ่านทางการประชุมแผนก/ฝุาย ทั้งที่เป็นการ
ประชุมแบบรายเดือนและการประชุมย่อย จากนั้นจึงจัดเก็บกิจกรรมที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงบันทึก ลงไปในทะเบียนความเสี่ยง (Risk
Register) เพื่อให้สามารถตรวจติดตามประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สาคัญที่มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่าน
ช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.apcs.co.th
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบ
การเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้ อบทานคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
1. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อปูองกันการ ทุจริตหรือการ
ดาเนินการทีผ่ ิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคัญอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและทันเวลาตามข้อกาหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบ ควบคุมภายใน
เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้
คณะกรรมการยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถึงความ เหมาะสมและ
สมเหตุสมผล ก่อนที่จะนาเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทฯจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝุายจัดการ (management discussion and
analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปีตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน และ
ฐานะการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน และฐานะ
การเงินของบริษัทนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว รวมถึงการจัดทารายงานในมุมมอง Non-Financial เช่น
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบรรจุรายงานดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจา โดยยังมิได้พิจารณาแยกเล่มเพื่อจัดทาเป็น
รายงานความยั่งยืน
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลการถือหุ้น ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ ของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจาปี (แบบ 56-1
one-report)
ผู้มีอานาจในการเปิดเผยข้อมูล
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดทีร่ ับผิดชอบในสายงานการเงินและบัญชี หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ Investor
Relations สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่สาคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเอง หรือ
อาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ Investor Relations มีอานาจในเผยแพร่ข้อมูลที่มีนยั สาคัญของบริษทั ตอบข้อ ซักถามของผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยบริษัทมอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล และนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสาร
กับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทัง้ นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล
ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทาให้เสียประโยชน์ และความสามารถใน การ
แข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มผี ลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มี ลักษณะเป็นการคาดคะเน
เกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมที่เกินความจาเป็นโดยไม่มเี หตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้นการใช้ ถ้อยคา หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจ
ทาให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมาย ไม่ถูกต้อง
อย่างมีนัยสาคัญให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสาย งานการเงินและบัญชี หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ Investor Relations มีอานาจชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที
การดาเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรือข่าวลือ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกีย่ วกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสาคัญ รั่วไหลไปสู่
บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/ หรือการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานการเงินและบัญชี หรือ ผู้ที่ได้รบั
มอบหมายให้ทาหน้าที่ Investor Relations รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลสาคัญ และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และช่องทางการ เปิดเผยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง โดยทันที
ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิน (Quiet Period)
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกีย่ วกับผลการดาเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ เป็นประโยชน์ ต่อผู้หนึ่ง
ผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลา 10 วัน ก่อนจัดส่งงบการเงินและแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการ จัดส่งข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทาให้ผล ประกอบการของบริษัทฯ ถูก
คาดการณ์คาดเคลื่อนอย่างมีนัยสาคัญจนส่งผลให้ผู้ที่นาข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะดาเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ไม่มีการนัดพบปะให้ข้อมูล จัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผล
ประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสือ่ มวลชน และให้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลการใช้ข้อมูล
ภายในที่บริษัทกาหนดด้วย
2. การสื่อสารกับบุคคลภายนอก
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เลขานุการบริษัท นักลงทุน สัมพันธ์ เป็นผูร้ ับผิดชอบงานด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดูแลเกี่ยวกับการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม ชี้แจง ข้อมูลสาคัญ ข้อเท็จจริง และการเปิดเผยสารสนเทศที่
สาคัญของบริษัทฯ 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 กาหนดแนวทางและหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลและปฏิบัติอย่าง เท่า
เทียมและเป็นธรรมต่อผู้มสี ่วนได้เสีย โดยบรรจุไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” หัวข้อ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุน้ (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ ผู้ถือหุ้น
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่
ก. สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น
ข. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกาไรของกิจการ
ค. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสอย่างสม่าเสมอ และได้รบั ข้อมูลสาคัญที่เป็น
ปัจจุบันผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ง. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี กาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชี
รวมถึงเรื่องอื่นๆที่มผี ลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็นต้น
จ. สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ถือ
หุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นัก
ลงทุนชาวต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย ตลอดจนนักลงทุนสถาบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา เลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 14-21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใด ตามที่
กฎหมายกาหนด) รวมถึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย แจ้งข่าวผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อน วันนัด ประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบุข้อมูลสาคัญในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ที่จัดประชุม รายละเอียดระเบียบวาระการ
ประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมาย กาหนดซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกทีจ่ ะ มอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
และแผนที่แสดงสถานที่ประชุมประชุม นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมจะมีคาแนะนา วิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก และระบุรายละเอียด
เอกสารทีผ่ ู้ถือหุ้นจะต้องนามาแสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสิทธิการ เข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุน้
และการออกเสียงลงคะแนน
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การประชุมผู้ถือหุ้น
- กาหนดวัน เวลา และสถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรและ
เทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อจานวนผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงและบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ
พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- ประธานที่ประชุมหรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม จะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการ
ออกเสียงลงคะแนน และจะจัดสรรเวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดง ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยและผบริหารที่เกี่ยวข้องเข้ารวม ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบ
คาถามในที่ประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเช้าวันทาการถัดไปจากวันประชุมผู้ถอื หุ้นโดยแจ้งผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดทาและส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบันทึกข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้า/ ไม่
เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถามและผู้ตอบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุม ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดั ทาคาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วม ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปีไว้ใน”หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี
คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ทีเ่ ป็นการดูแลให้ผู้ถอื หุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัตแิ ละปกปูองสิทธิ ขั้น พื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การปูองกันการใช้ข้อมูล ภายใน การปูองกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทารายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกาหนดเป็น
นโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
1.1 แจ้งกาหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม พร้อมแจ้งข่าว ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุม ผู้ถือหุ้น
1.2 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออก เสียง
ลงคะแนน
1.3 จัดทาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ รวมถึงเสนอชือ่ บุคคลเพื่อพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1.5 ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดย ไม่
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ ตัดสินใจ
1.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. นโยบายการกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
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บริษัทมีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในที่เป็นสาระสาคัญ มิให้นาข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
2.1 ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร เกีย่ วกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่
บรรลุนติ ิภาวะ ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจาหน่าย หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติ ิภาวะต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2.2 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ จัดทาและเปิดเผยรายงานการถือ ครอง
หลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสาเนารายงานนี้
ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้ง รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
2.3 กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น สาระสาคัญซึ่ง
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะ
เปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายใน ของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่า จะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษ
หากมีการกระทาการฝุาฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทางานของบริษัทโดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการ
เป็นพนักงาน ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
2.4 กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสานักงานก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่ คณะกรรมการ
มอบหมายเกีย่ วกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขาย
2.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่ตนได้ล่วงรู้มาในตาแหน่งหรือ ฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อ
การซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้า
มี) ของบริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความ เสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการ
กระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนาข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผอู้ ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึง
ความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผู้ทมี่ ีส่วนเกีย่ วข้องหรือ
เกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทารายการให้พิจารณาถึง
ความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับ
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จากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
4. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทารายการระหว่างกัน
คณะกรรมกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึ้นในอนาคต นั้น
บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการ ทารายการเกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายในการทารายการ
ระหว่างกันดังนี้
4.1 ในกรณีที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไป
ตามปกติธรุ กิจการค้า (Fair and at arms’ length) บริษัทฯ ได้กาหนดกรอบการทารายการดังกล่าว ซึ่งได้รับการ พิจารณาและให้
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝุายจัดการสามารถอนุมัติการ
ทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทพบว่ามีการดาเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทจะ
ร่วมกันดาเนินการเพื่อหาทางแก้ไข
4.2 โดยรายการทางการค้าที่มเี งื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการหรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทาเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ โดย
รายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงือ่ นไขที่เป็นธรรมและไม่ ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ซึ่ง
รวมถึงเงื่อนไขการค้าทีม่ ีราคาและเงื่อนไข ดังนี้
4.2.1 ราคาและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
4.2.2 ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
4.2.3 ราคาและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทานองเดียวกันให้กับ บุคคล
ทั่วไป
4.3 หากมีการเข้าทารายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและ ให้
ความเห็น ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้ มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีเป็นผู้ให้
ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการ ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้ มีความมั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการทารายการทีบ่ ริษัทฯ ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถอื หุ้นทุกราย
5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและ ผู้บริหาร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดาเนินการทบทวนความ มีประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอเพื่อปกปูองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุม ภายในจะครอบคลุม
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ถึง การควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และการบริหาร
ความเสีย่ ง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบ ข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเพือ่ ให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกีย่ วกับรายงานทาง การเงินดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผูต้ รวจสอบภายในซึ่งที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขึ้นตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
รับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้ผู้ตรวจสอบ ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความ เพียงพอของระบบควบคุมภายใน อย่างน้อย ปีละ
1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ใน รายงานประจาปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One-Report)
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ภาคผนวก
บทกาหนดโทษ
กรณีที่ฝาุ ยบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทั ฯ ให้พิจารณาไปตาม
โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝุายงานเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นและ สรุป
เรื่องส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสม ต่อไป แต่หาก
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้น สังกัดได้ก็ให้นาเรื่อง
เข้าสู่ฝาุ ยแผนกทรัพยากรบุคคลหรือฝุายบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกาหนดโทษต่อไป
การกาหนดโทษ
1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนด้วยหนังสือ
3. พักงาน
4. เลิกจ้าง
5. ดาเนินคดีตามกฎหมาย
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ใบลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ
ข้าพเจ้าได้อ่านและศึกษานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน)
ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับนโยบายดังกล่าว โดยพร้อมจะนานโยบายตลอดจนหลักการ
และจรรยาบรรณที่มีอยู่เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินงานอย่างเคร่งครัดและสมบูรณ์

ลงชื่อ............................................................
(............................................................)
วันที่......................................
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Asia Precision Public Company Limited

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct)

(นายแพทยอุดมศิลป ศรีแสงนาม)
ประธานกรรมการบริษัท

ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2565
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2565
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บทนํา
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหความสําคัญกับ “จรรยาบรรณและจริยธรรม” เสมอมา บริษัทฯ เชื่อ
วาการดําเนินธุรกิจภายใตจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดี จะเปนรากฐานสําคัญที่จะทําใหบริษัทฯ เติบโตขึ้นอยางยั่งยืน และ
แข็งแกรง ตลอดจนทําใหบริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่บริษัทฯ กําหนดไวได
การจัดทําคูมือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ฉบับนี้เปนการรวบรวมนโยบายและขอพึงปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ และ
จริยธรรมในทางธุรกิจเขาไวดวยกัน พรอมทั้งอธิบายหลักการและกําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติในแตละนโยบาย โดยมี วัตถุประสงคเพื่อ
ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับไดเขาใจตรงกันและใชเปนแนวทางการดําเนินงานจนสามารถ ขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู
จุดหมายในทิศทางเดียวกันไดสําเร็จ อยางไรก็ตาม นโยบายและขอพึงปฏิบัติตางๆ ในคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้เปนเพียง
แนวทางในการปฏิบัติอางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเทานั้น ซึ่งอาจนําไปประยุกตใชหรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ขึ้นอยูกับสถานการณและบริบทของธุรกิจ ณ ขณะนั้น
บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกทานจะเขาใจเจตนารมณของคูมือฉบับนี้และนําแนวทาง
ปฏิบัติไปใชเปนกรอบทั้งในการดําเนินงานและชีวิตประจําวัน
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คํานิยาม
"บริษัท"

หมายถึง บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

"บริษัทในเครือ"

หมายถึง บริษัทยอย และ บริษัทรวม ของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

"กรรมการ"

หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการ ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนใหเปนกรรมการ และในที่นี้ให
หมายรวมถึง กรรมการบริหาร กรรมการบริษทั และกรรมการยอยทุกคณะ

"ผูบริหาร"

หมายถึง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร,กรรมการผูจัดการ และพนักงานระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไป

"พนักงาน"

หมายถึง พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานภายใตสัญญาพิเศษ และผูรวมสัญญาที่
จะไดรับการวาจางจากบริษัท

“ผูมีสวนไดเสีย”

หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานบริษัทฯ
ทั้งทางตรงและทางออม โดยบริษัทฯ ไดแบงออกเปน 7 กลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้
คูแขง พนักงาน และชุมชน สังคม ภาครัฐ

“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํา
รายการเกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง พ.ศ.2546 และที่ไดแกไขเพิ่มเติม

“ประกาศรายการได ม าและ
จําหนายไป”

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํา
รายการรายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนใน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 และที่ไดแกไข
เพิ่มเติม

.
.
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ปณิธานในการดําเนินธุรกิจ
1. เชื่อมั่นในคุณคาของความดีงาม ซึ่งเปนคุณภาพของคน
บริษัท เชื่อมั่นวาพนักงานทุกคน เปนทรัพยากรที่มีคุณคายิ่ง มีความสามารถและเปนคนดีของสังคม โดยบริษัท
มุงเนนการพัฒนาคนแบบองครวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามปณิธานสูงสุดของบริษัท
คือ "มุงสรางคนดี แทนคุณแผนดิน" โดยอาศัยแนวคิดในการพัฒนาดังนี้

