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 ผู้สอบบัญชี                        
นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
 นายวิชยั  รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 
นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
นางสาวกลุธิดา   ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
นางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9037 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารวอ่งวานิช B, ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์   0-2645-0109   
โทรสาร     0-2645-0110 
 

ส่วนท่ี 2  การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
 บริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียน  619,846,931 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั  619,846,931 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
และมีทุนชาํระแลว้ 590,846,931 บาท  
7.2 ผู้ถือหุ้น  
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2564) มีดงัน้ี 

ลาํดบั ช่ือ – สกลุ จํานวนหุ้น 
% ของ

จํานวนหุ้น
ท้ังหมด 

1. ดร.ปราณี  เผอิญโชค 120,089,725 20.33% 
2. นางสาวแกว้ใจ  เผอิญโชค 98,253,765 16.63% 
3. นายวฒิุชยั  เผอิญโชค 96,528,225 16.34% 
4. นายสมพงษ ์ เผอิญโชค 62,232,825 10.53% 
5. CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 27,926,310 4.73% 
6. นายพฒันศรณ์  เผอิญโชค 24,419,740 4.13% 
7. นายวงศว์ริศ  เผอิญโชค 19,008,020 3.22% 
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG 17,850,720 3.02% 
9. นายกรวฒิุ  เผอิญโชค 14,200,000 2.40% 
10. นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี 11,270,500 1.91% 

รวม 491,779,830 83.23% 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีจ่ายให้ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีในแต่
ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถดัไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบั
กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสม   
อ่ืนๆ ในอนาคต 
ประวตัิการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีจ่ายให้ผู้ถือหุ้น   

ปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563* 
อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ     (บาทต่อหุน้) 0.72 0.26 0.21 0.11 0.14 0.31 0.13** (0.15) 
อตัราเงินปันผล                    (บาทต่อหุน้) 0.40 0.15 0.15 0.09 0.14 0.25 0.12 0.06 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 55.68 58.15 70.55 81.57 99.64 81.40 90 N/A 

    หมายเหตุ  *เงินปันผลประจาํปี 2563 จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ก่อน 
               ** อตัรากาํไรสุทธิ ปี 2562 เป็นกาํไรจากการดาํเนินงานปกติ ไม่รวมกาํไรจากการซ้ือกิจการ TTR ซ่ึงเป็นกาํไรทางบญัชี มิใช่กาํไรเงินสด 

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ท่ีจ่ายให้บริษัทฯ 
  บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จาํกดั, บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั, บริษทั ไทยออโต ้เพรส
พาร์ท จาํกดั, บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั และบริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จะมีการพิจารณา
จ่ายเงินปันผล จากความจาํเป็นในการใชเ้งินลงทุนและตามความเหมาะสมในแต่ละปี 
 

8.  โครงสร้างการจัดการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์  2564  บริษทัมีกรรมการรวม 8 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นร้อย
ละ 37.50 ของคณะกรรมการทั้งหมด ไดแ้ก่ 

 ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
1 ดร. ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2 นายสมพงษ ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3 นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร 
4 นายวฒิุชยั เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5 นายสุเวทย ์          ธีรวชิรกลุ       กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล, 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 
6 นายถาวร ชลษัเฐียร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน,

กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง 
7 นายทวนชยั มัน่จิต             กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
8 รศ.ดร.พิภพ อุดร/1              กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
    โดยมีนายภคัวฒัน์  สุวรรณมาโจ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั 
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หมายเหตุ 1. รศ.ดร.พิภพ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการสรรหาฯ แทนนายดาํริ  
ตนัชีวะวงศ ์โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.พ. 2564 

    

องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดงัน้ี 
-   องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
- ตดัสินดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุม กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง 
-   ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง  กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง   อย่างน้อยจาํนวนหน่ึงในสาม 

(1/3) โดยอตัรา   ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุด
กบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
2. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ   

และอนุมติัเพื่อขอมติต่าง ๆ จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
3. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
4. จดัให้มีการควบคุม กาํกบัดูแลให้การรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนๆ ต่อผูถื้อหุ้นเป็นไปโดย

ถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส 
5. จดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระสําคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อาํนาจการบริหาร โครงการลงทุน

ขนาดใหญ่ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกาํหนด 

7. กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 
8. คณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งใด

อยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
9. คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจพิจารณากาํหนด และแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือช่ือ

ผกูพนับริษทัฯ ในการทาํนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษทัฯ 
10. พิจารณาการจ่ายปันผลระหวา่งกาลใหก้บัผูถื้อหุน้ 
11. กาํหนดนโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้
และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

12. ใหค้าํปรึกษาแก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในการบริหารงาน และการตดัสินใจในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั 
13. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

 

ทั้งน้ี ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง 
1.  เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งใชม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน การแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 
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2. การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ละการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเขา้เกณฑต์อ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3. การทาํรายการท่ีกรรมการอาจมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 
1. เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และกาํหนดวาระการประชุมร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบับริษทั 

และกฎหมาย, จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นอิสระ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

3. การลงคะแนนเสียงช้ีขาด ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียง 2 ขา้งเท่ากนั 

4. ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมาย โดย
จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และดูแลใหมี้การ
ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ ตามท่ีระบุในหนงัสือรับรองของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 
1. นางปราณี เผอิญโชค หรือ 
2. นายสมพงษ ์        เผอิญโชค หรือ 
3. นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค หรือ 
4. นายวฒิุชยั เผอิญโชค 
คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ  และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล, คณะกรรมการ

บริหาร, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีรายช่ือกรรมการ
และขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุดดงัน้ี 
1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  ซ่ึงมีกรรมการรวม 3 ท่าน 
ทุกท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 

  ช่ือ-สกลุ    ตาํแหน่ง 
1. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ/1 ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
2. นายถาวร ชลษัเฐียร/2 กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
3. รศ.ดร.พิภพ อุดร/3 กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล                                         
โดยมีนายภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ  (รักษาการ) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
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หมายเหตุ   
1.   นายสุเวทย ์ธีรวชิรกลุ เป็นกรรมการผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  
2. นายถาวร ชลษัเฐียร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบฯ แทนนายทวนชยั มัน่จิต โดยมีผลตั้งแต่            

วนัท่ี 14 ส.ค. 2563 
3.   รศ.ดร.พิภพ อุดร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบฯ แทนนายดาํริ ตนัชีวะวงศ ์โดยมี

ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.พ. 2564 
  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  
- มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการตรวจสอบและ

บรรษทัภิบาล 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใจ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์ข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก ทบทวนและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าสอบของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

7. เสนอและทบทวนนโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัและบริษทั
ในเครือต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อใชเ้ป็นหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

8. กาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลของบริษทั และข้อกาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9. พิจารณาทบทวนเก่ียวกบันโยบายดา้นบรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งสมํ่าเสมอ 
10. ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมเพื่อ

สงัคม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจทัว่ทุกระดบัและมีผลในทางปฏิบติั 
11. ประเมินผลการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคมตามท่ีบริษทักาํหนด 
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12. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล เพื่อติดตามผลการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิ
บาลของบริษทั และใหข้อ้แนะนาํเพื่อการปรับปรุงทุกไตรมาส 

13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล 

2) คณะกรรมการบริหาร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารรวม 4 ท่าน ดงัน้ี 

                    ช่ือ-สกลุ          ตาํแหน่ง 
  1. ดร. ปราณี เผอิญโชค  ประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายสมพงษ ์ เผอิญโชค  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  3. นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค  กรรมการบริหาร 
  4. นายวฒิุชยั  เผอิญโชค  กรรมการบริหาร 
โดยมีนายภคัวฒัน์   สุวรรณมาโจ               เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

โดยคณะกรรมการบริหาร  
- มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการบริษทัท่านใดท่ีครบกาํหนดวาระ และ

ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง กใ็ห้
ถือวา่ไดรั้บการอนุมติัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารต่อไปโดยปริยาย 

- องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการบริหาร 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1. ควบคุม ดูแลการดาํเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษทั และปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
2. กาํกบั ติดตาม ดูแลนโยบาย และแผนงานต่าง ๆ ใหฝ่้ายบริหารปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย

ใหส้าํเร็จลุล่วง 
3. พิจารณากลัน่กรองอนุมติักิจการสําคญัเร่งด่วนภายในขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและวงเงินท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนดไว ้(ไม่เกิน 400 ลา้นบาท) 
4. กาํหนดนโยบายทางการเงิน และควบคุม ดูแลการบริหารงานดา้นการเงินใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้ง

การทาํธุรกรรมทั้งหมดกบัสถาบนัการเงิน 
5. พิจารณาอนุมติัธุรกรรมภายใตก้รอบธุรกิจของบริษทั 
6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ทั้งน้ี ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง การอนุมติัใหท้าํรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
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3)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรวม 6 ท่าน ดงัน้ี 

       ช่ือ-สกลุ               ตาํแหน่ง 
  1. นายสมพงษ ์ เผอิญโชค       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
  2. นายสมเกียรติ น่ิมระว ี       กรรมการบริหารความเส่ียง 
  3. นายสุเวทย ์       ธีรวชิรกลุ                 กรรมการบริหารความเส่ียง 
  4. นายถาวร ชลษัเฐียร  กรรมการบริหารความเส่ียง  
  5. นายศกัด์ิชยั คมกฤส       กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายภคัวฒัน์     สุวรรณมาโจ             กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
- มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 
- องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการบริหารความเส่ียง 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1.  กาํหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั โดยให้ครอบคลุมความเส่ียงต่าง ๆ ท่ี

อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน และช่ือเสียงของบริษทั 
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั โดยให้สามารถประเมิน

ติดตามและดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมรวมทั้งการสร้างระบบการเตือนภยั
ล่วงหนา้ 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเส่ียง ความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัให้เป็นไป
ดว้ยความรอบคอบ รัดกมุ และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4. มีอาํนาจในการแต่งตั้งและกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ/คณะทาํงานในการบริหารความ
เส่ียงแต่ละประเภทของบริษทัไดต้ามความเหมาะสม โดยใหค้ณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีตั้งข้ึนรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5. มีอาํนาจเรียกเอกสาร ขอ้มูล และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงขอ้เท็จจริงประกอบการพิจารณา เพื่อให้การ
ดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์

6. ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  เพื่อใหร้ะบบการบริหารความเส่ียง เช่ือมโยงกบัการ
ควบคุม ภายใน และสอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

7. รายงานความเส่ียง และการจดัการความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
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4)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ทุกท่านเป็น

กรรมการอิสระ โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 
       ช่ือ-สกลุ       ตาํแหน่ง 
  1. นายถาวร          ชลษัเฐียร             ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
  2. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ/1     กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
  3. รศ.ดร.พิภพ อุดร/2      กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
 โดยมีนายภคัวฒัน์    สุวรรณมาโจ     เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
หมายเหตุ 1. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ  แทนนายทวนชยั มัน่จิต โดยมีผลตั้งแต่

วนัท่ี 14 ส.ค. 2563 
2. รศ.ดร.พิภพ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ แทนนายดาํริ  ตนัชีวะวงศ ์
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.พ. 2564 

โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
- มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 
- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
- มติท่ีประชุม ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
1. ดาํเนินการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั อย่างมีหลกัเกณฑ์ โปร่งใส 

รวมทั้งจากรายช่ือท่ีผูถื้อหุน้เสนอแนะ (ถา้มี) เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. ดาํเนินการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ ในกรณีท่ีมีตาํแหน่งว่าง เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั รวมทั้งแผนการสืบ
ทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. กาํหนดนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์การกาํหนค่าตอบแทนให้กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ัดการ ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเช่ือมโยงกับผลการดาํเนินงานของบริษัทและผลการ
ปฏิบติังานของแต่ละท่าน 

4. พิจารณา ทบทวน และเสนอความเห็นในการกาํหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

5. นาํเสนอรายงาน และความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณา 

6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม 
จํานวนคร้ังของการประชุมและจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี  2563 ของ

คณะกรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ และการประชุมผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 
การเขา้ร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

รายช่ือคณะกรรมการ 

คณะกรรม
การบริษัท 

คณะกรรม
การบริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรม
การบริหาร
ความเส่ียง 

การประชุม
ผู้ถือหุ้น 

1 ดร.ปราณี เผอิญโชค 4/4 1/1 - - - 1/1 

2 คุณสมพงษ ์ เผอิญโชค 4/4 1/1  - - 4/4 1/1 

3 คุณแกว้ใจ เผอิญโชค 3/4 1/1 - - - 1/1 

4 คุณวุฒิชยั เผอิญโชค 4/4 1/1 - - - 1/1 

5 คุณสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ/1 4/4 - 4/4 1/1 4/4 0/1 

6 คุณถาวร ชลษัเฐียร/2 4/4 - 1/1 3/3 4/4 1/1 

7 คุณทวนชยั มัน่จิต/3 3/3 - 2/2 1/1 3/3  - 

8 คุณสมเกียรติ น่ิมระวี/4 1/1 - 1/1 1/1 1/1 0/1 

9 คุณดาํริ ตนัชีวะวงศ์/5 3/3 - 3/3 2/2 - 0/1 

10 คุณศกัด์ิชยั คมกฤส (เลขานุการ) 2/2 - - 1/1 4/4 1/1 

11 คุณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ (เลขานุการ)/6 2/2 1/1 - 2/2 4/4  - 

12 คุณศิริพงษ ์ โพธ์ิสุข (เลขานุการ) - - 4/4 - - - 
หมายเหตุ  
1. คุณสุเวทย ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ  แทนคุณทวนชยั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 ส.ค. 2563 
2. คุณถาวร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบฯ แทนคุณทวนชยั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 ส.ค. 2563 
3. คุณทวนชยั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนคุณสมเกียรติ เม่ือวนัท่ี 28 เม.ย. 2563 และเปล่ียนแปลงสถานะเป็นกรรมการบริษทั พร้อมทั้งลาออก
จากตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการสรรหาฯ  เม่ือวนัท่ี 13 ส.ค. 2563 
4. คุณสมเกียรติ เป็นกรรมการท่ีครบวาระ เม่ือวนัท่ี 28 เม.ย. 2563 
5. คุณดาํริ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 2 พ.ย. 2563 
6. คุณภคัวฒัน์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษทั, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั, เลขานุการคณะกรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 
แทนคุณศกัด์ิชยั เม่ือวนัท่ี 13 พ.ค. 2563 
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8.3 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  บริษทัฯ มีผูบ้ริหารตามนิยามของสาํนกังาน กลต.  ดงัน้ี 

                                     ช่ือ-สกลุ                        ตาํแหน่ง 
1.  ดร. ปราณี              เผอิญโชค                ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายสมพงษ ์          เผอิญโชค                กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3.  นายวฒิุชยั              เผอิญโชค                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานวิจยัและพฒันา 
4.  นาย ลิม วี เอิน     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายขายต่างประเทศ 
5.  นายภคัวฒัน์    สุวรรณมาโจ  ผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นธุรกิจ  
     (ผูบ้ริหารสูงสุด ของฝ่ายบญัชีและการเงิน) 

        และเลขานุการบริษทั 
6 นางอุษา         วชิรศรีสุนทรี ผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นทรัพยากรบุคคล 
 

บทบาทหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
1. ควบคุม ดูแลการดาํเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษทั และปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
2. กาํกบั ติดตาม ดูแลนโยบาย และแผนงานต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือ

คณะกรรมการบริหาร มอบหมายใหส้าํเร็จลุล่วง 
3. พิจารณากลัน่กรอง อนุมติักิจการสําคญัเร่งด่วนภายในขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและวงเงินท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนดไว ้(ไม่เกิน 200 ลา้นบาท) 
4. ควบคุม และดูแลการบริหารงานดา้นการเงินให้เป็นไปตามนโยบายทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

รวมทั้ งการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร 

5. พิจารณาอนุมติัธุรกรรมภายใตก้รอบธุรกิจของบริษทั 
6. ภารกิจอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 

ทั้งน้ี ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง การอนุมติัใหท้าํรายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ
ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ผงัการจัดองค์กร บริษัท  ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  จํากดั  (มหาชน) 
 

 
8.4 เลขานุการบริษัทและผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 
 คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งนายภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีหนา้ท่ีในการใหค้าํปรึกษา
และสอบทานการจดัทาํและเก็บรักษาเอกสารสาํคญัตามกฎหมายของบริษทัและกรรมการใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15-
89/17 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 บริษัทฯ แต่งตั้งนายภัควฒัน์ สุวรรณมาโจ เป็น CFO เม่ือปี 2558 โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทาํบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีตั้งแต่ปี 2547-2557 นายภคัวฒัน์ 
สุวรรณมาโจ ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพ้ิจารณาแลว้
วา่ ประสบการณ์ในตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ดงักล่าวนั้น มีประโยชน์โดยตรงต่อการดาํเนินกิจการ และ
มีความเหมาะสมเพียงพอต่อหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการควบคุมดูแลการทาํบญัชีของบริษทั 
หมายเหตุ ประวติัเลขานุการบริษทั และ CFO ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีสมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนทาํหนา้ท่ีทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมท่ีสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทั และเทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และกิจการท่ีมีขนาดรายไดใ้น
ระดับเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายไดแ้ละกาํไรของบริษทั ตลอดจน
จาํนวนกรรมการของบริษทัในปัจจุบนั 
 

8.5.1   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
(ก) กรรมการบริษทั   

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการท่ีไดรั้บจากบริษทัในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าตอบแทนรายปี และเบ้ียประชุมกรรมการ รวม  9 ท่าน ในปี 2563 รวมทั้ งส้ิน 2,825,000 บาท โดย
ค่าตอบแทนแยกตามรายบุคคล เป็นดงัน้ี  

 

 
  
   

   
   
 
 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ 1. ดร.ปราณี และนายสมพงษ ์เผอิญโชค งดรับค่าตอบแทนรายเดือน 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2563) 
       2. ดร.ปราณี, นายสมพงษ,์ นางสาวแกว้ใจ และนายวฒิุชยั เผอิญโชค งดรับค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 2 คร้ัง 
       3. นายทวนชยั มัน่จิต เร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 28 เม.ย. 2563 แทนนายสมเกียติ น่ิมระวี ซ่ึงครบวาระ 

       4. นายดาํริ ตนัชีวะวงศ ์ลาออกจากตาํแหน่ง 2 พ.ย. 2563 
 

(ข) ผูบ้ริหาร (ไม่รวมกรรมการบริษทั) 
 ปี 2563 ปี 2562 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินรวม 
(บาท) 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงินรวม 
(บาท) 

เงินเดือน/1,2 8 14,161,747 6 16,373,713 
ค่าตอบแทนประจาํปี/1 6 1,147,666 6 2,196,139 
เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ/3 6 313,034 5 649,027 
ค่าตาํแหน่งเลขานุการบริษทั/4 2 58,500 1 84,000 

รวม  15,680,947  19,302,879 

 ช่ือกรรมการ ประจาํปี 2563 ประจาํปี 2562 
1 ดร.ปราณี เผอิญโชค /1,2 390,000 620,000 
2 นายสมพงษ ์ เผอิญโชค /1,2 325,000 540,000 
3 นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค /2 360,000 510,000 
4 นายวฒิุชยั เผอิญโชค /2 350,000 490,000 
5 นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ 400,000 505,000 
6 นายถาวร ชลษัเฐียร 400,000 505,000 
7 นายทวนชยั มัน่จิต /3 310,000 - 
8 นายสมเกียรติ น่ิมระวี /3 80,000 505,000 
9 นายดาํริ ตนัชีวะวงศ ์/4 210,000 490,000 
  รวม 2,825,000 4,165,000 
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หมายเหตุ   1. ค่าตอบแทนประจาํเดือน และค่าตอบแทนประจาํปี ของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดผ้า่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

 2. ระหวา่งปี 2563 มีผูบ้ริหารเพิ่มข้ึน 2 ท่าน และลาออกจากตาํแหน่ง 2 ท่าน  
3.หยดุการนาํส่งเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพชัว่คราว เดือนพ.ค.-ธ.ค. 2563 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลง
วนัท่ี 5 พ.ค. 2563 ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กาํหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเง่ือนไข ใหลู้กจา้งหรือ
นายจา้งหยดุหรือเล่ือน การส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพในทอ้งท่ีท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สา
ธารณภยั หรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

      4. ระหวา่งปี 2563  มีการเปล่ียนแปลงเลขานุการบริษทั และค่าตาํแหน่งเลขานุการบริษทั   
8.5.2 ค่าตอบแทนอืน่ ๆ (ท่ีไม่ใช่เงิน) 

(ก) กรรมการบริษทั 
- ไม่มี 

(ข) ผูบ้ริหาร 
- รถประจาํตาํแหน่ง 

8.6 บุคลากร 
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  บริษทัฯ มีพนกังานทั้งส้ิน 657 คน ลดลงจากปีก่อน 288 คน โดยแบ่งเป็น

พนกังานดา้นโรงงาน และดา้นสาํนกังาน ดงัน้ี  
                             (หน่วย : คน) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
พนกังานดา้นโรงงาน 525 796 785 
พนกังานดา้นสาํนกังาน 132 149 146 

รวมพนกังานทั้งส้ิน 657 945 931 
 

โดยผลตอบแทนรวมของพนกังาน ปี 2563 แยกตามลกัษณะผลตอบแทน ไดด้งัน้ี 
                                                                                            (หน่วย : ลา้นบาท) 

ลกัษณะผลตอบแทน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
เงินเดือน 
โบนสั 
เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
อ่ืนๆ (กองทุนทดแทน ประกนัสงัคม เงินชดเชย 
ค่ารักษาพยาบาล และสวสัดิการพนกังาน) 

173.90 
9.78 
1.61/1 
25.65 

232.94 
23.89 
6.03 
21.19 

206.64 
28.47 
5.77 
14.50 

รวม 210.94 284.05 255.38 
      หมายเหตุ 1.  หยดุการนาํส่งเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพชัว่คราว เดือนพ.ค.-ธ.ค. 2563 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 5 

พ.ค. 2563 ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กาํหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเง่ือนไข ใหลู้กจา้งหรือนายจา้งหยดุหรือ
เล่ือน การส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพในทอ้งท่ีท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ      สาธารณภยั หรือ
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  