"คุณคาที่แทจริง" ของสถานประการ?
"โรงงาน เปนไดมากกวาแค ทีท่ ํามาหากิน"
"เรา มีหนาที่มากกวาเพียง การหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต"

ใชคนเพื่อสรางงาน

ใชงานเพื่อสรางคน

บริษัทมุงที่จะเปนสถาบันทางสังคมที่มีคุณคาและศักยภาพในการเสริมสรางประเทศชาติใหมีความมั่นคั่งและเปนสุขอยางแทจริง
มากกวาเปนแคเพียง องคกรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกําไรเทานั้น
บริษัท จึงมุ งเน นการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย โดยเชื่อ วา "ผลงานที่ ดีมีคุ ณภาพ มาจากพนัก งานที่ ทํางานอยางมี
ความสุขและมีความภักดีตอองคกรอยางจริงใจ" สิ่งเหลานี้ มาจากการดูแลใหบุคลากรมีกําลังใจมีความตื่นตัวในการยกระดับทักษะ
วิชาชีพ เพื่อความกาวหนาในหนาที่การงานของตน รวมถึงการใสใจสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานของทุกคนอยางตอเนื่อง
หากสถานประกอบการนับแสนทั่วประเทศหันมารวมกันปลูกฝง สงเสริมบุคลากรใหตั้งอยูในความดี และประพฤติ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง การสงเสริมดังกลาวแทบจะไมตองลงทุนเปนเงินมากมาย เพียงแตลงทุนดวยความจริงใจ และปรารถนาดีตอกัน
ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะสงผลดีตอสังคม และองคกรอยางประมาณคาไมได
2. พัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อกาวสูระดับโลก
บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง รวมกับการพัฒนาสังคม เพื่อกาวตอไปอยางยั่งยืน โดยการเรียนรูที่จะปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร และรวมกับการมีสวนชวยในการพัฒนาสังคมและชุมชน ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสรางเสริมองคกรภายในใหเขมแข็ง และมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยีใหกับสังคม
และชุมชน โดยแนวคิดที่วา

"ไมมีสถานประกอบการใดเจริญกาวหนาได หากสังคมและชุมชนรอบขางลมเหลว"
เพื่อสร้ างรากฐานของการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน และสามารถแข่ งขันได้ ในยุคแห่ งการเปลีย่ นแปลง

3. การปฏิบัติโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม
บริษัทจะปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และคํานึงถึงผลประโยชน
ตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยไมเลือกปฏิบัติรวมทั้งสงเสริมพนักงานใหยึดมั่นในความดีงามเพื่อสังคมและประเทศชาติ
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4. มีความโปรงใสและตรวจสอบได
การดําเนินธุรกิจของบริษัท จะเปนไปโดยสุจริตและเปนธรรม มีการจัดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบได โดยการบริหารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการทํางานและความปลอดภัย โดยบริษัท จะดําเนินการทุกขั้นตอนดวยความโปรงใส และพรอมที่
จะใหมีการตรวจสอบไดตลอดเวลา

ค่ านิยมองค์ กร (Core Value)

ผูชํานาญการระดับโลก
แขงขันไดในระดับโลก

ด้ วยระบบงานมาตรฐานสากล บนวิถแี ห่ งความเป็ นไทย

มุงสรางคนดี แทนคุณแผนดิน

"วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม กตัญ�ู"

หลักสําคัญในการปฏิบัติงาน

"คุณภาพคือศักดิ์ศรี สามัคคีเพิม่ ผลผลิต เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม"

คติในการทํางาน

"เนี๊ยบ" :
"เป๊ ะ"

:

"ลุย"

:

"เนี๊ยบ เป๊ ะ ลุย"
ใส่ ใจปฏิบัตงิ านด้ วยความละเอียดรอบคอบเพื่อ
คุณภาพและประสิทธิภาพสู งสุ ด
ปฏิบัตงิ านตามขั้นตอนทีก่ าํ หนดอย่ างเคร่ งครัดให้
เสร็จภายในกําหนดเวลาทุกครั้ง
ทุ่มเทปฏิบัตงิ านอย่ างเต็มความสามารถ โดยไม่ ย่อ
ท้ อต่ ออุปสรรคใดๆ
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นโยบายการปฏิบัติตอผูสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน สิ่งแวดลอม เปนตน โดยบริษัท
ตระหนักดีกวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูม ีสว นไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงาน และการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
ดัง นั้น บริ ษัท จะปฏิบั ติต ามกฎหมาย และขอ กํ าหนดที่เ กี่ ยวขอ งเพื่ อใหสิ ทธิ ข องผูมี สว นได เสี ยดั ง กล าวได รั บการดูแ ลเป นอยา งดี
นอกจากนี้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้
1. การปฏิบัติตอผูถือหุน
บริษัทมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุนโดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน และใหผลตอบแทน
ที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง รวมทั้งจะดําเนินการอยางโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยูในกรอบของกฏหมาย กรอบนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัท และการปฎิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได และเพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว
บริษัทจึงยึดถือแนวปฏิบัติอยางเครงครัดดังนี้
1.1 การเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท
• เคารพตอสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค ใหความสําคัญตอขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุนโดยนําไปปฏิบัติใหเกิดผล
• บริหารกิจการบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความซื่อสัตย โปรงใสใชความรู ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการ
อยาง
เต็มความสามารถเพื่อใหบริษัทเจริญเติบโตกอใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมตอ ผูถือหุน รวมทั้งในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ จะ
กระทําดวยความระมัดระวังรอบคอบ
1.2 การเปดเผยขอมูล
• เปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ ครบถวนใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและเอกสารการเงินแก
ผูถือหุนอยางถูกตอง โปรงใส ชัดเจน และเปนธรรม
• รายงานสถานภาพและแนวโนมในอนาคตของบริษัทตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน สม่ําเสมอ และครบถวนตามความ
เปนจริง
• ไมแสวงหาประโยชนใหกับตนเองและผูเกี่ยวของโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไมได เปดเผยตอสาธารณะ
• ไมเปดเผยขอมูลลับอันจะนํามาซึ่งผลเสียของบริษัทตอบุคคลภายนอก
1.3 การประชุมผูถือหุน
• จัดประชุมผูถือหุนในวัน เวลาและสถานที่ที่สะดวกตอผูถือหุน
• สงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมวาระการประชุมตลอดจนขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของลวงหนาเพื่อให ผูถือหุนมีเวลา
ศึกษาขอมูลลวงหนาไดอยางเพียงพอ และเผยแพรขอมูลทั้งหมดดังกลาวในเว็บไซดของบริษัทเปนการลวงหนากอนที่
จะจัดสงเอกสาร
• ใหกรรมการทุกคน เขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อฟงความคิดเห็นและตอบคําถามผูถือหุนโดยพรอมเพรียง
• อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกคนในการเสนอเพิ่มการประชุมผูถือหุนลวงหนากอนการประชุม
• คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
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• เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมเปนการลวงหนา
• เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนสามารถเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยผูถือหุนควรเสนอชื่อพรอมขอมูล
ประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ พรอมหนังสือใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อและสงใหคณะกรรมการ
บริษัทลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือนกอนวันประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน
• ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหเพียงพอ เหมาะสม และสงเสริมใหผูถือหุนทุกคนมีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัท
• ในวาระการแตงตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
• จัดทํารายงานการประชุมที่มีสาระสําคัญครบถวน พรอมทั้งเผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนทราบผานเว็บไซด
ของบริษัทภายใน 14 วัน
2. การปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจใหกับลูกคา เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ในดานการผลิต
สิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย ในระดั บ ราคาที่ เ หมาะสม และเป น ไปตามมาตรฐานที่ กํ า หนดไว โดยใช เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
นอกจากนั้นบริษัทยังไดยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องและจริงจัง เพื่อใหลูกคาไดเกิดความพึงพอใจสูงสุด รักษาสัมพันธภาพที่
ดี และยั่งยืนกับลูกคาอยางจริงจัง และสม่ําเสมอ รวมถึงไมนําขอมูลของลูกคามาใชเพื่อประโยชนของบริษัท และผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้บริษัท
ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังตอไปนี้
• สนองความตองการของลูกคาดวยสินคาหรือบริการที่ดีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนดไว และมีความปลอดภัย
• ใหบริการลูกคาทุกรายดวยความเสมอภาค
• สงมอบสินคาหรือบริการตรงตามเวลาที่กําหนด หากมีอุปสรรคที่ไมสามารถสงมอบสินคาหรือบริการไดตามที่กําหนดได
บริษัทจะแจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
• ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด หากไมสามารถปฏิบัติไดตองรีบแจงใหลูกคาและผูที่เกี่ยวของ
ทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
• ตั้งมั่นอยูในความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมตอลูกคา
• ใหเกียรติลูกคา และติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพทั้งตอหนา และลับหลัง
• ใหขอมูลขาวสารที่ครบถวน ถูกตอง เปนธรรม ไมบิดเบือนขอเท็จจริงแกลูกคา
• รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ พรอมชี้แจงขอมูลที่ถูกตองแกลูกคา
• ไมเปดเผยขอมูลความลับของลูกคา รวมถึงไมนําขอมูลมาใชเพื่อประโยชนของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ โดยมิชอบ
• สื่อสารใหไดทราบถึงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท
• เปดโอกาสใหลูกคาสามารถรองเรียน ไดเกี่ยวกับความไมสมบูรณของสินคาและบริการและดําเนินการตามความตองการ
ของลูกคาอยางรวดเร็ว ผานทางตัวแทนฝายขาย หรือผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ
• ปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเรื่องของสินคาและบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ
• ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับลูกคา
3. การปฏิบัติตอคูคา
3.1 ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคา กรณีที่จะไมสามารถปฏิบัติไดตองรีบเจรจากับคูคาเปนการ
ลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
3.2 การจัดซื้อจัดหาตองดําเนินการอยางโปรงใส เพื่อปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อ
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จัดหาโดยเฉพาะเรื่องเกณฑในการคัดเลือกคูคา
3.3 ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย
3.4 ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับคูคา
4. การปฏิบัติตอเจาหนี้
บริษัทคํานึงถึงความเสมอภาค เปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชนรวมกับ
คูคาและเจาหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กําหนดรวมกันอยางเครงครัด และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไมเรียก
ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ อยางเครงครัด และมีการปฏิบัติตอ
เจาหนี้อยางเปนธรรมรวมถึงการชําระคืนตามกําหนดเวลา การดูแลทรัพยค้ําประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามขอสัญญาอยางถูกตอง
ครบถวน และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคูคา และเจาหนี้ลว งหนา หากไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพัน
ในสัญญา และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเปนธรรม ดังนี้
• รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขทีม่ ีตอเจาหนี้โดยเครงครัดทั้งในแงการชําระคืนการดูแลหลักทรัพยค้ําประกันและเงื่อนไข
อื่นๆ รวมทั้งไมใชเงินทุนที่ไดจากการกูยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงคในขอตกลงที่ทํากับผูใหกูยืมเงิน
• รายงานขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัทดวยความเปนจริง และถูกตอง แกเจาหนี้ดวยความซื่อสัตย
• หากไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญาได บริษัทจะรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข
ปญหาดังกลาว
• สื่อสารใหไดทราบถึงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท
• เปดเผยขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนอยางสม่ําเสมอ
5. การปฏิบัติตอคูแขง
การทําธุรกิจเปนการแขงขัน บริษัทจะยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดี และจะยึดแนวปฏิบัติที่ดีและเปนธรรม ปฏิบัติตอคูแขง
ทางการคาสอดคลองกับหลักสากลภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการแขงขันทางการคา ยึดถือกติกาของการแขงขันที่
ดีอยางเสมอภาคกัน ดังนี้
• ใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจรวมกัน
• ไมทําลายชื่อเสียงของคูคาดวยการกลาวรายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขงขัน
• ปฏิบัติตามกรอบการแขงขันการคาที่ดีตอคูคา
• ไมเรียกรอง ไมรับ ไมจายผลประโยชนใดๆ ทางการคากับคูคาโดยไมสุจริต
• ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูคา ดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหพนักงานของคูคา
เปนตน
• สื่อสารใหไดทราบถึงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท
6 การปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนสิ่งมีคุณคา และเปนปจจัยสําคัญที่นําองคกรไปสูความสําเร็จ จึงปฏิบัติกับพนักงานเทาเทียม
และเปนธรรม ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยสงเสริมและพัฒนาใหมีความรูในการทํางานควบคู
ไปกับการมีคุณธรรม และจริยธรรมตามปฎิธานของบริษัท ที่กําหนดวา "มุงสรางคนดี ทดแทนคุณแผนดิน" ดังนั้นจึงมุงเนนการสรางเสริม
ใหพนักงานมีวินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญู และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู สรางเสริม
วั ฒ นาธรรม และบรรยากาศการทํ า งาน ส ง เสริ ม การทํ า งานเป น ที ม ส ง เสริ ม การพั ฒ นาความรู ค วามสามารถของพนั ก งานให มี
ความกาวหนา มีความมั่นคงในอาชีพ พรอมใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดลอม
การทํางาน รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม และเสมอภาคกัน ทั้งนี้ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว
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ดังนี้
• ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
• สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยา งตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถของ
พนักงานใหพนักงานมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงในอาชีพ ดวยความเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ
• ใหผลตอบแทนการทํางานทีเ่ หมาะสม ตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลงาน
• ใหสวัสดิการทีเ่ หมาะสมพอเพียง และสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริงแกพนักงาน
• การแตงตั้งโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน ตองกระทําดวยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยูบน
พื้นฐานของความรู ความสามารถ และเหมาะสม รวมทั้งการกระทําหรือปฏิบัติตอพนักงาน
• ใหความเปนธรรมและใหสิทธิในการรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน รับฟงความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะ
• ดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน
• จัดสถานที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะ สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางานอยางมีประสิทธิผล
• เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน ตลอดจนเก็บประวัติขอมูลสวนตัวของพนักงาน โดยถือเปนความลับ
• ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
• จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความราบรื่น
• บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานที่รูวามีการกระทําเรื่องที่สอไปในทางผิดระเบียบของบริษัท ขัดตอหลักการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท หรือขัดตอกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวของ สามารถแจงเบาะแสแกคณะกรรมการบริษัทผานทางประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบได คณะกรรมการจะปดชื่อพนักงานทีแ่ จงเบาะแสนั้นเปนความลับ
• สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหเกิดขึ้นในองคกร
• ให ผ ลตอบแทน สวั ส ดิ ก ารและผลประโยชน อื่ น ๆ เช น เงิ น เดือ น โบนัส ค าล ว งเวลา กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ฯลฯ
ที่ เหมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในระดับที่สามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมเดียวกันและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
องคกรและสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายการดําเนินงานของบริษัท
• ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพอนามัย รางกายและทรัพยสินของพนักงานอยู
เสมอ
• สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางานและการแกไขปญหา
• มีสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานประกอบการเพื่อทําใหชีวิตความเปนอยูระหวางปฏิบัติหนาที่ของพนักงานดีขึ้น
7. การปฏิบัติตอชุมชน สังคม และภาครัฐ
บริษัทเปนสวนหนึ่งของสังคม จึงตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัท ใหความสําคัญกับความโปรงใส และคํานึงถึง
ความซื่อสัตยสุจริตในการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินการ ที่อาจสงผลตอการกระทําที่
ไมเหมาะสม และขัดแยงตอหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งตอตานการใหสินบนตางๆ ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพื่ออํานวยความสะดวก
หรือผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงกําหนดขอปฏิบัติดังตอไปนี้
• บริษัทจะถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอกฏหมายที่เกี่ยวของในดานตางๆ ทั้งสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการ
ดานภาษีอากร และบัญชี รวมทั้งประกาศตางๆ ของทางราชการที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
• ใหความสําคัญกับความโปรงใส และคํานึงถึงความซื่อสัตยสุจริตในการทําการติดตอธุรกรรมกับเจาหนาที่ หนวยงาน
องคกรของรัฐบาล เพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจสงผลตอการกระทําที่ไมเหมาะสม และขัดแยงตอหลักการบริหาร
จัดการที่ดี
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• ไมติดสินบนหรือเสนอใหผลประโยชนซอนเรนอื่นใหกับเจาหนาที่ของภาครัฐบาลเพื่ออํานวยความสะดวกหรือผลประโยชน
ทางธุรกิจ
• บริษัทถือปฏิบัติงานอยูภายใตนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และปฏิเสธการกระทําที่เปนการทุจริตทุกรูปแบบ
• ดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม
• สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ตลอดจนใหการสนับสนุนกิจกรรม สรางสรรค
สังคม
• ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยูหรือเขาไปทําธุรกิจ
• ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัตอิ ยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานที่ กํากับ
ดูแล

นโยบายการไม่ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
มนุษยแตละคนอาจมีเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือความคิดแตกตางกัน แตมนุษยทุกคน
ยอมมีศักดิศรีความเปนมนุษย มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเทาเทียมกัน ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการไม
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งดานสิทธิมนุษยชน ดานความปลอดภัยและดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหพนักงานทุกคน รวมถึง
กรรมการและผูบริหารไดรับสิทธิ เสรีภาพอยางเสมอภาค เทาเทียม อันจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางราบรื่น
และมีความสุข
1. ความเปนสวนตัว
บริษัท ถือวาสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ตองไดรับความคุมครองไมใหถูกลวงละเมิดจากการใชการเปดเผย หรือการถายโอน
ขอมูลสวนบุคคล เชน ชีวประวัติ ประวัติพนักงาน ประวัติการทํางาน ประวัติสุขภาพ หรือขอมูลสวนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของซึ่ง
อาจะทําใหเกิดความเสียหายแกเจาของบุคคลอื่นใด ทั้งนี้การลวงละเมิดถือเปนความผิดทางวินัย เวนแตไดกระทําตามหนาที่โดยสุจริต
หรือตามกฏหมาย หรือเพื่อประโยชนของสวนรวม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. คุมครองขอมูลสวนตัวของพนักงานที่อยูในความครอบครองหรืออยูในการดูแลรักษาของบริษัท
2. การเปดเผยหรือถายโอนขอมูลสวนตัวของพนักงานสูสาธารณะจะทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูนั้น
3. จํากัดการเปดเผยและการใชขอมูลสวนตัวของพนักงาน และผูเกี่ยวของกับบริษัทนั้น
4. สงเสริมใหทกุ คนในบริษัทฯ เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเปนสวนตัว และใหเกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งพนักงานในบริษัทฯ และ
บุคคลที่ไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางปฏิบัติหนาที่
5. ไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนทั้งโดยทางตรงและทางออม
2. การปฏิบัตทิ ี่เทาเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเปนมนุษยเทาเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติตอผูเกี่ยวของดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติตอ
บุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกตางไมวาจะทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด โดยมี
แนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
1. พนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ และใหเกียรติซึ่งกันและกัน
2. กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานดวยความดีความชอบ ตองดําเนินการอยางถูกตองและเปนธรรม
3. ในการปฏิบัติหนาที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับความแตกตางทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นทีน่ ําไปสูความขัดแยง
4. ชวยกันสอดสองดูแลไมใหเกิดการกดขี่ ขมเหง และการกระทําที่ไมเปนธรรมเมื่อไดรับการปฎิบัติอยางไมเปนธรรม มี
ชองทางการสื่อสาร หรือการใหคําปรึกษา เพื่อทําความเขาใจเมื่อเกิดการกระทําที่ไมเปนธรรม
5. ใหเกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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3. การดําเนินงานดานการเมือง
บริษทั วางตัวเปนกลางทางการเมือง โดยไมกระทําใดๆ อันเปนการฝกใฝ หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ หรือผูหนึ่งผูใดที่มี
อํานาจทางการเมือง
บริษัทตระหนักถึงความเคารพสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทางการเมืองของพนักงาน เชน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการ
เปนสมาชิกพรรคการเมือง โดยไมจํากัดสิทธิ บังคับ หรือชี้นํา โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้
1. หลีกเลี่ยงการเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมตางๆ หรือการเปนสมาชิกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตางๆ เชน อบจ. อบต. หรือไมแสดง การกระทําใดๆ ที่ทําใหผูอื่นเขาใจวา บริษัทเกี่ยวของ สนับสนุน หรือฝกใฝทาง
การเมือง หรือพรรคการเมือง
2. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทํางานหรือในเวลางานอันอาจ
ทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิด
3. ระวังในการรับเงิน หรือประกอบธุรกิจรวมกับนักการเมืองหรือผูที่เกี่ยวของ กับนักการเมือง
4. หลีกเลี่ยงการแตงกายดวยเครื่องแบบพนักงาน หรือแตงกายในลักษณะที่ทาํ ใหเกิดความเขาใจผิดวาพนักงานบริษัท ปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวของกับการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ
4. ดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน
1. สนับสนุนดานสุขอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงานเพื่อสงเสริมใหเกิดสุขอนามัยที่ดี และสภาพแวดลอม
การทํางานที่ปลอดภัย
2. จัดใหมีการระบุ ประเมินความเสี่ยง และบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบป หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการ
เจ็บปวยจากการทํางาน เพื่อควบคุมและปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน
5. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
1. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนเชื้อชาติ
สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดานการเมืองที่ไมผิดกฎหมาย หรือ
การแสดงความเห็นอื่นใด
2. จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงจะไดรับจากบริษัทฯ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกัน สุขภาพ
แบบกลุม วันหยุดพักผอน การจัดกิจกรรมสันทนาการประจําป เปนตน
3. จัดใหมีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขที่เหมาะสมและเปนธรรม
4. กรณีพบการกระทําผิดระเบียบหรือวินัยที่ตองดําเนินการพิจารณาสอบสวนลงโทษ จะใหแผนกทรัพยากรบุคคลหรือฝาย
บริหารทําการสอบสวนผูกระทําผิดทางวินัยเทานั้นเพื่อใหเกิดความเปนธรรม

นโยบายการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
บริษัท มุงสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานดวย
เล็งเห็นคุณคาของทรัพยากรบุคคล และมุงสงเสริมใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน โดยพื้นฐานของความปลอดภัย และสุขภาพ
อนามัยดี จึงไดมีแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้
1. มุงเนนในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย คุณภาพชีวิตในการทํางาน
2. สื่อสารใหพนักงานทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอก ผูรับเหมา ลูกคาและสาธารณะไดทราบถึงนโยบาย ความปลอดภัยคุณภาพชีวิต
3. บริษัทใหความสําคัญในการประเมินความเสี่ยง อันตราย และผลกระทบตอชีวิตและสุขภาพของพนักงานโดยใหมีการ ประเมิน
ตรวจสอบ ปรับปรุง และการใหการสนับสนุนอุปกรณปองกันอันตรายตางๆ เพื่อปองกันและลดอันตรายที่จะเกิดกับพนักงาน
รวมถึงผูรับเหมา และบุคคลภายนอกที่เขามาภายในบริษัท
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4. บริษัทจะกําหนด วัตถุประสงค เปาหมายและแผนงานในการดําเนินการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบตอความปลอดภัยคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน
5. ลดอุบัติเหตุในการทํางานถึงขั้นหยุดงานใหเปนศูนย และลดอัตราการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทํางานใหไดตามเปาหมาย
6. ลดความเสี่ ย ง อั น ตรายจากการทํ า งานให อ ยู ใ น ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได เพื่ อ ให พ นั ก งานมี ความปลอดภั ย สุ ข ภาพอนามั ย ดี
สภาพแวดลอม ในการทํางานที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
7. มุงสงเสริมใหพนักงานมีความสุขในการทํางานโดยเนนใหพนักงานมีสวนรวม ในกิจกรรมและโครงการการฝกอบรม เพื่อพัฒนา
ความรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน และบริษัทยังมุงสงเสริมความรู และทัศนคติ เพื่อสรางจิตสํานึกในการทํางาน
อยางปลอดภัย และการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้น โดยใหการสนับสนุนในดานการ
ฝกอบรม และกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางเสริมจิตสํานึกความปลอดภัยแกพนักงาน
8. บริษัทจะดําเนินการเฝาระวัง ปองกันและแกไขผลกระทบตอความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และบริษัท ไดใหความสําคัญและ
ปฏิบัติตามกฎหมายในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และดําเนินงานตามระบบการบริหาร
จัดการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน
9. บริษัทถือวาการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนหนาที่ ของพนักงานทุกระดับเพื่อยึดถือปฏิบัติ
รวมกัน
สิ่งแวดลอม
บริษัท ตระหนักและใหความสําคัญในการปองกันผลกระทบกับสิ่งแวดลอมรวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยาง
จํากัด เพื่อประโยชนตอคนรุนหลัง ตลอดจนสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนจึงกําหนด
แนวทางปฏิบัติไวดังนี้
- ในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจะคํานึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบตอความเสียหายของสิ่งแวดลอมให
นอยที่สุด
-

-

-

-

-

ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกคนอยางตอเนื่องและจริงจัง
ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงาน
ควบคุมอยางเครงครัด รวมถึงใหความรวมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือขอตกลงระดับสากลในเรื่องตางๆ
ที่จัดทําขึ้น เพื่อชวยปองกันหรือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ประเมิน ปรับปรุงและออกแบบหรือพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ ใหสามารถควบคุมและหรือลดมลพิษ
โดยใหครอบคลุมถึงเรื่องน้ําเสีย และของเสียตางๆที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และดูแลไมใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมเกินกวามาตรฐานที่กําหนด
ศึกษา และใหความรวมมือในการลดการเกิดขยะและของเสีย และการกําจัดขยะและของเสียดวยวิธีการที่ถูกตอง
ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจที่สงผลกระทบตอความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง
สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสิง่ แวดลอม โดยการจัดกิจกรรมและการฝกอบรม
เกี่ยวกับ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม เพือสร า งจิต สํา นึกรักษสิงแวดลอมและให ค วามรูค วาม
เขาใจที่ถูกตองแก พนักงาน
ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมทั้งปฏิบัติตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่บังคับใชอยู ถึงแมจะไมมีกฎหมายและขอบังคับ บริษัทฯ
จะสงเสริมใหมี การปฏิบัติอยางมีมาตรฐาน
สนับสนุนใหมีการพัฒนา คนควา และแสวงหาความรูเพื่อจัดการกับมลภาวะทีเ่ กิดจากกิจการอยางตอเนือ่ ง
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-