2. ไม่รวมค่าตอบแทนของผูบ้ริหารตามขอ้ 8.4.1 (ข) 
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การเปลีย่นแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคญัในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
ปี 2563 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 และการยกเลิกธุรกิจในไทยของ

บริษทั เจเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ทาํให้ยอดขายของบริษทัลดลงมากถึง 36% บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้ง
ทบทวนอตัรากาํลงัคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีลดลง โดยการพิจารณาเลิกจ้างพนักงานบางส่วน ในขณะท่ี
พนกังานบางส่วนลาออกเอง และบางส่วนเกษียณอาย ุโดยภาพรวมปี 2563 จาํนวนพนกังานลดลงจากปี 2562 จาํนวน 
288 คน คิดเป็น 30% 

ข้อพพิาทด้านแรงงานท่ีสําคญัในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
-ไม่มี- 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่พนกังานทุกคน เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร จึงมุ่งเนน้ท่ีจะสรรหา และ

รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ  เป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อมาร่วมงานกบัองคก์ร  ตลอดจนมีนโยบายมุ่งเนน้การ
พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนดและจดัทาํการประเมิน  Competency ของพนักงานทุกระดบัเพื่อเป็น
แนวทางในการกาํหนดแผนการฝึกอบรม พฒันาพนกังาน ในแต่ละปีและเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และรักษาบุคลากร  ท่ี
มีความรู้ความสามารถ ใหมี้โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการประเมินผลการทาํงานอยา่งมีระบบวดั
ผลไดช้ดัเจน  มีการกาํหนดโครงสร้างความกา้วหน้าในอาชีพ Career Path ของพนักงานทุกระดบั ให้สอดคลอ้งกบั
โครงสร้างการจ่ายค่าจา้ง ผลตอบแทน ให้พนักงานอย่างยุติธรรม และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจไดว้่า ตาํแหน่งงานท่ีมี
ความสาํคญัขององคก์ร มีผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งท่ีมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบในตาํแหน่งท่ีสาํคญัได้
อยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงกาํหนดใหมี้การวางแผนการสืบทอดตาํแหน่งดา้นบุคลากรของบริษทัในตาํแหน่งท่ีสาํคญั เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ  ขวญักําลังใจให้แก่พนักงาน และรักษาพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบติังานท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร  ใหมี้โอกาสเจริญกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 

นอกจากน้ี  บริษทัยงัมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน  ให้พนักงาน มีความรัก  ความผูกพนักบัองค์กร 
Employee Engagement  โดยการส่งเสริมสนบัสนุน  การสร้างองคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยพนกังาน
ทุกระดบั มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในท่ีทาํงานให้เป็นบา้นหลงัท่ี  2 ของพนกังานทุกคน  ท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข มีความรักความผกูพนั พร้อมท่ีจะทาํงานทุ่มเท เพื่อองคก์ร และเติบโตไปพร้อมกบับริษทั 
 

9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัเป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ มีการกาํกบัดูแล
กิจการ และการบริหารจดัการท่ีดี มีความรับผิดชอบในการจดัการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได ้เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
อนัจะนาํไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลดา้นบรรษทัภิบาลของบริษทั ทั้งการ
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กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน ให้ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจน
พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ และหลักการบรรษัทภิบาล เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอยา่งสมํ่าเสมอ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจาํนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและ

บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลัน่กรองงานตามความจาํเป็นของสถานการณ์ เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และทาํใหบ้ริษทัฯ มีคณะกรรมการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน และ
สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  (รายช่ือกรรมการ ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี  และข้อมูลอ่ืน  ๆ  ของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด ปรากฎในแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
9.3.1 กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ สามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ “หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร” 
ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามข้อกาํหนดขั้นตํ่าของ
สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
นิยาม “กรรมการอสิระ”  ของบริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม   

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย ์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลูกจา้ง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจาํ/ผูม้ีอาํนาจควบคุม 
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
(ปัจจุบนั และ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง) 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  
3.1 ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
3.2 ไม่เป็นผูใ้ห ้บริการทางวิชาชีพอื่น  ๆ  เช่น  ที ่ปรึกษากฎหมาย ที ่ปรึกษาทางการเงิน  ผูป้ระเมินราคา 

ทรัพยสิ์น เป็นตน้ ท่ีมีมูลค่ารายการ > 2 ลา้นบาทต่อปี 
3.3 ไม่มีรายการเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์ 

บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่ารายการ > 20 ลา้นบาท หรือ > 3% 
ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า โดยนบัรวมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 
ปีก่อนวนัท่ีมีการทาํรายการดว้ย 

ทั้งน้ีตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามขอ้ 3.1-3.3 ในปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั้ง เวน้
แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควร ซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระ/กรรมการ
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ตรวจสอบอาจมีความสัมพนัธ์เกินระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดในระหว่างดาํรงตาํแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บมติ
อนุมตัิเป็นเอกฉันทจ์ากคณะกรรมการบริษทัก่อน และบริษทัตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์ดงักล่าวของ
กรรมการรายนั้น ไวใ้นแบบ Filing แบบ 56-1 รายงานประจาํปี และหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้น ในกรณี
จะเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอ
ให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทัหรือบริษทัย่อย 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึน เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเป็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1-6 ขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการ

ดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective decision) ได ้

8. กรรมการอิสระของบริษทั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยเร่ิมนับตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ใน
เดือนเมษายน 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักล่าวให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการต่อไปได ้แต่ใหคุ้ณสมบติัความเป็นอิสระของกรรมการนั้นส้ินสุดลง 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิหรือการให้บริการทางวชิาชีพระหว่างกรรมการอสิระกบับริษัทฯ  
ในระหวา่งปี 2563 กรรมการอิสระไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศวา่ดว้ยการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ของสาํนกังานกลต. 

9.3.2 หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร  
  ในกระบวนการคดัเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีในการสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวฒิุมาทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการ โดย
มีกระบวนการกลัน่กรอง เพื่อพิจารณาคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งระมดัระวงั 
และรอบคอบ ซ่ึงจะพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทั้งดา้น Hard skills และ Soft skills ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของบริษทัให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส สามารถอุทิศเวลา
ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มท่ีเพียงพอ โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความชํานาญ  ทักษะท่ีจําเป็นท่ียงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยใชฐ้านขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) 
จาก Membership Directory ของสถาบนั IOD ประกอบการพิจารณาดว้ย 
 กรณีกรรมการอิสระ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดขั้นตํ่า
ของสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ดูไดจ้ากหัวขอ้ 
“กรรมการอิสระ”)  
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 บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการแต่ละท่านควรจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 4 
บริษทั โดยไม่นับรวมบริษทัย่อย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ซ่ึงบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งเขา้ไปกาํกบัดูแลการ
บริหารงาน เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาในการเขา้ประชุมคณะกรรมการไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
 บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้ งเป็น
กรรมการบริษทัล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ กาํหนดและประกาศให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
เวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระของบริษทัฯ ในเบ้ืองตน้ และจะคดัเลือก เพื่อนาํเสนอรายช่ือกรรมการท่ีเหมาะสม 
ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

วธีิการแต่งตั้งกรรมการ 
 การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
(2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น  

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนั เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1) กลไกในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์และสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง และผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทั จะส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพื่อใหก้ารกาํกบัดูแล
นโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

2) ขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (Shareholders’ 
agreement) 

บริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม หรือแบ่งผลตอบแทนตาม
สดัส่วนการถือหุน้ปกติเท่านั้น 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นอยา่งยิ่ง จึงมีนโยบายอยา่งเขม้งวดใน

การป้องกนัไม่ใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังานนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตน  ขอ้มูล
ภายในท่ีสําคญัจะเปิดเผยต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เช่น ผูต้รวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นตน้ บริษทัจะ
เปิดเผยขอ้มูลใหก้บัผูถื้อหุน้เฉพาะเร่ือง และในเวลาท่ีเหมาะสมเท่านั้น 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเองข้ึนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ตามประกาศของบริษทั 2 ฉบบั ดงัน้ี  

- ประกาศท่ี 8/2560 เร่ือง “นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลภายในท่ีสําคญัของบริษทัฯ” ซ่ึงกาํหนดหลกัเกณฑ์
ปฏิบติัเก่ียวกบั  

     1) ความหมายของคาํวา่ “ขอ้มูลภายในท่ีสาํคญั”  
     2) ผูมี้อาํนาจในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัของบริษทั  
     3) วิธีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญั 

- ประกาศท่ี  9/2560 เร่ือง “การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน  (Insider Trading) ท่ีมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั” ตามมติของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึง “ห้ามกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน (รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํขอ้มูลงบ
การเงินและขอ้มูลท่ีสาํคญัภายใน หรือรับทราบขอ้มูลภายในท่ีมีนยัสาํคญั ท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ต่อราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วง 14 วนัก่อนท่ีบริษทัจะเผยแพร่งบ
การเงิน หรือขอ้มูลภายในนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และภายใน 24 ชัว่โมงหลงัเผยแพร่งบการเงิน หรือ
ขอ้มูลภายในนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์” โดยบริษทัจะประชาสัมพนัธ์ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ทราบล่วงหนา้ 5 วนัทาํการ ก่อนถึงช่วงเวลาหลีกเล่ียงดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ทราบถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตน (รวมคู่สมรส
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตร  59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยบริษทัฯ มอบหมายให้ส่วนงานหลกัทรัพยแ์ละนัก
ลงทุนสัมพนัธ์ ดาํเนินการแจง้ช่วงเวลาท่ีควรหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ล่วงหน้าเป็นประจาํทุกไตรมาส ซ่ึง
บริษทัฯ ไดก้าํหนดเร่ืองหลกัการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในไวเ้ป็นหวัขอ้หน่ึงของจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ เพื่อใหพ้นกังานทุกคนพึงยดึถือปฏิบติั 

โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย 
ต้องจัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วนัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย ์และให้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส  

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทั ยงัไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจดัทาํ “แบบแจง้รายงานการมีส่วน
ไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” เพื่อรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง ต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย ์ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.2/2552 
โดยจะตอ้งรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล และรายงานทุกวนัท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งขอ้มูลมายงั
เลขานุการบริษทั เพื่อจดัเก็บ พร้อมทั้งสาํเนารายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาลทุกคร้ัง เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่กรรมการและผูบ้ริหารจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสัตย์
สุจริต (fiduciary duties) ตดัสินใจโดยไม่มีส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจ สามารถติดตาม
ดูแลใหก้ารทาํหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
(ก)   ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  (Audit Fee)  
 บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
ในรอบปีท่ีผา่นมา เปรียบเทียบกบัปีก่อน ตามรายละเอียดดงัน้ี 
                                                                                               หน่วย : บาท 

ช่ือบริษัท 2563 2562 
บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 1,443,500 1,365,000 
บริษทั ไทย วี.พี.ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั 110,000 200,000 
บริษทั ไทยรุ่งทูลส์แอนดไ์ดส์ จาํกดั 310,000 301,000 
บริษทั ไทยออโตเ้พรสพาร์ท จาํกดั 511,000 496,000 
บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั 257,500 250,000 
บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั 280,000 220,000 