ตระหนักถึงขีดความสามารถในการใชทรัพยากรพลังงานน้ํามันและอื่นๆใหเกิดประโยชนสูงสุด และศึกษาประสิทธิภาพ
การจัดสง หรือผลิตใหใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เปดกวางและสงเสริมใหพนักงานในทุกระดั บตังแตตนน้ําจนถึงปลายนน้ําร วมมือและร วมแสดงความคิด เห็นเพือ
การใช ทรัพยากรตางๆ อยางยั่งยืนตามภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมใหมีการถายทอดองคความรูเรื่องสิ่งแวดลอมระหวางพนักงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจ จะไดปลูกฝงใหเปน
วัฒนธรรม องคกรที่ดี และนําไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดความยั่งยืนสืบไป
กําหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพของบริษัท โดยจัดการประชุมทบทวนโดยผูบริหาร (Management Review
Meeting) อยางนอย 1 ครั้ง/ป/ระบบ หรือเมื่อมีความจําเปนตองจัดประชุมทบทวนอยางเรงดวน เปนไปตาม
ขอกําหนด ISO 14000: 2015 พรอมทําการสื่อสารใหทุกหนวยงานไดรับทราบโดยทั่วกัน

คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน
บริษัท เล็งเห็นความสําคัญตอชุมชนและสังคม ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมของสังคมและชุมชนโดย
มุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม และชุมชน รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชนในดานตางๆ ซึ่งมุงหวังวา จะเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนดวยแนวคิดที่วา "ไมมีสถานประกอบการใดจะเจริญกาวหนาได หากสังคมและชุมชนรอบขางลมเหลว" ดังนั้นบริษัท จึงมีแนวทาง
ในการดําเนินงาน เพื่อสังคมและชุมชนดังตอไปนี้
- ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกคนอยางตอเนื่องและจริงจัง
- ประเมิน ตรวจสอบ รวมถึงสื่อสารและชองทางการรับเรื่องรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆ ที่ เกี่ยวของกับผูมีสวนได
สวนเสียรวมถึง โรงงานใกลเคียง ชุมชนและสังคม ในทุกดาน เพื่อปองกันและปรับปรุงแกไขผลกระทบที่เกิดจากการ
ดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
-

บริษัท มุงดําเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการ เพื่อลดผลกระทบที่มีตอชุมชนและสังคม และพรอมที่จะรับฟงขอคิดเห็นจาก
สังคมและชุมชน รวมถึงเปดเผยขอมูลการดําเนินการเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางชุมชนและสังคมเพื่อใหแนใจไดวา
บริษัท ไดดําเนินธุรกิจอยางถูกตองเหมาะสม
- บริษัท มุงสงเสริมใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคม ผานกิจกรรมตางๆ โดยใหการสนับสนุนและชวยเหลือในกิจกรรม
ชวยเหลือและพัฒนาสังคม ใหพนักงานไดมีสวนรวม และไดดําเนินการอยางตอเนื่องรวมถึงการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให
ตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง
- บริษัท มุงสงเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยี รวมกันระหวางชุมชน และบริษัทเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนรวมกับชุมชนและสังคม ดวยเล็งเห็นความสําคัญของ ภูมิปญญาตามวิถีไทยและการบริหารจัดการบน
พื้นฐานของ เศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง
บริษัท จะดําเนินงานอยางจริงจัง เพื่อสงเสริมดานความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย สิ่งแวดลอม สังคมและ ชุมชน หรือ
ผูเกี่ยวของอยางตอเนื่อง และมุงมั่น ปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องดังกลาวกับพนักงานและผูเกี่ยวของ ใหมีหนาที่ตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใน
เรื่องตางๆที่กําหนดไว

นโยบายการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
บริษัท ถือวาการทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายทางการคา รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการคา
ความลับทางการคา ขอมูลการออกแบบหรือผลิตภัณฑ ชิ้นสวนอุปกรณของลูกคาเปนทรัพยสินที่ถูกปกปองและดูแลรักษาไมใหผูใดลวง
ละเมิด บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหพนักงานละเมิดทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการ ไม
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาเพื่อเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติไวดังนี้
1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหนาที่ ถือเปนทรัพยสินของบริษัท เวนแตไดอนุญาตอยางชัดเจนวาใหถือเปนผลงานของ
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

ผูคิดคน ผูประดิษฐ ผูวิจัย หรือบุคคลอื่น
ในการทํางานพนักงานตองดูแลรักษารายงาน ขอมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการและขอเท็จจริง ตางๆ
ที่เปน ทรัยพสินทางปญญาของบริษัท ไมใหถูกลวงละเมิด และไมเปดเผยใหกับผูใด เวนแตไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจากบริษัท
ไมนําทรัพยสินทางปญญา ของบริษัท ไปทําซ้ํา ดัดแปลง หรือการกระทําใดๆ เพื่อประโยชนสวนตัวหรือเพื่อประโยชน
ของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
ในการเขาทําสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ควรมีการตกลงใหชัดเจน เกี่ยวกับสิทธิในการทรัพยสินทางปญญา
ตรวจสอบขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอกที่จะนํามาใชในบริษัท เพื่อลดโอกาสในการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
ของผูอื่น
พนักงานมีหนาที่รายงานตอผูบังคับบัญชา หรือผูจัดการทรัพยสินทางปญญา เมื่อพบการกระทําที่เห็นวาเปนการละเมิด
สิทธิอาจนําไปสูการละเมิดสิทธิหรือการกระทําที่อาจกอใหเกิดขอพิพาท เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท
พนักงานทุกระดับ จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา หากไมแนใจใหปรึกษา ผูบังคับบัญชาเพื่อความเขาใจที่
ถูกตอง
ควรระมัดระวังในการใชขอมูลซึ่งเปนความลับหรือสิทธิของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ
ควรระมัดระวังในการบอกกลาว นําเสนอหรือเปดเผยขอมูลหรือเอกสารของบริษัทแกบุคคคลที่ไมเกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอก รวมถึงควบคุมดูแลผูเขามาเยี่ยมชมหรือบุคคลภายนอกนําเอาขอมูล ภาพถาย ชิ้นงาน ของลูกคา ซึ่งถือ
วาเปนความลับออกไปเผยแพรสูภายนอกอันจะเกิดความเสียหายแกบริษัทและลูกคา
การวาจางหรือรวมงาน รวมโครงการกับบุคคล หนวยงานหรือนิติบคุคคลนอกบริษัท โดยที่ไมไดมีการตกลงอยางเปน
ลายลักษณอักษรในเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและผลประโยชน ที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญาควรมีการตกลงกัน
กอนดําเนินการ
เมื่อพนสภาพการเปนพนักงานจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาตางๆ ซึ่งรวมถึง
ผลงาน สิ่งประดิษฐ ขอมูล รายงาน สถิติ สูตร โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ คืนใหแกบริษัท ทั้งหมด

12. หามพนักงานใชขอมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร ซอฟตแวร หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียงและ
งานของ บุคคลอื่นในทางที่จะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบุคคลนั้น ไมวางานดังกลาว บุคคลผูเปนเจาของ
หรือมีสิทธิอันชอบ ดวยกฎหมายในงานนั้นจะไดแสดงการสงวนสิทธิไวหรือไมก็ตาม
13. พนักงานทุกคนมีหนาที่ชวยกันดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ และไมนําทรัพยสินทางปญญา
ของบริษัทฯ ไปใชหรือใหบุคคลอื่นใชโดยไมไดรับอนุญาต
14. งานใดๆ ที่พนักงานไดสรางสรรค หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานใหแกบริษัทฯ ใหตกเปนกรรมสิทธิ์และทรัพยสิน
ทางปญญา ของบริษทั ฯ และเมื่อพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทฯ แลว พนักงานมีหนาที่สงมอบทรัพยสินทาง
ปญญา ซึ่งรวมถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ ฯลฯ คืนใหบริษัทฯ ไมวาจะเก็บไวในรูปแบบใด
15. หากพบการกระทําที่เห็นวาเปนการละเมิดสิทธิหรืออาจทําใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ใหพนักงาน
รายงานตอ ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายปองกันการทุจริตหรือ แนว
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โนมที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ดังตอไปนี้
1. หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งดําเนินการใดๆ ในนามของบริษัทฯ ที่จะกระทําการเสนอ
วาจะใหสินบนไมวาในทางตรงหรือทางออมแกลูกจาง เจาหนาที่หรือตัวแทนของรัฐบาลใดๆ หรือบุคคลอื่นใดที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ โดยมีเจตนาทีจ่ ะใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนในทางที่ไมถูกตอง
2.

หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการ เขาไปมีสวนรวม เรียกรอง ดําเนินการ หรือ
ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม เชน การจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท
เปนตน

3. เสริมสรางจิตสํานึกและกําหนดใหบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่ความรับผิดชอบในการตอตานการทุจริตในทุก
รูปแบบ
4. สงเสริม ฝกอบรม ปฐมนิเทศ และใหความรูเกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทางการตอตานทุจริตของบริษัทฯ ตลอดจนให
รางวัลจูงใจแกพนักงานและตัวแทนของกิจการในการขจัดการติดสินบน ดวยปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริม
ความซื่อสัตยสุจริต
5. สนับสนุนใหมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บ
บันทึกขอมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของบริษทั ฯ
6. สนับสนุนใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียอื่น รายงานการละเมิดนโยบายทุจริตคอรรัปชั่นของกิจการและการปฏิบัติที่
ไมเปนธรรม ไรจริยธรรม โดยเปดรับการแจงเบาะแส ขอเสนอแนะ หรือรองเรียน ผานทางชองทางรับขอรองเรียน
การทุจริตคอรรัปชั่น และมีกระบวนการตรวจสอบทุกเบาะแสที่ไดรับแจงอยางเปนธรรม อีกทั้งยังมีมาตรการคุมครอง
สิทธิใหแกบุคคลดังกลาว โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น แมวา
การกระทํานั้นจะทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งกําหนดใหผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาสื่อสารกับพนักงาน
อยางชัดเจน
7. สนับสนุนใหมีการสื่อสารนโยบายในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติตามในวงกวาง รวมถึงการแจงใหบริษัทยอย ที่บริษัทฯ มีอํานาจในการบริหาร นํานโยบายการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชันของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
8. ในกรณีพบปญหาการทุจริตตองรายงานใหคณะกรรมการรับทราบทันที

นโยบายการรับของขวัญ ของกํานัลหรือสินน้ําใจทางธุรกิจ
การรับหรือใหทรัพยสินหรือประโยชนเพื่อจูงใจในการตัดสินใจ
บริษัทฯ กําหนดให การให มอบหรือรับของขวัญ ของกํานัล สินน้ําใจและการเลี้ยงรับรองตองเปนไปตามการกระทําในวิสัยที่
สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และตองไมมีมูลคาเกินสมควรหรือเปนการกระทําเพื่อจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ ซึ่ง
อาจนําไปสูปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการให มอบหรือรับของขวัญ ของกํานัล หรือสินน้ําใจอื่นใด
การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา และมั่นใจไดวาการดําเนินงานนั้น จะไม
กอใหเกิดขอครหา หรือทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
1.

ไมใชวิธีการรับหรือใหเงิน รวมถึงทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอื่นๆ จากผูใดผูหนึ่งเพื่อ
ชักนําใหเกิดการกระทําที่ผิดศีลธรรม หรือการกระทําที่ไมถูกตองเหมาะสม

2.

ไมเรียกรับ หรือรับเงิน รวมถึงทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกํานัลใด ๆ หรือประโยชนอื่น ๆ จากผูเกี่ยวของทาง
ธุรกิจ คูคา คูแขง ผูรับเหมา หรือองคกรตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งอยางไมเปนธรรมรวมทั้ง
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ผลประโยชนทางธุรกิจ
3.

ไมเสนอเงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดกับผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หนวยงานราชการ หนวยงาน หรือองคกร
ใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไมควรได

4.

การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเปนที่
ยอมรับได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล

5.

นอกจากที่กลาวตามขอ 1 – 4 แลว บริษัทกําหนดใหตองปฏิบัติตนใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริต และขอ
ปฏิบัติ ขอกําหนดอื่นๆ ทีอ่ ยูภายใตโครงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นดวย

การรับของขวัญหรือของทีร่ ะลึก
การรับหรือใหทรัพยสิน หรือสิ่งของเพื่อเปนของขวัญ/ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแตละทองถิ่นถือเปนเรื่องที่
ยอมรับได ในขณะเดียวกันบริษัท ไมพึงประสงคใหพนักงานรับของขวัญ / ของที่ระลึกที่มีคาเกินปกติวิสัยจากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ
1. กอนการรับหรือใหของขวัญ/ของที่ระลึกควรตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท
โดยสิ่งของ หรือของขวัญทีใ่ หแกกันในหนาที่การงานควรมีราคาไมมากและเหมาะสมในแตละโอกาส
2. ไมรับหรือใหของขวัญ หรือของที่ระลึกที่เปนเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย หรือ สิ่งของใน
ทํานองเดียวกัน
3. ไมรับหรือใหของขวัญหรือของที่ระลึกที่ อาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง โดยไมเปนธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่ หากจําเปนตองรับของขวัญ / ของที่ระลึกที่มีคาเกินปกติวิสัย จากผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ใหรายงานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับขั้น
4. เก็บรักษาหลักฐานการใชจายเงินทีแ่ สดงมูลคาของขวัญ หรือของที่ระลึกนั้นเพื่อตรวจสอบไดในภายหลัง
5. กรณีที่ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอกจากไดรับเงินสิ่งของหรือ
ของขวัญ ไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่หนวยงานนั้นกําหนดไว
6. นอกจากทีก่ ลาวตามขอ 1 – 5 แลว บริษัทกําหนดใหตองปฏิบัติตนใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริต และขอ
ปฏิบัติ ขอกําหนดอื่นๆ ทีอ่ ยูภายใตโครงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นดวย
การเลี้ยงรับรอง
1. การเลี้ยงรับรองควรมีขึ้นภายหลังที่มีการทําธุรกิจ หากมีเกิดขึ้นกอนจะทําไดเฉพาะ เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑตางๆ ของ
บริษัทฯ
2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ควรเปนไปตามความเหมาะสมและเปนคาใชจายตามจริง ดังนี้
-

กรณีมูลคาเฉลี่ยไมเกิน 2,000 บาท/คน ไมตองดําเนินการขออนุมัติ แตใหรายงานตอผูบังคับบัญชารับทราบดวย

-

กรณีมูลคาเฉลี่ยเกิน 2,000 บาท/คน ตองดําเนินการขออนุมัติจากผูบังคับบัญชา

3. ในการเบิกคืนเงินคาเลี้ยงรับรองใหเปนไปตามคูมืออํานาจอนุมัติของบริษัทฯ
4. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงการบงบอกเปนนัยวาการเลี้ยงรับรองดังกลาว มีขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน
วัตถุประสงคทางธุรกิจใดๆ แตควรจัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการสงเสริมผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อสรางโอกาสใน
การทําความรูจักลูกคา/ คูคา ใหดียิ่งขึ้น

นโยบายความเปนกลางทางการเมือง
บริษัทฯ มีนโยบายการเปนกลางทางการเมือง โดยไมใหการสนับสนุน หรือการกระทําอันเปนการฝกใฝพรรคการเมือง ทั้ง
ทางตรงและทางออม ซึ่งรวมถึงการใชทรัพยากรบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทําใหบริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางทางการเมือง และ/
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หรือ ไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางความเปนกลางทางการ
เมือง ดังนี้
1. บริษัทฯ มี น โยบายเปนกลางทางการเมือง โดยไมใหการสนับสนุน หรือการกระทําอันเปนการฝกใฝพรรคการเมือง ทั้ง
ทางตรง และทางออม ซึ่งรวมถึงการใชทรัพยากรบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทําใหบริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางทางการ
เมือง และ/หรือ ไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมดังกลาว
2. บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ยึดมันในระบอบประชาธิปไตย และใชสิทธิทาง
การเมืองของตนในฐานะพลเมืองดี รวมถึงสามารถเขารวมกิจกรรมทางการเมืองไดในนามสวนตัว โดยจะตองไมกระทบกับ
เวลาและการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร สั่งการ หรือโนมนาวดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม ที่ทําใหพนักงานเขามีสวนรวมใน
กิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงภายในองคกรและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ
ใน ทุกกรณี

นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการตัดสินใจใดๆ
ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูทมี่ ีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการทีพ่ ิจารณา ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึง ความ
สัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติใน
ธุรกรรมนั้นๆ
หากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
จะตองนําเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอยาง
รอบคอบกอนนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ป ระชุม ผูถือหุน (แล วแต กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาดวยการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
1. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย กระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอ
ผลประโยชนของบริษัท ไมวาจะเกิดจากการติดตอกับผูที่เกี่ยวของทางการคากับบริษัท เชน คูคา ลูกคา คูแขง หรือจาก
การใชโอกาส หรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย
(ซึ่งตอไปจะเรียกวา”ฐานะการดํารงตําแหนง”) หรือใชขอมูลในการหาประโยชนสวนตน และในเรื่องการทําธุรกิจที่ไดจาก
ฐานะการดํารงตําแหนงเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน ทั้งนี้รวมถึงการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหรือการทํางานอื่นใดที่
นอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบตอตําแหนง หนาที่ที่รับผิดชอบตองานของบริษทั
2. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ถือหุนในกิจการคูแขงของบริษัท
ซึ่งมีผลหรือทําใหพนักงานกระทําหรือละเวนการกระทําการที่ควรทําตามตําแหนงหนาที่หรือมีผลกระทบตองานของบริษัท
ในกรณีทพี่ นักงานไดหุนนั้นมากอนการเปนพนักงานหรือกอนที่บริษัทจะเขาไปทําธุรกิจนั้น หรือไดโดยทางมรดก ทั้ง นี้
พนักงานตองรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นทราบ และจัดทําแบบฟอรมยินยอมใหขอมูลการถือครองหลักทรัพย
และแบบฟอร ม แสดงเจตนาไม เ ป ด เผยข อ มู ล โดยส ง เอกสารทั้ง สองฉบั บ ให กั บ งานกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
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(Compliance) เพื่อคัดกรองและจัดเก็บขอมูลดังกลาวในเรื่องการถือครองหลักทรัพยและลักษณะรายการที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทและบริษัทยอย ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สธ. 14/2558
ขอกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการปองกันและจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน (ฉบับประมวล) (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
3. พนักงานตองไมกูยืมเงินจากคูคาของบริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนสถาบัน
การเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนบริษัท
4. บริษัทฯจะดําเนินการตามกฏหมายทรัพยสินทางปญญาหรือกฏหมายอื่นใดที่คุมครอง หากกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา
พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ละเมิดการรักษาความลับทางธุรกิจ
5. ไมแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลหรือสิ่งใดๆ ที่ตนรูเนื่องมาจากตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบ
6. หลีกเลี่ยงการทํางานอื่นๆ นอกเหนือจากการทํางานของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบตองานในความรับผิดชอบไมวาในดานใด

นโยบายการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนํา*ขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไป
ใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน ดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ ตอ สํานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งทีม่ ีการแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะจัดทําและเปดเผยรายงานการถือครอง
หลักทรัพยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนด
โทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจัดสง
สําเนารายงานนี้ใหแกบริษัท ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต.
3. กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทและบริษัทยอย ที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญซึ่งมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตองใชความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยของ บริษัท ในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินหรือ
ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ขอมูลภายในของ บริษัท ไดเปดเผยตอ
สาธารณชนแลว ผูที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาด
หลักทรัพยฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทถือเปนความผิดทางวินัยตาม
ขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ
การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
4. กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุนของ
บริษัท อยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขาย
5. หามมิให กรรมการ ผู บ ริห าร พนักงาน และลูกจ า งของบริ ษัท ใชขอมูล ภายในของบริ ษัทที่มี ห รือ อาจมีผ ลกระทบต อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรูมาในตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น มา
ใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือ
หลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษทั ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกบริษทั ไมวาทั้งทางตรงหรอื
ทางออม และไมวาการกระทําดังกลาวจะทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่น
เอกสารแนบ 5 หน้า 280

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
กระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม
6. การปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ หรือทําใหผลประโยชนของบริษัทลดลง หรือกอความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยบริษัทฯกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน
สัญญาจางแรงงาน และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
7. การรักษาสารสนเทศที่เปนความลับของลูกคา โดยบริษัทฯ หามมิให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ นํา
สารสนเทศดังกลาวมาใชเพื่อผลประโยชนของตนหรือบุคคลอื่น เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตามที่กฎหมายกําหนด
8. การรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบสารสนเทศ โดยบริษัทฯควบคุม และ/หรือ ปองกันการเขาถึงขอมูลของบริษัทจาก
บุคคลภายนอก และกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลใหกับพนักงานในระดับตางๆ ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
9. หากมีกรณีที่บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจเกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและอยูระหวางการ
เจรจา ซึ่งเขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัท บุคคลเหลานั้น
จะตองทําสัญญาเก็บรักษาขอมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพย
และสํานักงาน ก.ล.ต.
* ขอมูลภายในของบริษัท หมายถึง
• ขอมูลดานการเงิน/งบการเงิน/ผลประกอบการ ของบริษัท บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมคา ที่ยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณชนผานระบบของตลาดหลักทรัพย
• ขอมูลดานการผลิต (รวมถึงสูตรการผลิต) ของบริษัท บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมคา
• ข อ มูล การได ม าซึ่ง สัญ ญาทางการค า ที่สํา คัญ อัน จะมีผ ลต อ ผลประกอบการโดยรวมอย า งมีนัย สํา คัญ ของบริษัท
บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมคา
• ขอมูลเกี่ยวกับการบริหาร และผูบริหารของบริษัท บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมคา ยกเวนขอมูลที่ไดรับการเปดเผย
ตอสาธารณชน หรือขอมูลที่เปดเผยเปนไปตามกฏหมายแลวแตกรณี
ระเบียบการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน
1. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยและยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ผูที่
เกี่ยวของกับขอมูลภายในดังกลาวตองไมเปดเผยขอมูลนั้นใหผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาด
หลักทรัพยฯ ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 241 พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเปนความผิดตามวินัย
ตามขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี
2. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มี
หรืออาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรู
มาในตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขาย
หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษทั ฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะ
เกิดความเสียหายแกบริษัทไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม และไมวาการกระทําดังกลาวจะทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือ
ผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม
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3.

หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนในทางมิชอบ หรือทําใหผลประโยชนของบริษัทลดลง หรือกอความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of
Interest) โดยบริษัทฯกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน สัญญา
จางแรงงาน และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

4. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยนําสารสนเทศอันเปนขอมูล
ความลับของบริษัท ลูกคา รวมถึงคูคา นํามาใชเพื่อผลประโยชนของตนหรือบุคคลอื่น เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผย
ตามที่กฎหมายกําหนด
5. กรรมการ ผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยใหจัดทํา
รายงานการถือครองหลักทรัพยสงตอสํานักงาน ก.ล.ต ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันที่ทํารายการ ทั้งนี้ เปนไปตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
6. ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เมื่อวันเริ่มงานตามสัญญาจางงานใหจัดทําแบบฟอรมยินยอมใหขอมูลการถือครอง
หลักทรัพยและแบบฟอรมแสดงเจตนาไมเปดเผยขอมูล หากยังมิไดจัดทําใหมีผลยอนหลังนับแตวันเริ่มสัญญาจางงาน
โดยสงเอกสารทั้งสองฉบับใหกับงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อเปนการคัดกรองขอมูลเบื้องตนในการ
ถือครองหลักทรัพยและลักษณะรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทและบริษัทยอย ตามมาตรา
ที่กําหนดไวในขอ 5.
ระเบียบการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
1. บริษัทฯเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมที่มีความเที่ยงตรง
สูง และวิศวกรรมกอสราง จึงไดมีการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลเฉพาะวัตถุประสงคที่จําเปนเทานั้น เมื่อบริษัท
ขอขอมูลสวนบุคคล บริษัทฯจะแจงวัตถุประสงคใหทราบเพื่อขออนุญาตกอนทีจ่ ะนําขอมูลไปใช
1.1 การดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาระหวางบริษัทฯและลูกคา
1.2 การดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาระหวางบริษัทฯและผูขาย ( Supplier)
1.3 การติดตอเพื่อการเจรจา และการประชุมทางธุรกิจกับลูกคา
1.4 ขอมูลสวนตัวของพนักงาน
1.5 การจัดสงสินคาในกรณีบริการหลังการขาย และการสงขอมูลเกี่ยวกับสินคาใหม และงานที่ทางบริษัทฯจัดขึ้น
1.6 การดําเนินการทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาระบบ การดําเนินการ และการบํารุงรักษาที่ไดรับความไววางใจจากลูกคา
1.7 จัดหาบริการของสมาชิก
1.8 ขอมูลเกี่ยวกับหุน การถือครองหลักทรัพย การเปดเผยรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และ การตอบ
คําถามนักลงทุน
1.9 ขอมูลของผุถือหุน
1.10 การตอบคําถามของลูกคา
1.11 การวิเคราะหตามแบบสอบถามเพื่อพัฒนาสินคาและบริการ
1.12 การจัดหาขอมูลสวนบุคคลใหแกกลุมบริษัท (ซึ่งในที่นี้หมายถึง บริษัทยอย) ในกรณีที่มีการดําเนินการรวมกัน
2. บริษัทฯจะไมนําขอมูลสวนบุคคลมาเผยแพรใหแกบุคคลที่สามรับทราบ หากไมไดรับอนุญาตจากบุคคลนั้นกอน เวนแต
เหตุการณในบางเงื่อนไขดังตอไปนี้
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2.1 การจัดหาขอมูลสวนบุคคลเปนไปตามกฎหมาย
2.2 การจัดหาขอมูลสวนบุคคลจําเปนตอการคุมครองชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคลนั้น และเปนเรื่องยากที่จะขอ
อนุญาตจากบุคคลนั้นกอน
2.3 การจัดหาขอมูลสวนบุคคลเปนสิ่งจําเปนอยางมากตอการปกปองดูแลผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัย เปนธรรม จาก
การบริโภคสินคาและบริการ
2.4 การจั ด หาข อ มู ล ส ว นบุ ค คลนั้ น จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานร ว มกั น กั บ หน ว ยงานของรั ฐ หน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล
สถาบันการศึกษา หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน ผูสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย และผูรับประกันภัย
หรือหนวยงานอื่นใดทีม่ ีผลตามกฎหมาย
2.5 การนําขอมูลสวนบุคคล การจัดการขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด หรือในบางสวน ภายในขอบเขตที่จําเปนเพื่อใหบรรลุ ตาม
วัตถุประสงคของการใชงานในกิจกรรมของบริษัท เชน กิจกรรมสงเสริมการขาย กิจกรรมสงเสริมการตลาด
3. เมื่อตองการขอขอมูลเพื่อดําเนินการทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯดําเนินการรวมกันกับบริษัทยอย ทางบริษัทฯอาจนําขอมูลสวน
บุคคล อาทิเชน ชื่อ สถานทีท่ ํางาน หรือทีอ่ ยูบาน หมายเลขโทรศัพท โทรสาร อีเมล เปนตน ใหแกบริษัทยอยดังกลาวได
4. หากขอมูลสวนบุคคลของทานถูกโอนออกไปนอกประเทศไทย บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ทองถิ่นที่บังคับใชในประเทศนั้น ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อใหทราบถึงองคกรผูรับขอมูลสวน
บุคคลที่แนชัด ในตางประเทศซึ่งถูกบังคับตามกฎหมายใหเปนองคกรที่มีหนาที่วางมาตรฐานในการคุมครองการโอน
ขอมูลสวนบุคคลที่ เทียบเคียงไดกับการคุมครองภายใตกฎหมายไทย
ทั้งนี้ ขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บรักษาเปนความลับและปลอดภัย รวมถึงใชเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บขอมูล
ที่จะคุมครองขอมูลสวนบุคคลจากการละเมิดกฎหมาย หรือ ถูกทําลายโดยอุบัติเหตุ สูญหายโดยอุบัติเหตุ รวบรวมขอมูล
โดยไมมีสิทธิ ใช เปดเผย เขาถึง คัดลอก แกไข รั่วไหล ทําใหเสียหาย เปลี่ยนแปลง หรือ รูปแบบการดําเนินการอื่นๆอัน
ละเมิดตอกฎหมาย