รวม 2,912,000 2,832,000 
 

(ข) ค่าบริการอ่ืน  (Non-Audit Fee) 
 บริษทัและบริษทัย่อย ไดจ่้ายค่าบริการอ่ืนให้กบั บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั ในรอบปีท่ีผ่านมา 
เปรียบเทียบกบัปีก่อน ดงัน้ี  
                            หน่วย : บาท 

   รายการ ผู้จ่าย 2563 2562 

ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืน * บริษทัฯ 8,000     168,000 

ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืน * บริษทัยอ่ย 128,940    142,953 

ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI บจ.ไทยออโตเ้พรสพาร์ท 55,000      55,000  

รวม 191,940 365,953 
        

หมายเหตุ ค่าตอบแทนงานบริการอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าโทรศพัท ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปกทาํงบการเงิน แฟ้มเอกสารและ
อ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวผูส้อบบญัชีจะเรียกเกบ็ตามท่ีจ่ายจริง 
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9.7 การนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดสํีาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 
คณะกรรมการไดก้าํหนดใหมี้กระบวนการในการทบทวนการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจด

ทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบททางธุรกิจ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง กรณีท่ีหวัขอ้ใดยงัไม่สามารถปฏิบติั
ได ้หรือยงัไม่บรรลุผลตามท่ีมุ่งหวงัไว ้จะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล จดัทาํแผนพฒันา
และติดตามดูแลใหมี้การดาํเนินการต่อไป 

9.8 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดใีนเร่ืองอืน่ ๆ 
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชใ้นการบริหารงานและดาํเนินงานของบริษทั

ฯ อยา่งต่อเน่ืองเป็นผลใหใ้นปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี  ตาม
แบบ AGM Checklist ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันหลายปี จากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(กลต.) ร่วมกบัสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และผลการประเมินด้านการกาํกบัดูแลกจิการ ในระดับ “ดมีาก” 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยบริษทัยงัคงมีนโยบายท่ีจะยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการ
ของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจดัทาํ “คู่มือการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ” และทาํการเผยแพร่ไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทั เพื่อใหถื้อปฏิบติัโดยเคร่งครัด และคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี 

นอกจากน้ี ในปี 2557 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ ทั้งน้ี ในเดือน
มีนาคม 2563 บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายกุารรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ และไดรั้บรางวลั “ประกาศเกียรติคุณ
จรรยาบรรณธุรกิจดีเด่น” จากหอการคา้ไทย ดงันั้นผูถื้อหุ้นจึงมัน่ใจไดว้่าบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ตาม
หลกัคุณธรรม จริยธรรม และบนหลกัการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  

 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิ
พื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกนั ไดแ้ก่  สิทธิในการไดรั้บสารสนเทศของบริษทัท่ีเพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อ
การตดัสินใจ, สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อตดัสินใจในการ
เปล่ียนแปลงนโยบายท่ีสาํคญัของบริษทัฯ, สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ, สิทธิในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
และกาํหนดค่าสอบบญัชี, สิทธิในส่วนแบ่งผลกาํไรของบริษทั, สิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการรับซ้ือหุน้
คืนโดยบริษทั, สิทธิในการอนุมติัธุรกรรมท่ีสาํคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั, การแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั, การลดทุน เพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษต่าง ๆ, สิทธิในการเสนอวาระการ
ประชุมล่วงหนา้ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม
อยา่งเป็นอิสระ  โดยผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 
และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
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 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใน
การใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ เช่น 
1.1 คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั

ส้ินสุดรอบปีบญัชี โดยบริษทัฯ จะแจง้วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม พร้อมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ความเห็นของคณะกรรมการต่อวาระนั้น ๆ ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหนา้
ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อย่างเพียงพอก่อนการเขา้ร่วมประชุม โดยหลีกเล่ียงการ
เพิ่มวาระอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม หรือส่งคาํถามล่วงหน้า
มายงับริษทัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 14 วนั โดยผ่านช่องทาง Email : omd_ir@thairung.co.th หรือ Fax: 02-
814-5032 เพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อบริษทั 

1.3 บริษทัฯ อาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในการประชุมผูถื้อหุ้น โดยจดัประชุมในวนัทาํการ ท่ี
สํานักงานใหญ่ของบริษทัฯ ซ่ึงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้น 
และบริษทัฯ ไดน้าํระบบบาร์โคด้ (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการลงทะเบียน และนบัคะแนนเสียง และไดจ้ดัเตรียมอาการแสตมป์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ 

1.4 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และใชร้ะบบบาร์โคด้ในการประมวลผลคะแนน ก่อนเร่ิม
การประชุม จะมีการช้ีแจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระอยา่ง
ชดัเจน โดยเฉพาะในวาระแต่งตั้งกรรมการ กจ็ดัใหมี้การลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บ
บตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ เพื่อเป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึง ประกอบดว้ย ช่ือ รูปถ่าย อาย ุการศึกษา การอบรม
หลกัสูตรกรรมการ ประสบการณ์การทาํงาน และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถศึกษา
ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจได ้นอกจากน้ีบริษทัฯ จะจดัให้มีท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก หรืออาสาสมคัรจากผูถื้อ
หุน้ เพื่อทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมดว้ย 

1.5 บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและตั้งคาํถามใด ๆ ต่อท่ีประชุม ซ่ึงมีการตอบขอ้ซกัถามใน
ทุกประเด็น และมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั้งมีการบนัทึกวีดีโอระหวา่งการ
ประชุมไวด้้วย และเปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชม
ยอ้นหลงัได ้

1.6 คณะกรรมการบริษทั เล็งเห็นถึงความสําคญัของการประชุมผูถื้อหุ้น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษทัทุกท่าน
พยายามเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยทุกคร้ัง โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 
ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

1.7 ภายหลงัการประชุม บริษทัฯ ไดท้าํการเปิดเผยมติท่ีประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดจาํนวนคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระอยา่งชดัเจนแก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายในวนัทาํการถดัไป นบัจากวนัท่ีประชุมผู ้
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ถือหุน้ และจดัส่งรายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ตรวจสอบได ้ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 

 

หมวดท่ี 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
  คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพื่อปกป้อง
สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้ 
2.1 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

2.1.1 บริษทั สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบ
ฉนัทะให้ผูอ่ื้น หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมและลงมติแทนได ้โดยบริษทัฯ 
ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เขา้ประชุมและใช้
สิทธิออกเสียงแทนของผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ จะระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระ ประกอบดว้ยช่ือ 
ตาํแหน่ง อายุ ท่ีอยู่ การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั และการมี
ส่วนได้เสียในวาระใดของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้น  ทั้ งน้ีบริษัทฯ 
สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได ้แต่หากผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบอ่ืนตามประกาศท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้กาํหนดไวก้็ได ้และขอให้ผูถื้อหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุม  

2.1.2 บริษทั ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั และสามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมทุกปี โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ 
กาํหนดและเผยแพร่ผ่านขอ้มูลผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
เวบ็ไซตข์องบริษทั    

2.2 การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.2.1 คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากประธานกรรมการบริหาร 

จดัทาํ “แบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” เพื่อรายงานใหบ้ริษทัทราบถึงการ
มีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ต่อการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือ
บริษทัย่อย โดยจะตอ้งรายงานทนัที ท่ีมีรายการเกิดข้ึน และรายงานทุกคร้ัง ภายใน 30 วนัเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล และเพื่อให้มัน่ใจไดว้่า บริษทัฯ ไดมี้การตรวจสอบเป็นประจาํ จึงกาํหนดให้มีการ
รายงานทุกวนัท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งขอ้มูลมายงัเลขานุการบริษทั เพื่อจดัเก็บ พร้อมทั้งสําเนา
รายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลทุกคร้ัง 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผูบ้ริหารจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต 
(fiduciary duties) ตดัสินใจโดยไม่มีส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจอนัอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอาจนาํไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยได ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 
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89/14 และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.2/2552 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2552 เป็นตน้ไป  

2.2.2 บริษทัฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บังคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
การทาํรายการท่ีเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ
ไดม้า/จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ดงัน้ี 

-  กรณีท่ีคาํนวณขนาดรายการแลว้ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้นําเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน สามารถนาํเสนอต่อท่ีประชุม 
และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมได ้

-  กรณีท่ีคาํนวณขนาดรายการแลว้ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้นําเร่ืองดังกล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ก่อน
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา และนาํเสนอผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

2.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผูถื้อหุน้ หากคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้ท่ีประชุม
ทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าวนั้น เพื่อให้ท่ีประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมของ
บริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษทัโดยรวม 

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น ผูถื้อหุ้น, พนกังาน, ลูกคา้, คู่

ค้า/เจ้าหน้ี , คู่แข่ง, ผู ้ร่วมลงทุน , ชุมชน  สังคม และส่ิงแวดล้อม ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม  โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทาํจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (Code of conduct) ข้ึนเป็นลายลกัษณ์อักษร และ
เผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของ
บริษทัฯ  
3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

- ผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
และคํานึงถึงสิทธิพื้นฐานของผู ้ถือหุ้น  โดยจะประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  และอย่างสุด
ความสามารถ และดาํเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย  

- พนักงาน : บริษทัมีความเช่ือมัน่วา่ “พนกังานทุกคน” เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร จึงมุ่งเนน้ท่ีจะ
สรรหาและรักษาบุคลากรท่ีเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม รวมทั้งยงัมุ่งเนน้การพฒันาความรู้
และศักยภาพบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าและมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นธรรมและมี
สวสัดิการต่างๆ ส่งเสริมบรรยากาศในการทาํงานให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน 



                                       

     63                   
  

บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

นอกจากน้ียงัให้ความสําคญักบัการปฏิบติัต่อพนักงานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความ
ปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหเ้หมาะสม  

- ลูกค้า : บริษทัฯ มุ่งมัน่เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการ
รักษาความลบัของลูกคา้ ตลอดจนเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่ ความสาํเร็จของธุรกิจบริษทัฯ 
โดยปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความจริงใจ สุภาพอ่อนนอ้ม และมีเจตจาํนงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

- คู่ค้า/เจ้าหนี:้ บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยมีแนวทางในการคดัเลือกคู่คา้/
ผูรั้บเหมา ตามระเบียบของบริษทั ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่วิธีการปฏิบติัต่อคู่คา้จะเป็นไปตามสัญญา หรือเง่ือนไขทาง
การคา้ต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไว ้สาํหรับเจา้หน้ีนั้น บริษทัฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของเจา้หน้ี โดยการกูย้มืเงิน การชาํระ
คืน การคํ้าประกนัต่าง ๆ จะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบัเจา้หน้ี  

- คู่แข่งทางการค้า : บริษทัฯ จะปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติั
ในการแข่งขนักบัคู่แข่ง ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม และไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

- ผู้ร่วมลงทุน : บริษทัฯ เคารพซ่ึงสิทธิของผูร่้วมทุนและปฏิบติัต่อผูร่้วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้
ความร่วมมืออย่างดีกับผูร่้วมทุน ทั้ งน้ี  เพื่อให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องกิจการร่วมทุน 

- ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม : บริษทัฯ มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั คาํนึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ให้ความสําคญัในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามกาํลงัความสามารถขององค์อย่างเต็มท่ี 
ควบคู่ไปกบัการดูแลเอาใจใส่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมี
ความรับผดิชอบต่อสงัคมท่ีอยูร่่วมกนั  

3.2 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการใชท้รัพยากร ทรัพยสิ์นของบริษทั และทรัพยสิ์นทางปัญญา (Corporate Assets 
Policy) โดยส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร พนักงาน ใช้สินคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการคา้
ถูกตอ้ง และไม่สนับสนุนสินคา้หรือการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา และให้
ความสําคญักบัการใช้ทรัพยากรและพลงังาน เช่น วตัถุดิบ และพลงังานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า นํ้ าประปา แก๊ส ลม 
ฯลฯ ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตน้ทุนและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และการให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ 
โดยกาํหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้น “คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ” และปลูก
จิตสานึกใหพ้นกังานใหค้วามสาํคญัและช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากส่ิงแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น 
รณรงคใ์หมี้การใชไ้ฟฟ้า นํ้าประปา อยา่ประหยดั ลดปริมาณการใชก้ระดาษ โดยการนาํกระดาษท่ีใชแ้ลว้กลบัมา
ใชใ้หม่ รวมถึงการจดัทาํและจดัเก็บเอกสารในรูปแบบส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน โดยมีการกาํกบั ดูแลการ
ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ ในการประชุมระบบงานเพ่ิมผลผลิตทุกไตรมาส 
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3.3  บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษณ์พลงังาน โดยจดัตั้งคณะทาํงาน “การจดั
การพลงังาน” เพื่อดาํเนินการตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานของบริษทั โดยคณะทาํงานฯ จะรายงานความคืบหนา้
ในการประชุมระบบงานเพ่ิมผลผลิตทุกไตรมาส  

  ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการโครงการท่ีสําคญัเพื่อลดการใชพ้ลงังาน คือ โครงการเปล่ียน
โคมไฟ, หลอดแสงจนัทร์และหลอด Fluorescent เป็นโคม Solar cell และหลอดไฟ LED สามารถลดปริมาณการ
ใชไ้ฟฟ้าได ้ประมาณปีละ 79,664 kWh คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าท่ีลดไดป้ระมาณ 318,816 บาทต่อปี 

3.4 บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการดาํเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีวตัถุประสงค์ในการเสริมสร้าง
จิตสํานึก เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบติัหน้าท่ีอย่างโปร่งใส ไม่นาํพาต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกประการ โดย
บริษทัไดก้าํหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ว่าดว้ยการรับและการ
ให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ หรือก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ โดยบริษทัฯ ได้จัดทําเป็นประกาศบริษัท และประชุมช้ีแจง เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  

3.5 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ หรือ การแจง้เบาะแส จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มผา่นช่องทางต่าง ๆ เพื่อนาํมาปรับปรุงพฒันาสินคา้/บริการ และองคก์ร ใหมี้ความมัน่คง สามารถแข่งขนั 
และสร้างความสําเร็จในระยะยาวได ้รวมถึงสามารถแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ การกระทาํผิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ นโยบายของบริษทั หรือร้องเรียนเร่ืองต่างๆ โดยสามารถแจง้ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาลของบริษทัฯ หรือเลขานุการบริษทัฯ ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี  
1) กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ 

  E-mail Address  :  auditcommittee@thairung.co.th 
  ส่งไปรษณีย ์  :  ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  
                          บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)  

 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160  
2) เลขานุการบริษทัฯ (คุณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ)   

  E-mail Address :  phakkawat@thairung.co.th  
  เบอร์โทรศพัท ์ :  02-420-0076 ต่อ  387, 251, 333 
  ส่งไปรษณีย ์  :  ถึง เลขานุการบริษทั  

          บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)  
       304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160  

3) เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ :  www.thairung.co.th หวัขอ้ “ติดต่อบริษทั” 
   ทั้งน้ีรายละเอียด วิธีการและช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนฯ  ปรากฎในจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

หมวด 2 “นโยบายการคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน/ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีแจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแส
เก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย (Whistleblower Policy)”  

โดยในปี 2563 ท่ีผา่นมา ไม่มีผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน หรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่แต่อยา่งใด 
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3.6 บริษทัฯ มีนโยบายและมาตรการคุม้ครองผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งเปิดเผย
ช่ือแต่อยา่งใด และบริษทัฯ จะจดัเกบ็ขอ้มูลการร้องเรียนเป็นความลบัและคุม้ครองผูร้้องเรียน เพื่อใหผู้ร้้องเรียน 
มัน่ใจวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการแจง้เบาะแสและการร้องเรียนดงักล่าว โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงตามท่ีมีผูแ้จง้เบาะแสหรือ
ขอ้ร้องเรียน แลว้นาํเสนอใหค้ณะกรรมการ รับทราบและพิจารณาโดยตรง 

    ทั้งน้ีรายละเอียด กระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน  
ปรากฎในจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ หมวด 2 “นโยบายการคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังาน/ผู ้
มี ส่วนได้เสีย  ท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้ เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Whistleblower Policy)”  

3.7 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมในการทาํประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม และศาสนา ตวัอยา่งเช่น การร่วม
บริจาคเงินหรือส่ิงของสนบัสนุนองคก์ร มูลนิธิต่าง ๆ, การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนกังานบริษทั และ
เยาวชนในโรงเรียนละแวกใกลเ้คียงบริษทัเป็นประจาํทุกปี, สนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งชมรมพทุธศาสนาในบริษทั 
การจดักิจกรรมทางศาสนาท่ีสาํคญัภายในบริษทัอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เป็นตน้ 

3.8 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานทุกคน จึงไดจ้ดัทาํประกาศบริษทั  เร่ือง นโยบาย
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือ และถือปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด  

3.9 บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของพนักงานซ่ึงเป็นทรัพยากรสําคญัของบริษทั จึงมีนโยบายในการดูแล
พนกังานอยา่งเสมอภาค จดัให้มีสวสัดิการ และค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยาวแก่พนกังานอยา่งเหมาะสม 
เช่น สวสัดิการรถรับส่งพนกังาน สวสัดิการโรงอาหาร เคร่ืองแบบพนกังาน ประกนัอุบติัเหตุ การตรวจสุขภาพ
ประจาํปี หอ้งพยาบาล ห้องสมุด เป็นตน้ และเพื่อใหพ้นกังานมีเงินออม เพื่อใชจ่้ายในระยะยาว หรือเม่ือเกษียณ
งานแลว้นั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ และจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยบริษทัฯ จ่ายเงิน
สมทบและผลประโยชน์ใหก้บัพนกังาน 

3.10 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากพนกังาน จึงจดัให้มีกิจกรรม
ขอ้เสนอแนะจากพนักงาน โดยกาํหนดเป้าหมายปีละ 12 เร่ืองต่อคน หรือสามารถแจง้ผ่านกล่องขอ้เสนอแนะ
โดยตรงถึงกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตน้ 

 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
               คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้บริษทัฯ ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผย
ขอ้มูลทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการ และอนาคตของ
ธุรกิจของบริษทัฯ แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอและทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ  
4.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง “ส่วนงานหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์-สํานกักรรมการผูจ้ดัการ” ข้ึน เพื่อทาํหนา้ท่ีเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง ทั้งการรายงานทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัฯ และ
รับผิดชอบในการติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายนอก เช่น ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป นักวิเคราะห์และ
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งน้ีผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลของบริษทัฯ เพิ่มเติมไดท่ี้ 
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ส่วนงานหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์ - สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
โทรศพัท ์0-2420-0076 ต่อ 321 หรือ 359 โทรสาร 0-2814-5032 
E-mail address : naiyana@thairung.co.th หรือ omd_ir@thairung.co.th   
Website : http://www.thairung.co.th 

4.2 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่สารสนเทศตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เช่น แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจาํปีของบริษัท รวมทั้ งสารสนเทศท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผ่านระบบ SET 
Community Portal (SCP) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ Website ของบริษทัดว้ย 

4.3 คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี รวมทั้ งได้เปิดเผยจาํนวนคร้ังของการ
ประชุมและจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท  การประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการประชุมผูถื้อหุ้น (รายละเอียดตามหัวขอ้เร่ืองโครงสร้างการจดัการ และ
หวัขอ้ จาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ)  

4.4  บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหารของบริษทั ตอ้ง
รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย ์ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลและอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทุกวนัท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปี ทั้งน้ี 
เพื่อใหบ้ริษทัมีขอ้มูลประกอบการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงเป็นรายการท่ี
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และอาจนาํไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้
เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และ
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.2/2552 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เป็นตน้ไป  

 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั  ตระหนักดีถึงการมีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษทั และความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  
5.1 โครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

5.1.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน และมี
จาํนวนเหมาะสมกบัขนาดกิจการของบริษทัฯ ในจาํนวนน้ีตอ้งมีกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 
ของจาํนวนคณะกรรมการทั้ งคณะ และไม่ตํ่ากว่า 3 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ ง/ถอดถอน
กรรมการ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จาํกดัจาํนวนวาระการ
ดาํรงตาํแหน่ง ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั  มีจาํนวน  8  ท่าน  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร  3  ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.50  

5.1.2 คุณสมบติัของกรรมการ : ผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและความ
พร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงควรมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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2) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ทาํงานท่ีผา่นมาอยา่งยาวนาน หรือเฉพาะดา้น ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความเหมาะสมของสถานการณ์บริษทัฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ 

3) เป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะการตัดสินใจท่ีสําคัญเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษทั 

4) เป็นผุมี้คุณธรรมและจริยธรรม และคุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจกาํหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
5.1.3 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดให้กรรมการแต่ละท่านควรจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 4 บริษทั ทั้งน้ี ไม่นบัรวมบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ซ่ึงบริษทัมี
ความจาํเป็นตอ้งเขา้ไปกาํกบัดูแลการบริหารงาน ทั้งน้ีเพื่อความเหมาะสมของการจดัสรรเวลาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัแต่ละท่าน 

5.1.4 คุณสมบติัของกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รายละเอียดตาม
หัวขอ้เร่ืองกรรมการอิสระ) กรรมการอิสระแต่ละท่านตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพท่ี
จาํเป็นในการบริหารกิจการของบริษทั และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

5.1.5 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการอิสระของบริษทั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยเร่ิม
นับตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในเดือนเมษายน 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจเสนอช่ือ
กรรมการดงักล่าวให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการต่อไปได ้แต่ให้คุณสมบติั
ความเป็นอิสระของกรรมการนั้นส้ินสุดลง 

5.1.6  ความหลากหลายของกรรมการ (Board Skill Matrix) : คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดนโยบายความ
หลากหลายของกรรมการบริษทัฯ โดยกรรมการแต่ละคนตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพมี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งดา้น Hard skills และ Soft skills ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหาร
กิจการของบริษทัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในขั้นตอนการสรรหากรรมการ จะพิจารณาจากทกัษะ
จาํเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยใช้
ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) จาก Membership Directory ของสถาบนั IOD ประกอบการพิจารณา
ดว้ย 