นโยบายการทํารายการระหวางกัน
คณะกรรมกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการเขาทํารายการระหวางกันไววา รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
นั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการ
ทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ โดยบริษัทฯ มี
นโยบายในการทํารายการระหวางกันดังนี้
1. ในกรณีที่เปนรายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปจะตองกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติ
ธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length) บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบการทํารายการดังกลาว ซึ่งไดรับการพิจารณาและให
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปนหลักการ และฝายจัดการสามารถ
อนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาวได หากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับ
คูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ
ผูบริหาร บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรม
รายการระหวางกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุก
ไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบวามีการดําเนินการไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพื่อหาทางแกไข
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2. รายการทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป จะตองเปนรายการทางการคาที่บริษัทฯ กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการหรือ
เปนรายการทางการคาซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทําเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย
รายการดังกลาวจะตองเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคาที่มีราคาและเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเททาง
ผลประโยชนซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการคาที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้
– ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ

ไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป
– ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป
– ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงไดวาเปนราคาและเงื่อนไขที่ผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกันใหกับบุคคลทั่วไป
3.

หากมีการเขาทํารายการระหวางกันที่เปนธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะตองเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให
ความเห็น กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระ
หรือผูสอบบัญชีเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการ ดัง
กลาวจะไมเปนการโยกยายหรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนแตเปน
การทํารายการที่บริษัทฯ ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย

นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและ ผู
บริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดําเนินการทบทวนความ มี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอเพื่อปกปองเงินลงทุนของผูถือหุนและทรัพยสินของบริษัทฯ การควบคุม
ภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ และการบริหารความเสีย่ ง เพื่อชวยใหบริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวในเรื่องของระบบ
ขอมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได และเพื่อใหบรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงินดังกลาว
ทั้ง นี้ บริ ษั ท ฯ ไดแ ต งตั้ ง ผู ต รวจสอบภายในซึ่ง เปน บุ ค คลภายนอกที่มี ค วามอิ ส ระในการปฏิ บัติ ห นา ที่ โดยขึ้ นตรงกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหผูตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อใหความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไวในรายงาน
ประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One-Report)

นโยบายการแจงเบาะแสและขอรองเรียน
บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสอบถามรายละเอียด เสนอแนะ แจงเบาะแส หรือขอรองเรียนการกระทําผิดทาง
กฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผาน
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปนอีกหนึ่งชองทางที่ชวยใหบริษัทฯ รับทราบขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถแกไข
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ปญหาไดอยางทันทวงที โดยบริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตการแจงเบาะแส ชองทางการแจงเบาะแส และวิธีการดําเนินการ ดังนี้
1. ขอบเขตการแจงเบาะแส
1.1 การกระทําที่ผิดกฎหมาย การฝาฝน หรือการมีพฤติกรรมที่อาจจะสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึง การไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
1.2 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง และการจัดทําเอกสารที่เปนเท็จ เชน การ
รายงานการใชทรัพยสินของบริษัท การเบิกและการอนุมัติคาใชจายที่ไมเหมาะสม เปนตน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ชื่อเสียงหรือเกิดความเสียหายแกบริษัท
1.3 การใชจายเงินหรือผลประโยชนตอบแทนอื่น ใหแกหนวยงานทางการหรือหนวยงานเอกชน เพื่อประโยชนหรือ ความสําเร็จ
ในทางธุรกิจ
2. ชองทางการแจงเบาะแส
หากพบเหตุการณที่พิจารณาไดวาเขาขายการกระทําและพฤติกรรมที่อาจจะสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น การกระทําผิดกฎหมาย
ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถยื่นเรื่องแจงเบาะแส
หรือขอรองเรียนมาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ พรอมระบุขอมูลที่นาเชื่อถือและรายละเอียดอยางเพียงพอ โดยจะแสดงตัวตน (ระบุ
ชื่อผูแจงเบาะแส ที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร E-mail และความสัมพันธกับบริษัทฯ) หรือไมแสดงตัวตนก็ได ผานชองทาง ดังนี้
1. อีเมล คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@asiaprecision.com หรือ
2. อีเมล ฝายบริหาร ที่ management@asiaprecision.com หรือ
3. เว็บไซตของบริษัท (หัวขอ แจงเบาะแส) หรือ
4. โทรศัพท หมายเลข 038-468-300 ตอ เลขานุการบริษัท หรือ
5. โทรสาร หมายเลข 038-458-751
6. กลองรับแจงเบาะแส เรื่องรองเรียน (ตั้งอยูที่หองฝายบุคคล)
3. บุคคลที่สามารถแจงเรื่องรองเรียน
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัท ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูแขงทางการคา เจาหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคมผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัท สามารถแจงเรื่องรองเรียนหรือใหขอมูลเบาะแสมายังบริษัทได เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีขอสงสัย หรือเหตุอันควรเชื่อ
โดยสุจริตวา หนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทมีการกระทําที่ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ การกํากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ อันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท
4. มาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียน
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปดชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่
สามารถระบุตั วผู รอ งเรีย นหรือ ผู ให ขอ มูล ได และเก็ บรั กษาข อมู ล ของผู รอ งเรีย นและผูใ หข อมู ลไว เป นความลั บ โดยจํ ากั ดเฉพาะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้นที่จะเขาถึงขอมูลดังกลาวได
ทั้งนี้ ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียน และเอกสารหลักฐาน
ของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่
กฎหมายกําหนด
5. การดําเนินการเมื่อไดรับเรื่องรองเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป น ผูพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นที่ ไ ดรั บ และแจ ง ให ห นว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งดํ า เนิน การสอบสวน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องทีไ่ ดรับการรองเรียนและดําเนินการแกไขอยางเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหนา
เปนระยะ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของจะแจงผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมใหแกผูรองเรียนทราบ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานใหคณะกรรมการธนาคารทราบเปนรายเดือน
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นโยบายการเปดเผยขอมูล
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและสมเหตุสมผล งบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึก
ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันการทุจริตหรือ
การดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ใหมีความถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได
รวมถึงการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ชัดเจน โปรงใสและทันเวลาตามขอกําหนดของการเปนบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบ
ควบคุมภายในเพื่อใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนถึงความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล กอนที่จะนําเสนอใหกับทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการแตละทาน ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอย รวมถึงคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง ใน รายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1 One-Report)
1. ผูมีอํานาจในการเปดเผยขอมูล
1.1 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ ผูบริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน หรือ ผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่ Investor Relations สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของขอมูลที่สําคัญ เพื่อการ
พิจารณาเปดเผย โดยจะชี้แจงขอมูลดวยตนเอง หรืออาจมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของเปนผูชี้แจงก็ได
1.2 ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ Investor Relations มีอํานาจในเผยแพรขอมูลที่มีนัยสําคัญของบริษัท ตอบขอซักถาม
ของผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย
2. ขอละเวน และการแกไขขอผิดพลาดในการเปดเผยขอมูล
2.1 หามเปดเผยขอมูลที่เปนความลับทางธุรกิจ หรือขอมูลที่หากเปดเผยแลวอาจทําใหเสียประโยชน และความสามารถใน
การแขงขัน หรือขอมูลทีย่ ังไมมีผลสรุป หรืออยูระหวางการเจรจา ซึ่งมีความไมแนนอน
2.2 ไมเปดเผยขอมูลที่มีลักษณะเปนการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงสงเสริมที่เกินความจําเปนโดยไมมีเหตุผลสนับสนุน
โดยควรละเวนการใชถอยคํา หรือรูปแบบที่ไมเหมาะสม หรือที่อาจทําใหเขาใจผิดตอราคาหลักทรัพยของบริษัท
2.3 ในกรณีทมี่ ีการเปดเผยขอมูลไมถูกตอง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมายไม
ถูกตองอยางมีนัยสําคัญ ให กรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสาย
งานบัญชีและการเงิน หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ Investor Relations มีอํานาจชี้แจงขอเท็จจริง เพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่ถูกตองโดยทันที
3. การดําเนินการกรณีขอมูลรั่วไหล หรือขาวลือ
เมื่อมีเหตุการณที่มีนัยสําคัญ ขาวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือมีการอางอิงขอมูลที่ไมถูกตอง หรือขอมูลสําคัญรั่วไหลไปสู
บุคคลอื่น หรือถูกเปดเผยกอนเวลาอันควร และอาจกอใหเกิดขาวลือ ที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย และ/หรือการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ไมวาทางบวกหรือทางลบ ใหกรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงาน
บัญชีและการเงิน หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ Investor Relations รับผิดชอบในการชี้แจงขอมูลสําคัญ และขอเท็จจริงที่
ควรตองแจง ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และชองทางการเปดเผยตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง โดยทันที
4. ชวงเวลากอนจัดสงงบการเงิน (Quiet Period)
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บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการใหขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่มีผลกระทบตอราคาหุน หรือ เปนประโยชนตอ ผู
หนึ่งผูใดโดยเฉพาะ ในชวงเวลา 10 วัน กอนจัดสงงบการเงินและแจงผลประกอบการอยางเปนทางการผานระบบการจัดสงขาว ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนที่เรียบรอยแลว เวนแตในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณที่ทําใหผลประกอบการของ บริษัทฯ
ถูกคาดการณคาดเคลื่อนอยางมีนัยสําคัญจนสงผลใหผูที่นําขอมูลไปใชเกิดความเขาใจผิดได บริษัทฯ จะดําเนินการเปดเผย
สารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง ไมมีการนัดพบปะใหขอมูล จัดประชุมกลุม หรือตอบขอซักถามใดๆ ที่เกี่ยวข
องกับผลประกอบการ ใหแกผถู ือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และสื่อมวลชน และใหถือปฏิบัติตามนโยบายการ กํากับดูแล
การใชขอมูลภายในที่บริษัทกําหนดดวย
5. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ
ในการปฏิบัติหนาที่นักลงทุนสัมพันธ บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางและหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อใหนักลงทุน
สัมพันธ สามารถใหขอมูลและปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรมตอผูมสวนไดเสีย ดังนี้
5.1 นักลงทุนสัมพันธตองเปดเผยขอมูลที่สําคัญและจําเปน ตอการตัดสินใจลงทุน อยางถูกตอง เพียงพอ และทันเวลา
5.2 นักลงทุนสัมพันธตองไมใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น
5.3 นักลงทุนสัมพันธตองเปดเผยขอมูลอยางเทาเทียมและ เปนธรรม โดยเปดโอกาสใหบุคคลที่เกี่ยวของทุกกลุม สามารถ
เขาถึงและสอบถามขอมูลได
5.4 นักลงทุนสัมพันธตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเทาเทียมกัน ไมมี
การเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจางใดๆ ทีเ่ ปนเหตุจูงใจ สวนบุคคลและเอื้อประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชน ของบริษัท
และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ

นโยบายการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯกําหนดโยบายการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหทุกคนในองคกรตระหนักถึงความสําคัญ ของ
การรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได ทราบถึง หนา ที่ ความรับ ผิด ชอบ และแนวทางปฏิบัติต า งๆที่
เกี่ยวของ กับการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกลาวจะตองครอบคลุมดานที่เกี่ยวของกับ ขอมูล
สารสนเทศของบริษัทฯ (Information Asset) ซึ่งตองไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายหลักขององคกร
เปนไปตามหลักสากล ซึ่งประกอบดวย การรักษาความลับของขอมูล (Confidentiality) การแบงแยกหนาที่ (Segregation of
Duties) การควบคุมการเขาออกศูนยคอมพิวเตอรและการปองกันความเสียหาย (Physical Security) การรักษาความปลอดภัย
ขอมูล ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย (Information and Network Security) การควบคุมการพัฒนา การแกไขหรือ
เปลียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร (Change Management) การสํารองขอมูลและระบบงานคอมพิวเตอรและการเตรียมพรอม
กรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan) การควบคุมการปฏิบัติงานประจําดานคอมพิวเตอร (Computer Operation)
และการควบคุมการใชบริการดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการรายอื่น (IT Outsourcing) โดยบริษัทฯจะยึดหลักปฏิบัติ
ที่สําคัญ ดังนี้
• ประกาศนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติใหผูเกี่ยวของทุกคนรับทราบ
• ลงทุนดานความปลอดภยของขอมูลในสัดสวนที่เหมาะสมเปนไปตามมาตรฐานสากลและบริบทการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท
•

ยึดหลักความคุมคาในการลงทุนโดยเทียบจากความเสยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
• ทุกคนในองคกรมีสวนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นําระเบียบปฏิบัติงานดานสารสนเทศที่มีอยูแลวมาใชงานหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคกร
• พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติที่สามารถนําไปปฏิบัติและบังคับใชได
เอกสารแนบ 5 หน้า 287

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
•

กําหนดขอบเขตที่เกี่ยวของหรือใหมีผลบังคับใชเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยสารสนเทศอยาง
ชัดเจน

การใชและการดูแลรักษา ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ถือวาเปนสินทรัพย ที่มีคาของบริษัท มีไวเพื่อประสิทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ พนักงานตองใชงานและปฏบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานการใช เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดกําหนดไว รวมทั้ง
การปกปองดูแลไมใหถูกลวงละเมิดหรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้
1. การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยี เพื่อประโยชนของบริษัทเทานั้น
2. การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยี ตองไมเปนการฝาฝนกฎหมาย
3. หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีเพื่อประโยชนทางธุรกิจสวนตัว หรือเพื่อประโยชน
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับทางการเมือง
4. หามใช อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยี เพื่อเขาไปในเว็บไซตที่ไมเหมาะสมผิดศีลธรรม
หรือเว็บไซตที่ไมเปนที่รูจัก ซึ่งนาสงสัยในความปลอดภัย
5. ปกปองดูแลรักษา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยี จากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต
6. เก็บรักษา และไมยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานในระบบสารสนเทศตางๆ ของบริษัท
7. ใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเต็มที่
8. บริษัท มีสิทธิการตรวจสอบ อุปกรณอิเล็คทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยี สารสนเทศตางๆ เชนการ
รับสงขอมูล การเก็บรักษาขอมูล โดยไมจําเปนตองไดรับอนุญาต

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลโครงสรางการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทรวมถึงการบริหารงานในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมใหสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจ เปาหมาย และกลยุทธ ของ
บริษัทฯ ตามมติของผูถือหุน โดยสุจริต ภายใตกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลบริษัท บริษัทย
อย บริษัทรวมใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย
โดยสรุปการดําเนินการดังกลาวตามประเด็นสําคัญดังตอไปนี้
1. โครงสรางการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวม
1.1 แตงตั้งตัวแทนเขาไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อดูแลการบริหารงาน
ของบริษทั นั้นใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 ติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมที่ไดลงทุนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางให
บุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ
1.3 ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย และบริษัทรวม ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการ
ดําเนินงาน กลยุทธ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว
1.4 พิจารณาโครงสรางองคกร และการบริหารจัดการของบริษัทยอยและบริษัทรวม ใหมีประสิทธิภาพ และเอื้อตอสภาพ
การดําเนินธุรกิจ
1.5 พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุน หรือการดําเนินงานตางๆ การทํารายการการไดมา หรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน การกูยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยมื เงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท
ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญของบริษัทยอย และบริษัทรวม
1.6 พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ใหแก
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- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอยและ
บริษัทรวม
- คณะกรรมการบริหารผานทางฝายจัดการใหมีหนาที่รายงานผลการดําเนินงานจากบริษัทยอย และบริษัทรวม
และมีการพิจารณาผลการดําเนินงานเปนประจําทุกไตรมาส รวมถึงบริษัทยอยตองรายงานแผนการประกอบ
ธุรกิจ โครงการลงทุน การเขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่นตอบริษัทซึ่งถือเปนสวนหนึงของรายงานผล
การดําเนินงาน พรอมทั้งบริษัทยอยตองนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานใหกับบริษัทเมื่อ
ไดรับการรองขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษทั ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญ อาจแจงใหบริษัทยอยชี้แจง
และนําสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท
1.7 พัฒนาการบริหารจัดการบริษัทยอย และบริษัทรวมใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการ การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่ดี
2. ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม
2.1 ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิด เพื่อใหสอดคลองเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ
กําหนดไว
2.2 ปฏิบัติหนาที่ตามแตที่คณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมกําหนด
2.3 พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวมในเรืองที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทยอยและบริษัทรวม ตามแตที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวมจะ
เห็นสมควร เพือประโยชนสูงสุดของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัท ยกเวนการพิจารณาและออกเสียงในเรือง
ดังตอไปนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท กลาวคือ
2.3.1 การทํารายการของบริษัทยอย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศการไดมาและจําหนายไป
2.3.2 การทํารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอย ได
แก
• การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่เปนสาระสําคัญใหแกบุคคลอื่น
• การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทยอย
• การเลิกกิจการของบริษัทยอย
• การโอนหรือสละสิทธิประโยชน สิทธิเรียกรองที่เปนสาระสําคัญตอความเสียหายของบริษัทยอย
• การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การค้ําประกัน การกอภาระผูกพัน หรือการใหความชวยเหลือทาง การ
เงินใหแกบริษัทอื่นที่มีผลตอ,นะการเงินของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ
• การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย
• การเพิ่ม ทุน การจัด สรรหุ น เพิ่ม ทุน และการลดทุน จดทะเบีย นของบริษัท ย อ ย ตลอดจนการ
ดําเนินการอื่นใดทีเปนผลใหสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของบริษัทในบริษัทยอยไมวา
ทอดใดๆ ลดลงตั้งแตรอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยนั้น หรือลดลงจนถือหุนนอยกวา
รอยละ 50 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยนั้น
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นโยบายการดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท
ดวยคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญในการปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธภาพและประสิทธิผล จึงไดกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงใหเหมาะสมเพื่อใหคณะกรรมการ
สามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯไดอยางเต็มที่ ดังนี้
กรณีดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท
1) กรรมการบริษัท (ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหาร) โดยแตละทานดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน
5 แหง โดยไมมีขอยกเวน
2) กรรมการที่เปนผูบริหารจะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 5 แหง
3) กรณีกรรมการบริษทั มีการไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
ใหแจงคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
กรณีดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทั อื่นของประธานกรรมการบริหาร
1) ประธานกรรมการบริหารสามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นได แตไมควรเปนบริษัทที่กอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัทฯไมวาทางตรงหรือทางออม และกระทบตอหนาที่ความรับผิดชอบที่ปฎิบัติอยูในทุกตําแหนง
2) กรณีประธานกรรมการบริหารมีการไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่นใหแจง
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

นโยบายคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน โดยจายผลตอบแทนใหแกพนักงาน ดังนี้
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนตามผลการดําเนินงาน (Incentive) คาลวงเวลาเบี้ยขยัน คาเบี้ยเลี้ยงในการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และค าน้ํามัน รถเหมาจายรายเดือ น โดยคํานึงถึ งความเหมาะสม ความเปน ธรรม ความรู 
ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน และสอดคลองกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคาตอบ
แทนพนักงานจะตองเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิ
2. คาตอบแทนทีอ่ ื่น
พนักงานสามารถเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ จัด ตั้งขึ้น โดยบริษัทฯจะสมทบเงินรอยละ 2 ของเงินเดือน
พนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 2-15 ของเงินเดือนพนักงาน แต
ละราย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงการเสริม สรางคุณภาพชีวิต ที่ดีและชวยลดภาระใหแกพนักงาน โดยจัดใหมี
สวัสดิการอื่นๆ ใหแกพนักงานตามที่กฎหมายกําหนดและจัดใหมีสวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม เชน กองทุนประกันสังคม การ
ตรวจสุขภาพ พนักงานประจําป สวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีพนักงานสมรส เงินชวยเหลืองานศพ กรณีบิดาหรือมารดา
ของพนักงาน เสียชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เปนตน

นโยบายการจายเงินปนผล
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บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินไดนิติ
บุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองตางๆ ทั้งหมด อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตราที่
แตกตางจากที่กําหนดขางตนได โดยขึ้นอยูกับความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง
การขยายธุรกิจ การลงทุนเพิ่มเติม และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทฯ สวนนโยบายการจายเงินปนผลของ
บริษัทยอยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานเปนหลัก
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัททีอ่ นุมัติใหจายเงินปนผลจะตองนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการ
จายปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได และจะดําเนินการรายงานใหที่ประชุม
ผูถือหุนรับทราบในการประชุมตอไป

นโยบายความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจใหกับลูกคา เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ในดานการผลิต
สินคา ที่มีคุ ณภาพ ความปลอดภัยในระดับราคาที่ เหมาะสม และเป นไปตามมาตรฐานที่กํา หนดไว โดยใชเ ทคโนโลยีที่ทั นสมั ย
นอกจากนั้นบริษัทยังไดยกระดับมาตรฐานใหสงู ขึ้นอยางตอเนื่องและจริงจัง เพื่อใหลูกคาไดเกิดความพึงพอใจสูงสุด รักษาสัมพันธภาพ
ที่ดี และยั่งยืนกับลูกคาอยางจริงจัง และสม่ําเสมอ รวมถึงไมนําขอมูลของลูกคามาใชเพื่อประโยชนของบริษัท และผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
บริษัทไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังตอไปนี้
• สนองความตองการของลูกคาดวยสินคาหรือบริการที่ดีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนดไว และมีความปลอดภัย
• เปดเผยขาวสารขอมูลของสินคาและบริการอยางถูกตองครบถวน
• ไมดําเนินการใดๆ ที่ทําใหเกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ ไมโฆษณาเกินจริง หรือ
ละไวไมกลาวถึงขอมูลอันสําคัญซึ่งนําไปสูความเขาใจผิด
• ทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมของสินคาและบริการอยางตอเนือ่ ง
• ใหความสําคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแกสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการบริโภค
ที่ยั่งยืน
• เปดโอกาสใหลูกคาสามารถรองเรียนไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ
• ใหเกียรติลูกคา และติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพทั้งตอหนา และลับหลัง
• ตั้งมั่นอยูในความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมตอลูกคา

จรรยาบรรณของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ มุงหวังใหกรรมการ ผูบริหาร และทีป่ รึกษาปฏิบัติหนาที่ในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และตองดํารงตนหรือปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจนเปนแบบอยาง
ในการประพฤติปฏิบัติที่ดีใหแกพนักงานโดยทั่วไปดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดขอพึงปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และที่
ปรึกษาไว ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯรวมถึงการเขาประชุมทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน
3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุม หากกรรมการ อนุกรรมการ ผูบริหารหรือที่ปรึกษามีสวนไดเสียในเรื่องที่จะ
พิจารณา กรรมการ อนุกรรมการ ผูบริหารหรือที่ปรึกษาทานนั้นตองออกจากการประชุมและงดการมีสวนรวมใดๆ ในการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกลาว
4. ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
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5. ตองบริหารเพื่อผลประโยชนของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ และรักษาภาพลักษณของบริษัท
6. ตองบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตโดยไมฝกใฝการเมือง และวางตัวเปนกลางอยางเครงครัดเพื่อผลประโยชน ของบริษัท
7. ตองมีบทบาทสําคัญในการควบคุม และตัดสินใจเรื่องนโยบายรวมถึงการแตงตั้งผูบริหารเพื่อจัดการงานของบริษัท ซึ่งตางฝายตางก็
มีความรับผิดชอบตามหนาที่ตอกันและกันในการดําเนินงานตาม วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัท โดยใหการสนับสนุน อยาง
เต็มที่ เปนธรรม และมีการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ
8. ตองไมมีสวนไดเสียในกิจการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัท หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัททั้งนี้ไมวาโดยตรง
หรือโดยทางออม
9. ตองพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัท เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยาง
เต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชนขางตนรวมถึง
- ไมหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ
- ไมใชความลับของบริษัทในทางที่ผิด
- ไมเปนกรรมการในบริษัททีเ่ ปนคูแขงขันของบริษัท
- ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาของบริษัท
- ตองบริหารงานดวยความระมัดระวังและไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง
10. ตองไมเปนผูประกอบการ หรือเปนผูถือหุนสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเปนกรรมการ หรือเปนผูถือหุนสําคัญในกิจการ หรือ
ธุรกิจการคาใดอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน หรือทําธุรกิจกับบริษัท ไมวากระทําเพื่อประโยชนของตนหรือของผูอื่น
11. ตองไมกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชนของบริษัท หรือเอื้อ
ประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดๆ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือของผูอื่น
12. ตองมุงมั่นที่จะปองกัน และขจัดการกระทําทุจริตทุกประเภท โดยถือเปนเรื่องที่ตองดําเนินการอยางรวดเร็วชัดเจนและเด็ดขาด
เพื่อสรางคานิยม และภาพลักษณที่ดีของบริษัท โดยตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริต
13. สงเสริมปฏิบัติตน ใหเปนแบบอยางทีด่ ีในการปฏิบัติตนตามนโยบายการตอตานการทุจริต
14. สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต
15. ตองมีความเปนอิสระทั้งในดานการตัดสินใจ และการกระทําที่อยูบนพื้นฐานของความถูกตอง
16. ตองพึงบริหารงานดวยพื้นฐานของการดูแลพนักงาน ตามมาตรฐานแรงงานการปฏิบัติดานแรงงาน รวมถึงการดูแลดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ของบริษัท และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอ ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม
17. ตองบริหารงานโดยคํานึงถึง การมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกบริษัทโดยยอมรับในขอเสนอแนะ ความคิดเห็น ตางๆที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการ รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนในเรื่องที่เปนผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท
18. รักษาขอมูลที่เปนความลับของบริษัทฯ ไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ หรือผู
มีสวนไดเสีย ยกเวนกรณีที่เปนไปตามกฎหมาย
19. กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจในการจัดการจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของสงให
เลขานุการบริษัทในคราวแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนขอมูลการมีสวนไดเสียทุกครั้ง
20. ในการไดมาจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนของกรรมการ คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใหปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยขอพึงปฏิบัติและขอหามของกรรมการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียน และรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ

จรรยาบรรณของผูบริหาร
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนธรรมเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทลูกคา ผูถือหุน และพนักงาน
2. ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท โดยเครงครัด
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

เปดเผยสถานะภาพที่เปนจริงของบริษัทตอกรรมการ และผูถือหุนโดยครบถวนและทันเวลา
ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของจากตําแหนงหนาที่ และขอมูลอันเปนความลับของบริษัท
ไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับของบริษัท
ในกรณีที่จะใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน หรือตอสาธารณชน จะตองไดรับมอบหมายจากบริษัท
ไมประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัท
การทํารายการระหวางกันจะตองพิจารณาอนุมัติรายการ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และไมผิดกฎหมาย
ไมดําเนินการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
อุทิศตน ความรู และความสามารถเพื่อประโยชนของบริษัท ตลอดเวลา
ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเมตตาปราณีเห็นอกเห็นใจ และเปนธรรมไมใชอํานาจหนาที่ในทางที่มิชอบ
ปฏิบัติและประพฤติใหเปนตัวอยางทีด่ ีนาเชื่อถือแกผูใตบังคับบัญชา
มีทัศนคติที่ดีตอบริษัท และผูใตบังคับบัญชา
ใหความรู และคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ
และจริงใจ
สงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหมีความมั่นคงกาวหนาในหนาที่การงานและความเปนอยูสวนตัว
ไมนําขอมูลโครงการของลูกคาไปเผยแพรแกบุคคลอื่น หรือนําไปทําธุรกิจแขงกับลูกคา
ตองไมใหความหวังแกลูกคา หรือคํามั่นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยที่ตนเอง ไมมีอํานาจที่จะกระทําการนั้นได และรับฟงความ
คิดเห็นจากลูกคาดวยความเต็มใจ
แขงขันกับผูอื่นหรือองคกรอื่นภายใตกฎระเบียบและของบังคับที่กําหนดไวโดยไมตําหนิติเตียนหรือกลาวรายแกผูอื่น
วางตนใหเหมาะสมในฐานะตัวแทนขององคกรตอบุคคลภายนอก
ปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายหรือขอกําหนดที่เกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติตอสังคมทีอ่ งคกรกําหนดไวอยางเครงครัด
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม และองคกรชุมชนตางๆ โดยใหความรวมมือความชวยเหลือตามสมควรแกฐานะและโอกาสที่
เหมาะสม
ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆที่มีวัตถุประสงคอันเปนภัยตอศีลธรรมอันดีงามหรือเปนการสงเสริมอบายมุข
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองโดยมีสิทธิและเสรีภาพภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตองมุงมั่นที่จะปองกัน และขจัดการกระทําทุจริตทุกประเภท โดยถือเปนเรื่องทีต่ องดําเนินการอยางรวดเร็วชัดเจนและเด็ดขาด
เพื่อสรางคานิยม และภาพลักษณที่ดีของบริษัท
สงเสริมปฏิบัติตน ใหเปนไปตามแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตนตามนโยบายการตอตานการทุจริต
สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต

ขอพึงปฏิบัติสําหรับพนักงาน
1. บริษัทฯ ไดกําหนดขอพึงปฏิบัติสําหรับพนักงานไวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและเสริมสรางการทํางานที่ดี มีประสิทธิภาพ ดังนี้
ทัศนคติที่ดีตอบริษัทและผูบังคับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา
2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีมานะอดทนและความขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนเองใหมีความรอบรูอยูเสมอ
3. ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งของบริษัทโดยเครงครัด
4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่พึ่งมีในตําแหนง หนาที่การงานดวยความเอาใจใส
และมีความรับผิดชอบ
5. รับทราบทําความเขาใจ และปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายของบริษัท ตลอดจนขอกําหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติตอสังคมที่
องคกรกําหนดไวอยางเครงครัด
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6. ปฏิบัติตนอยูภายใตกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
7. ละเวนพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อาทิเชน อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินลนพนตัวอันอาจมีผลเสียตอ
ภาพพจนของตนเองและองคกร
8. ไมประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัท
9. ใหความสนใจในกฎขอปฏิบัติทางจรรยาบรรณที่ทางบริษัทกําหนดและปฏิบัติตามอยางเครงครัดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทํา
การทีข่ ัดตอผลประโยชนของบริษัท
10. ปฏิบัติตนใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริต
11. ปฏิบัติตอเพื่อนพนักงานดวยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจมีความสามัคคีในหมูคณะ ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ
และเปนประโยชนตองานของบริษัท ถายทอดประสบการณการทํางานใหเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
12. ไมพึงนําเรื่องสวนตัวหรือขอมูลของผูรวมงานไปวิพากษวิจารณในทางเสื่อมเสีย
13. พึงใชทรัพยสินของบริษัทเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทมิใชเพื่อประโยชนสวนตน
14. แขงขันกับผูอื่น หรือองคกรอื่นภายใตกฎระเบียบและขอบังคับที่กําหนดไว โดยไมตําหนิติเตียนหรือกลาวรายแกผูอื่น
15. วางตนใหเหมาะสมในฐานะตัวแทนขององคกรตอบุคคลภายนอกรวมทั้งชวยเสริมสรางภาพพจนของบริษัทเมื่อมีโอกาสอัน
เหมาะสม
16. เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมและองคกรชุมชนตางๆโดยใหความรวมมือ ความชวยเหลือตามสมควรแกฐานะ และโอกาสที่
เหมาะสม
17. เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองโดยมีสิทธิและเสรีภาพภาพใตบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ
18. ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงคอันเปนภัยตอศีลธรรมอันดีงาม หรือเปนการสงเสริมอบายมุข
19. รักษาความลับของลูกคาและบริษัทอยางเครงครัด และไมอาศัยความไววางใจของลูกคา กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน
กับตนเอง
20. ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของจากตําแหนงหนาที่และขอมูลอันเปนความลับของบริษัท
21. ใหบริการแกลูกคาโดยมีวัตถุประสงคใหลูกคาบรรลุผลประโยชนสูงสุดบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริตรับฟงความคิดเห็นจาก
ลูกคา สํานึกในหนาที่การใหบริการแกลูกคาและปฏิบัติตอลูกคาทุกรายดวยความเสมอภาคมีอัธยาศัยที่ดี
22. ไมนําขอมูลโครงการของลูกคาไปเผยแพรแกบุคคลอื่นหรือนําไปทําธุรกิจแขงกับลูกคา
23. ไมเรียกรับหรือรับทรัพยอื่นใดจากลูกคาและผูที่ทําธุรกิจกับบริษัท นอกเหนือจากคาใชจายและคาธรรมเนียม ซึ่งบริษัทเรียกเก็บ
24. ตองไมใหความหวังแกลูกคาหรือคํามั่นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยที่ตนเองไมมีอํานาจที่จะกระทําการนั้นได
ในกรณีทเี่ กิดปญหาในการปฏิบัติงานหรือเกิดปญหาเกี่ยวกับลูกคาใหปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ภาคผนวก
บทกําหนดโทษ
กรณีที่ฝายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ใหพิจารณาไปตาม
โครงสรางการจัดองคกรของบริษัทฯ และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ทั้งนี้ใหแตละฝายงานเปนผูพิจารณาในเบื้องตนและ
สรุปเรื่องสงตอใหผูบังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวของตอไป เพื่อตัดสินความผิดพรอมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสม
ตอไป แตหากความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นรุนแรงและกอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก ไมอาจอยูในวินิจฉัยของตน
สังกัดไดก็ใหนําเรื่องเขาสูฝายแผนกทรัพยากรบุคคลและฝายบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาหาขอสรุปและกําหนดโทษตอไป
การกําหนดโทษ
1. ตักเตือนดวยวาจา
2. ตักเตือนดวยหนังสือ
3. พักงาน
4. เลิกจาง
5. ดําเนินคดีตามกฎหมาย
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ใบลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ
ข า พเจ า ได อ  า นและศึ ก ษาจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ และข อ พึ ง ปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท เอเซี ย พรี ซิ ชั่ น จํ า กั ด (มหาชน)
ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2565 โดยตลอดแลว ขาพเจาเขาใจและยอมรับนโยบายดังกลาว โดยพรอมจะนํานโยบายตลอดจน
หลักการและจรรยาบรรณที่มีอยูเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินงานอยางเครงครัดและสมบูรณ

ลงชื่อ .................................................................
(...............................................................)
วันที่ ................................................................
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน โดยมี นาย
ณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม และ
นายธีรลักษ์ แสงสนิท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ครบวาระในวันที่ 23 ธันวาคม 2565
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรั บผิดชอบตามกฎบัตรที่ผ่านการอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั โดยได้เข้าร่ วมประชุมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวม 4 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริ หารของบริ ษทั
เข้าร่ วมประชุ มด้วย และมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่ วมประชุ มครบทุ กครั้ ง และได้รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่จากการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในจากผูต้ รวจสอบภายใน และสอบทานงบการเงินจากผูส้ อบบัญชี รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นประจาทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุ ปสาระสาคัญของการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ดังนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน ประจาปี 2564 ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าว มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. พิจารณาสอบทานงานระบบการควบคุ มภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในที่ได้ตรวจสอบตาม
แผนงานประจาปี ที่ได้รับอนุ มตั ิซ่ ึ งครอบคลุมระบบงานที่สาคัญของบริ ษทั และสอบทานผลประเมินระบบความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. พิจารณาสอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลทางการดาเนิ นงานและสอบทาน และให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตกลงเข้าทารายการของบริ ษทั มีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั มีความโปร่ งใส และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
5. พิ จ ารณาและเสนอแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ประสบการณ์ ผลการปฏิ บ ัติ ง าน และคุ ณ สมบัติ ข องผูส้ อบบัญ ชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่ า สอบบัญ ชี และได้เ สนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผลการประเมิน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจาปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎบัตร และภายใต้ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริ ษทั
โดยได้ปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ ด้วยความรู ้ ความสามารถ และความเป็ นอิสระโดยไม่มีขอ้ จากัด และเงื่อนไขในการกากับดูแลกิจการ
เพื่อให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารจัดการเป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่ งใส ชัดเจน เชื่อถือได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั มีการจัดทางบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ น
สาระสาคัญ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
ถูกต้อง และมีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส และเชื่อถือได้ และไม่พบว่ามีเรื่ อง
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาผิดและการทุจริ ตใดๆ ของบริ ษทั รวมทั้งมีการพัฒนาปรั บปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
18 กุมภาพันธ์ 2565
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