5.1.7 ประธานกรรมการมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนด
อาํนาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไวอ้ย่างชดัเจน (รายละเอียดตามหัวขอ้
เร่ืองรายช่ือผูบ้ริหาร) เพื่อมิใหค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั ทาํใหเ้กิดการถ่วงดุล และสอบทานการ
บริหารงานได ้  

5.1.8 คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้ง เลขานุการบริษทั เพื่อทาํหน้าท่ีจดัทาํและจดัเก็บ ทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั หนังสือนัดประชุมและรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุ้น และจดัเก็บรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ/ผูบ้ริหาร ตลอดจนหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี
พรบ. หลกัทรัพยฯ์ กาํหนด  โดยเลขานุการบริษทัท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งข้ึนเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นวา่
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มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย  และ การบริหารงานเลขานุการบริษทั ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนรับผดิชอบดูแลงานดา้นบรรษทัภิบาลบริษทั 

5.2 บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
5.2.1 คณะกรรมการ มีอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ท่ีจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั ให้

ความเห็นชอบ และดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ รายละเอียดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
ปรากฎในแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

5.2.2 คณะกรรมการบริษทั  มีส่วนร่วมในการกาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจของ
บริษทัอยา่งสมํ่าเสมอทุกปี และไดก้าํกบัดูแล ติดตามผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว้
อยา่งสมํ่าเสมอทุกไตรมาส ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและกาํกบัดูแล และติดตามให้ฝ่าย
บริหารดาํเนินการ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของ
บริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม  นอกจากน้ีคณะกรรมการไดจ้ดัให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน  การ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

5.2.3 คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจข้ึน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

5.2.4 คณะกรรมการบริษัท  ได้กาํหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองความขัดแยง้ของผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั  โดยผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียจะตอ้งเปิดเผย
การมีส่วนไดเ้สียนั้น และไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

5.2.5 คณะกรรมการบริษัท  ได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมและการบริหารความเส่ียง จึงได้จัดตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน เพื่อทาํหน้าท่ีกาํหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียง
โดยรวมของบริษทัฯ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และไดจ้ดัตั้งฝ่ายตรวจสอบ
ภายในข้ึน เพื่อจดัให้มีระบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติั
ตามกฎ ระเบียบและนโยบาย เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินสําคญัของ
บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกาํหนดให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  

5.3 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
5.3.1 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและ

บรรษทัภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน (รายช่ือกรรมการ ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และขอ้มูลอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการชุดยอ่ย
แต่ละชุด ปรากฎในแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 

5.3.2  ประธานคณะกรรมการ มิไดเ้ป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย และสมาชิกส่วนใหญ่ของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และ
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

5.4 การประชุมของคณะกรรมการ 
5.4.1 คณะกรรมการบริษทั มีกาํหนดประชุมคณะกรรมการไวเ้ป็นการล่วงหนา้ตลอดปีอยา่งนอ้ยไตรมาส ละ 1 

คร้ัง  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมในระหว่างปี ซ่ีงรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดแ้จง้
กาํหนดการดงักล่าวให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหนา้ เพื่อให้สามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัทุกท่านใหค้วามสาํคญัในการประชุมเป็นอยา่งยิง่และพยายามเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง 
โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 4 คร้ัง และในภาพรวมของกรรมการทุกท่าน มี
สัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ ร้อยละ 97 ของการประชุมทั้งปี ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั มีการกาํหนดวาระชัดเจน และสํานักกรรมการ
ผูจ้ดัการจะจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนั
ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลมาก่อนล่วงหน้า โดยกรรมการแต่ละคนมีความ
เป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมได ้หรือหากตอ้งการสารสนเทศเพ่ิมเติม ก็สามารถแจง้ต่อ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือเลขานุการบริษทัได ้

5.4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีกรรมการจะ
อภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และกรรมการผูจ้ดัการไดเ้ชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการดว้ยทุกคร้ัง เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
โดยตรง ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการ
บนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทัเพื่อใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

5.4.3   บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย อยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ หรือประเด็นต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระ อาทิ แนวทางการบริหารงาน แผนกลยุทธ์ของบริษทั แนวทางการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน แผนสืบ
ทอดตาํแหน่ง (Succession plan) เป็นตน้ โดยในปี 2563 ไดจ้ดัการประชุมดังกล่าวข้ึน 1 คร้ัง ในเดือน
พฤศจิกายน 2563 และไดน้าํขอ้เสนอแนะจากการประชุมดงักล่าว ไปดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

5.5 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ, คณะกรรมการชุดยอ่ย และการประเมินผลงานของ CEO 
คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม, คณะกรรมการชุด

ยอ่ย และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผล CEO เป็นประจาํทุกปี โดยใช้
แบบฟอร์มของศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการ
ไดม้อบหมายให้สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้วบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ร่วมกนัอภิปรายถึงผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยผลการ
ประเมิน ประจาํปี 2563 เป็นดงัน้ี 
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5.5.1 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม  
 คะแนนเฉล่ีย 3.84 จากคะแนนเตม็ 4 หรือคิดเป็น 96% (เพิ่มข้ึน 3% จากปีก่อน) อยูใ่นระดบั “ดีมาก” โดยแบ่ง
หวัขอ้การประเมินออกเป็น 6 หมวด ดงัน้ี 

หมวด ปี 2563 ปี 2562 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.88 ค่าเฉล่ีย 3.80 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.79 ค่าเฉล่ีย 3.68 
3. การประชุมคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.92 ค่าเฉล่ีย 3.71 
4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ ค่าเฉล่ีย 3.84 ค่าเฉล่ีย 3.77 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ ค่าเฉล่ีย 3.98 ค่าเฉล่ีย 3.83 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร ค่าเฉล่ีย 3.67 ค่าเฉล่ีย 3.63 

5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
คะแนนเฉล่ีย 3.78 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 94.50% (ลดลง 1% จากปีก่อน) อยูใ่นระดบั   “ดีมาก” โดย

แบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 6 หมวด ดงัน้ี 
หมวด ปี 2563 ปี 2562 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการเหมาะสมสาํหรับการ
ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค่าเฉล่ีย 3.91 ค่าเฉล่ีย 3.95 

2. ประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย ค่าเฉล่ีย 3.75 ค่าเฉล่ีย 3.75 
3. บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ค่าเฉล่ีย 3.87 ค่าเฉล่ีย 4.00 
4. บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ค่าเฉล่ีย 3.89 ค่าเฉล่ีย 3.94 
5. บทบาท หนา้ท่ี ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ค่าเฉล่ีย 3.75 ค่าเฉล่ีย 3.65 
6. บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ค่าเฉล่ีย 3.33 ค่าเฉล่ีย 3.50 

5.5.3 การประเมินผลงานของ CEO 
คะแนนเฉล่ีย 3.96 จากคะแนนเต็ม 4 หรือคิดเป็น 99% (เพิ่มข้ึน 1% จากปีก่อน) อยู่ในระดบั “ดีมาก” ซ่ึงแบ่ง

หวัขอ้การประเมินออกเป็น 10 หมวด คือ 
หมวด ปี 2563 ปี 2562 

1.  ความเป็นผูน้าํ ค่าเฉล่ีย 3.94 ค่าเฉล่ีย 4.00 
2.  การกาํหนดกลยทุธ์ ค่าเฉล่ีย 3.87 ค่าเฉล่ีย 3.93 
3.  การปฏิบติัตามกลยทุธ์ ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 3.78 
4.  การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน ค่าเฉล่ีย 3.89 ค่าเฉล่ีย 3.94 
5.  ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 3.94 
6.  ความสมัพนัธ์กบัภายนอก ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 4.00 

7.  การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 3.93 
8.  การสืบทอดตาํแหน่ง ค่าเฉล่ีย 3.78 ค่าเฉล่ีย 3.78 
9.  ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 4.00 

10. คุณสมบติัส่วนตวั ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 3.83 
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5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการอิสระเป็น

ประธานกรรมการ เพื่อทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โปร่งใส เช่ือมโยงกบัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของแต่ละท่าน อยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดูแล
รักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ สาํหรับการกาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั และบริษทัไดเ้ปิดเผยจาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นรายงานประจาํปี 
และแบบ 56-1 ตามท่ีสาํนกังานกลต. กาํหนด (รายละเอียดตามหวัขอ้เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) 
5.7 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

5.7.1 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
กรรมการ โดยการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
อย่างสมํ่าเสมอ โดยปัจจุบันมีกรรมการร้อยละ 50 ท่ีได้เข้ารับ การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ     หลกัสูตร 
  1. คุณสมพงษ ์เผอิญโชค  Director Certification Program 26/2003 
  2. คุณแกว้ใจ เผอิญโชค  Director Certification Program 29/2003 

Corporate Governance for Capital Market Intermidiaries 10/2015 
  3. คุณสุเวทย ์ธีรวชิรกลุ  Director Certification Program 9/2001 
      Audit Committee Program 15/2006 
      Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2010 

4. รศ.ดร.พิภพ อุดร   Advanced Audit Committee Program 36/2020 
IT Governance and Cyber Resilience Program 13/2020 

 Director Certification Program 270/2019 
      Director Accreditation Program 155/2018   
5.7.2 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะเป็นผูแ้นะนาํลกัษณะ

ธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ 
การรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการต่อสาํนกังานกลต. และบริษทั การเปิดขอ้มูลการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการต่อบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ กาํหนดการประชุม
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดทั้งปี และกาํหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ฯลฯ และส่งเสริมใหก้รรมการ
ได้เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อเป็นเพิ่มพูน
ความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

5.7.3  การจดัทาํแผนการพฒันาและสืบทอดงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูงนั้น ขณะน้ีอยู่
ระหว่างดาํเนินการโดยฝ่ายจดัการ ก่อนจะนาํเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ
พิจารณาดาํเนินการในลาํดบัถดัไป 
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10. รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
1. ด้านเศรษฐกจิ 

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไทยรุ่งฯ ในปี 2563 นั้น บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการ 1,530 ลา้น
บาท ลดลง 36% เน่ืองจากปริมาณงานช้ินส่วนและรับจา้งประกอบท่ีลดลง เน่ืองมาจากผลกระทบของโควิด 19 
และการปิดกิจการของ GM รวมถึงการขายรถยนต ์Transformer ให้หน่วยงานภาครัฐท่ีลดลง ทาํให้บริษทัฯ มีผล
ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 91 ลา้นบาท ลดลง 132% จากปีท่ีแลว้   

2. ด้านส่ิงแวดล้อม 
บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการอนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

รวมทั้งมีการขยายผลการดาํเนินกิจกรรมใหค้รอบคลุมเพิ่มเติม ดงัน้ี 
การตรวจประเมินการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 
เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง โดยคาํนึงถึง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นสําคญั บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการจดัให้มี
การตรวจประเมินการดาํเนินงานบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015  ข้ึนเป็นประจาํทุกปี โดย
ในปี 2563 ไดจ้ดัให้มีการตรวจประเมิน จาํนวน 2 คร้ัง โดยเป็นการตรวจประเมินจากฝ่ายตรวจสอบภายใน จาํนวน 1 
คร้ัง และตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกโดย บริษทั บริษทั ยไูนเตด็ รีจิสตร้า ออฟ ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
จาํนวน 1 คร้ัง ผลการตรวจประเมิน พบว่า บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) มีการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 

1. การจัดการกากของเสียอนัตราย  
ในกระบวนการพ่นสี จะมีการใชม่้านนํ้ าหมุนเวียนเพื่อดกัจบัละอองสี และนาํกากตะกอนสีซ่ึงเป็นของ

เสียอนัตรายส่งใหบ้ริษทัผูรั้บกาํจดั นาํกากของเสียไปดาํเนินการกาํจดัอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด 
2. การจัดการมลพษิทางอากาศ 

บริษทั ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการจดัการมลพิษทางอากาศ ท่ีอาจเกิดจากกระบวนการผลิตสินคา้ และการ
ใหบ้ริการของบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้ง  บริษทัจึงไดด้าํเนินการปรับปรุงระบบจุ่มและพ่นสีเพื่อลด
มลพิษ  รวมทั้งสร้างความมัน่ใจให้กบับริษทัคู่คา้ว่ากระบวนการจุ่มและพ่นสีของ
บริษทั ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

บริษัท ได้ใช้เทคโนโลยีการบําบัดมลพิษทางอากาศท่ีอาจเกิดจาก
กระบวนการจุ่มสี EDP โดยพฒันาระบบบาํบดักล่ิน (Activated Carbon)  เพื่อดูดซับ
กล่ินจากห้องชุบสี  ส่วนการพ่นสีจะใชเ้ทคโนโลยม่ีานนํ้ าเพื่อให้มวลสารจากอากาศ
รวมกบันํ้า ก่อนปล่อยอากาศท่ีบาํบดัแลว้ออกทางปล่องระบายอากาศ ส่วนนํ้ าเสียจะ
ถูกส่งไปบาํบดันํ้าเสียท่ีมีสีเจือปน (Spay Booth) ตามลาํดบั   

3. การจัดการมลพษิทางนํา้ 
นํ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งนํ้ าเสียท่ีมีสารเคมีเจือปน และนํ้ าเสียท่ีมีสีเจือปน (Contaminated 

Water)  ท่ีอาจเกิดจากกระบวนการจุ่มและพ่นสีรถยนต ์ บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมกาํหนด โดยใชร้ะบบบาํบดัสารเคมีท่ีมีสารเคมีเจือปน (Degrease) และระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีมีสีเจือ
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ปน (Spray Booth)  ซ่ึงในขั้นตอนการบาํบดันํ้าเสียจะควบคุมโดยฝ่ายวิศวกรรมโรงงานของบริษทั และกาํหนดใหมี้การ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าหลงัการบาํบดัโดยบริษทัผูรั้บดาํเนินการ ทาํการตรวจวดัคุณภาพนํ้าของโรงงานก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด  อีกทั้งบริษทัไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นการปรับปรุงระบบการบาํบดั
มลพิษ ของบริษทั อนัจะนาํไปสู่การสร้างความเช่ือมัน่ดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัชุมชนใกลเ้คียงโรงงาน 

3. ด้านสังคม 

 นโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคม  

 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม 

นโยบายความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility; CSR) โดยมุ่งสร้างความสัมพนัธ์อนัดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั คาํนึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ความสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามกําลัง
ความสามารถขององคอ์ย่างเต็มท่ี ควบคู่ไปกบัการดูแลเอาใจใส่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสร้างทศันคติและวฒันธรรม
องคก์รเพ่ือใหพ้นกังานมีความรับผดิชอบต่อสงัคมท่ีอยูร่่วมกนั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความสุจริต โปร่งใส สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมุ่งเนน้การเจริญเติบโต
ของบริษทั ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคม อย่างรอบดา้น รวมทั้งดูแล
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจท่ีบริษทักาํหนด 

2. ส่งเสริมและให้ความรู้ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมกบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ เพื่อเป็นแนวทางสร้าง
การมีส่วนร่วมในการดูแลรับผดิชอบต่อสงัคม ใหท้ัว่ถึงทั้งองคก์ร 

3. รับผดิชอบและยดึมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตั้งอยู ่
4. ดาํเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรคส์งัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหชุ้มชนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู ่

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีดาํเนินการเอง และร่วมมือกบัภาครัฐ และชุมชน 
5. จดัให้มีการส่ือสาร เผยแพร่ขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ใจในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และทบทวนนโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคมเป็นระยะเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
6. ป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้
7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนั

เน่ืองมาจากการดาํเนินงานของบริษทั โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกบัเจา้หน้าท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

8. บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและ มีจริยธรรม ใส่ใจการปฏิบติัตามกฎหมายเคารพ
กฎระเบียบของสงัคม และมีความเป็นกลางทางการเมือง 

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ  ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงมุ่งเนน้การณรงคแ์ละปลูกฝังจิตสาํนึกใหพ้นกังานเขา้ใจ
ถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัหลกัสูตร
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ฝึกอบรมให้กับพนักงาน รวมชั่วโมงฝึกอบรมจาํนวน 48 ชั่วโมง ไดแ้ก่ หลกัสูตรบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความ
ปลอดภยัการเกบ็รักษาวตัถุอนัตราย, หลกัสูตรความปลอดภยัในการทาํงาน การจดัเก็บสารเคมีและการตอบโตก้รณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน  และหลกัสูตร Internal Auditor ISO14001 : 2015 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยจะกาํจดั 
ลด และไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษในกระบวนการผลิต อนัจะกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชน รวมถึงบริษทัฯ ยงัพร้อมจะ
รับฟังข้อท้วงติง ข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม และ
ตระหนกัถึงสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานทุกคน ในฐานะทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององคก์รและเป็นปัจจยัหลกั
ท่ีผลกัดนั ให้การดาํเนินงานบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายจึงจดัให้มีการดาํเนินดา้นความปลอดภยั ชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยคาํนึงถึงมาตรฐานสากล เป็นไปตามนโยบายเก่ียวกบัพนักงาน และแนวทางปฏิบติั
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการ
ดาํเนินธุรกิจ อยา่งเคร่งครัด 

บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินงานดา้นความปลอดภยัเพื่อควบคุมและป้องกนัไม่ให้เกิด
อุบติัเหตุในการปฏิบติังานภายในบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต และพ้ืนท่ีทัว่ไป ในปี 2563 
บริษทัมีชัว่โมงการทาํงานท่ีปลอดภยัต่อเน่ืองรวม 223 วนั  โดยไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน  และเพื่อเป็นการกระตุน้
จิตสาํนึกให้กบัพนกังานไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและความสาํคญัของการทาํงานดว้ยความปลอดภยัท่ีมีต่อตนเอง คนรอบ
ขา้ง และต่อองคก์ร บริษทั จึงไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภยัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 จดัให้มีอบรมใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ใหก้บัพนกังานท่ีเขา้มาเร่ิมงานใหม่ และจดั
อบรมผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เพื่อทบทวนกฎความปลอดภยัในการทาํงานทั้งความปลอดภยั
เฉพาะงาน และกฎความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายกําหนด ให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 ในปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัให้กบัพนกังานจาํนวน 3 หลกัสูตร รวม 
28 ชัว่โมง รวมผูเ้ขา้อบรม 329 คน ไดแ้ก่ 
- หลกัสูตรอบรมดบัเพลิงขั้นตน้ 8 ชัว่โมง มีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 52 คน   
- หลกัสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกบัป้ันจัน่ (ผูใ้ห้สัญญาณแก่ผูบ้งัคบัและผูย้ึดเกาะวสัดุ) 12 ชั่วโมง 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 10 คน  
- หลกัสูตรความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสําหรับพนกังานใหม่ 8 

ชัว่โมง จาํนวน 7 รุ่น มีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 267 คน   
 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทาํงาน  จะจัดการตรวจสอบ และประเมินความเส่ียงในการเกิด

อนัตรายต่อบุคคลและทรัพยสิ์น รวมทั้งผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งกาํหนดมาตรการป้องกนั 
และบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการทาํงาน ก่อนอนุญาตให้ผูรั้บจา้งภายนอก เขา้ทาํงานในพื้นท่ี
ของบริษทั  
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2. การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 
กาํหนดให้มีการอบรม การซอ้มการดบัเพลิงและทดสอบสัญญาณเตือนภยัเป็นประจาํทุกเดือน รวมทั้งจดัให้มี

การฝึกซอ้มดบัเพลิงขั้นตน้ และการอพยพหนีไฟประจาํปี และการส่งต่อผูบ้าดเจบ็ เป็นประจาํทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 

3. การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยพนักงาน 

 ดาํเนินการจดัทาํโปรแกรมตรวจสุขภาพประจาํปีใหก้บัพนกังาน ตามความเส่ียงในการปฏิบติังาน เพื่อ
เป็นการเฝ้าระวงัด้านสุขภาพของพนักงานท่ีตอ้งสัมผสักับความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง ลดความเส่ียงในการทาํงานใหล้ดนอ้ยลง 

 จดัให้มีการดาํเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมการปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยัให้กบัพนกังานทุกระดบั
ไดมี้ส่วนร่วม ไดแ้ก่ การจดังานสัปดาห์ความปลอดภยั การสาํรวจและปรับปรุงอุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล  เป็นตน้ 

 

กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัการดาํเนินกิจกรรมต่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยมี

เจตจาํนงท่ีใหค้วามสาํคญัในเร่ือง CSR ทั้งภายในบริษทัฯ คือพนกังานทุกคน และต่อบุคคลภายนอกบริษทัฯ นอกจากน้ี
กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการจดัตั้งมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ
ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รสาธารณกุศลต่างๆ หรือการพฒันาสังคมในดา้นต่างๆ เช่น ช่วยเหลือดา้นการศึกษา ช่วย
สงเคราะห์ผูป้ระสบปัญหายากไร้ เป็นตน้   

กลุ่มบริษทัไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มเผอิญโชค และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ไดร่้วมดาํเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมแบบมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียในจากการดาํเนินกิจการของบริษทัในทุกภาคส่วน  ทั้งบริษทัและ
กลุ่มบริษทัในเครือ บริษทัคู่คา้ หน่วยงานราชการในทอ้งถ่ิน และท่ีสําคญับริษทัมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของพนกังานในการมีส่วนร่วมดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1) การดูแลชุมชนและสงัคม 
2) การสนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชน 
3) การบริจาคส่ิงของ และเงินแก่องคก์รสาธารณกศุลต่างๆ 
4) กิจกรรมส่งเสริมการทาํความดี 
ในปี 2563 ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ กลุ่มเผอิญโชค และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ได้ร่วมสมทบทุน

เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล สถานศึกษา การกีฬา วัด มูลนิธิและชุมชนต่าง ๆ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
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2,511,828 บาท  โดยแบ่งเป็น กลุ่มบริษทัไทยรุ่งฯ และพนักงาน จาํนวน 101,828 บาท กลุ่มเผอิญโชค และมูลนิธิ
วิเชียร-ปราณี เผอิญโชค จาํนวน 2,410,000 บาท โดยมีกิจกรรมท่ีสาํคญัในรอบปี ดงัน้ี 
1) การดูแลชุมชนและสังคม 

 บริษทั มุ่งเนน้ถึงความสาํคญัของชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโรงงาน ตลอดจนการเสริมสร้างหน่วยงานสาธารณะใน
ทอ้งถ่ินใหมี้ความเขม้แขง็ มีศกัยภาพในการดูแลและใหบ้ริการกบัประชาชนในเขตพื้นท่ีหนองแขม และเขตบางแค ซ่ึง
เป็นพื้นท่ีตั้งของกิจการในกลุ่มบริษทัไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)   

ชุมชนสัมพนัธ์ 
 ดว้ยพื้นท่ีตั้งของโรงงานผลิตช้ินส่วน และประกอบรถยนตข์องบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) อยู่
ติดกบัเขตท่ีพกัอาศยัของชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและควบคุมมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตทั้งการชุบสี  
 การพ่นสี ท่ีอาจก่อให้เกิดความรําคาญกบัชุมชนท่ีอาศยัอยู่ใกลเ้คียงเขตโรงงาน  บริษทัไดก้าํหนดให้มีทีมงานชุมชน
สมัพนัธ์ เพื่อสร้างช่องทางการส่ือสาร รับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชน เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โดยทีมชุมชน
สมัพนัธ์จะเขา้เยีย่มเยยีนพบปะชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

2) การสนับสนุนการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาให้กบัเยาวชน 
นอกจากความตระหนกัถึงความสาํคญัของการส่งเสริมการใหบ้ริการดา้นสุขภาพอนามยัแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

บริษทัยงัตระหนักถึงความสําคญัของการส่งเสริมการศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะส่งผลต่อระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชน บริษทัจึงจดัสรรงบประมาณสาํหรับเป็นทุนการศึกษา เพื่อมอบใหก้บัเยาวชนไดใ้ชเ้ป็นทุน 
และเป็นขวญักาํลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนดว้ยความขยนัหมัน่เพียร โดยบริษทัไดจ้ดัสรรทุนการศึกษา ดงัน้ี 
2.1 สนับสนุนสโมสรเทเบิลเทนนิสไทยรุ่ง 

บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ล็งเห็นถึงความตอ้งการโอกาสในการแข่งขนัของนักกีฬาและ
ช่วยอนุเคราะห์ ใหก้ารสนบัสนุนนกักีฬาไดมี้โอกาสในการฝึกซอ้มท่ีดีและมีโอกาสเดินทางแข่งขนัทัว่ประเทศเพ่ือเก็บ
คะแนนสะสม เพื่อเติมเต็มความฝันท่ีจะประสบความสาํเร็จในการเล่นเทเบิลเทนนิส ซ่ึงกลุ่มเด็กนกักีฬาเหล่าน้ี หลาย
คน เป็นเด็กนกักีฬาท่ีขาดโอกาสในดา้นทุนทรัพยท์ั้งเร่ืองของอุปกรณ์ในการแข่งขนัและโอกาสในการเดินทางไปแข่ง
ในจังหวดัต่างๆ ทั่วประเทศ  เน่ืองจากข้อจาํกัดในเร่ืองทุนทรัพยแ์ละไม่ได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพยจ์าก
ผูป้กครอง  เน่ืองจากมีสถานะท่ีค่อนขา้งลาํบาก ซ่ึงเด็กในสโมสรทุกคนเป็นนักกีฬาท่ีมีฝีมือระดบัตน้ๆ ของประเทศ  
ถา้หากไดมี้การพฒันาและมีโอกาสทางการแข่งขนั กจ็ะประสบความสาํเร็จไดแ้น่นอน  
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 โดยในปี 2563 สโมสรเทเบิลเทนนิสไทยรุ่ง ไดส่้งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัหลายรายการ และยงัสามารถ
ไดรั้บรางวลัหลายรางวลัเช่น ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศชายเด่ียวอายไุม่เกิน 15 ปี รายการ BBG Princess cup และไดรั้บ
รางวลัอนัดบั 3 รุ่นทัว่ไปชาย และอนัดบั 3 รุ่นอายไุม่เกิน12ปี รายการ SET ALL THAILAND AYUTTHAYA เป็นตน้  

บริษทัฯ จึงไดม้อบเงินสนบัสนุนใหก้บันกักีฬา เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกซอ้ม ตลอดไปจนถึงค่าใชจ่้ายท่ี
จาํเป็นสาํหรับการแข่งขนัต่อไป โดยตลอดปี 2563 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนเงินเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 192,195 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

3) การบริจาคส่ิงของ และเงินแก่องค์กรสาธารณกศุลต่างๆ 
3.1 กจิกรรมร่วมช่วยเหลอื และปันนํา้ใจแด่เดก็กาํพร้า 
 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) เชิญชวนเพื่อนพนกังานร่วมทาํความดีโดยบริจาคของใชมื้อสอง 
ของใชเ้กินความจาํเป็น  เพื่อนาํส่ิงของเหล่านั้นมาเปล่ียนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กบัเด็ก ๆ ให้กบัมูลนิธิบา้นนก
ขม้ินทัว่ประเทศ  

 
 
 
 
 
 

3.2 การสนับสนุนกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ 

เพื่อเป็นการสนบัสนุนการทาํกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม บริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณ และ
วสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นเพื่อสร้างประโยชน์ หรือเพื่อการขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเน่ือง 
บริษทัไดส้นับสนุนงบประมาณเพ่ือการดาํเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กบัองคก์รต่างๆ ทั้งสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องคก์รเพ่ือการกศุลต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
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4) กจิกรรมส่งเสริมการทําความด ี
 จากปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจ ด้วยการ “คิดดี ทาํดี พูดดี” บริษทัได้ใช้หลกัดังกล่าวเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนดาํเนินชีวิตดว้ยหลกัคิดดี ทาํดี และพูดดี ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการทาํความดีท่ีหลากหลาย 
เช่น กจิกรรมการบริจาคโลหิต 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการบริจาคโลหิตทุกไตรมาส เป็นประจาํทุกปี ตั้ งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน มี
พนกังานบริจาคโลหิต 2,874 คน เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัการแบ่งปัน, เสียสละ และช่วยเหลือสงัคม 
 

 

4. ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคล

นั้นเป็นส่วนสาํคญัในการช่วยใหอ้งคก์รสามารถขบัเคล่ือนพฒันาเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง บริษทัฯ จึงมีนโยบาย
ท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีการจดัสวสัดิการต่างๆ ใหก้บัพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั และมี
การกาํหนดสภาพการทาํงานท่ีเป็นธรรมไม่ขดัต่อกฎหมายแรงงาน และใหโ้อกาสพนกังานทุกคนท่ีจะกา้วหนา้ไดต้าม
ผลการปฎิบติังานโดยไม่แบ่งแยกเพศชายหรือเพศหญิง  
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ จึงกาํหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อแรงงานเพื่อเป็นกรอบการ
ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ใหป้ระสบความสาํเร็จ และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. สร้างความจริงใจต่อกนัระหวา่งบริษทัฯ และพนกังาน รวมทั้งใหก้ารยอมรับต่อหนา้ท่ีของกนัและกนั และหาก
มีปัญหาก็มีการปรึกษาหารือร่วมกนั โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัดว้ยความเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้การ
แกปั้ญหาต่างๆ ลุล่วงดว้ยดี 

2. บริษทัฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค  และยุติธรรม  โดยมีการปกครองแบบครอบครัวและให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นต่างๆ ผ่านระบบขอ้เสนอแนะและมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจ  
โดยการมอบรางวลัและทุนการศึกษาบุตรพนกังานทุกปี 

3. บริษทัฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานไดมี้ทกัษะและความรู้มากข้ึน  ดว้ยการส่งพนักงานเขา้รับการอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกบริษทัฯ  โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัหลกัสูตรฝึกอบรมทั้งส้ิน 32 หลกัสูตร แบ่งเป็นการ
อบรมภายใน 21 หลกัสูตร และอบรมภายนอก 11 หลกัสูตร มีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งส้ิน 1,035 คน คิดเป็น 
7,336 ชัว่โมง จาํนวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ีย 7.09 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
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4. บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํระบบการส่ือสารภายในท่ีชดัเจน  เพื่อให้พนักงานไดรั้บทราบข่าวสารท่ีชดัเจน และ
ถูกตอ้ง 

5. บริษทัฯ ได้มีการจดัให้มีการ Survey โรงงานเพื่อรับทราบขอ้มูลและปัญหาต่างๆ ของพนักงานเพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไ้ข และหากพนกังานมีปัญหาสงสยัหรือตอ้งการปรึกษากส็ามารถปรึกษาไดท้นัทีหรือตอ้งการเป็น
ส่วนตวัก็สามารถนัดปรึกษาได ้ โดยการทาํในเร่ืองดงักล่าวก็เพื่อจุดประสงค์ให้พนักงานทาํงานดว้ยความ
สบายใจและเป็นสุขกบัการทาํงาน 
 

การสรรหาและการจ้างงาน บริษทัฯ มีนโยบายสรรหาคดัเลือกพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พิจารณาจาก
ความสามารถและความจาํเป็นในการประกอบธุรกิจ ไม่จา้งแรงงานเด็ก มีการจดัทาํระบบการสรรหาบุคลากรท่ีจดัเป็น
ระเบียบปฎิบติั มีกระบวนการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทกัษะตามตาํแหน่งงาน มีการสัมภาษณ์อยา่งโปร่งใส 
เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานอยา่งแทจ้ริง 
การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าจา้งและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม สอดคลอ้งกบั
ความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฎิบติัแต่ละตาํแหน่งงาน โดยมี
ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัตาํแหน่งงาน เพื่อความเป็นธรรม และนอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงค่าตอบแทนให้มี
ความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและให้สามารถแข่งขนัได้กับอุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกัน เพื่อดึงดูดผูมี้
ความสามารถเขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ 
การบริหารด้านสวัสดิการ บริษทัฯ จดัให้มีสวสัดิการแก่พนักงานและครอบครัว จดัให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สวสัดิการประจาํสถานประกอบกิจการ เพื่อใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นสวสัดิการและยงัเป็นส่ือกลาง
ในการส่ือสารเร่ืองสวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานกบับริษทัฯ และให้ความช่วยเหลือเร่ืองสวสัดิการ
ต่างๆ แก่พนกังาน 
 

หัวเร่ือง 

ปี 2562 ปี 2563 

จาํนวน 
จาํนวนชัว่โมง 

จาํนวน 
จาํนวนชัว่โมง ผูไ้ดรั้บการฝึก

(คน) 
ผูไ้ดรั้บการฝึก

(คน) 
1.หลกัสูตรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 289 6,408 47 376 
2.หลกัสูตรพื้นฐานทัว่ไป  145 870 239 1482 
3.หลกัสูตรดา้นความปลอดภยั 370 2,220 329 2,672 
4.หลกัสูตรดา้นความส่ิงแวดลอ้ม 291 1,746 103 642 
5.หลกัสูตรพฒันาความสามารถในการจดัการ  373 2,238 171 1,026 
6.หลกัสูตรพฒันาความสามารถในงาน  465 2,790 146 1,138 

รวม 1,933 16,272 1,035 7,336 

จํานวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉลีย่ (ชม./คน/ปี) 8.42 7.09 
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กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรัก ความสามคัคี และความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างเพื่อนพนักงานในฝ่ายงาน
ต่างๆ และระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหารและบริษทัฯ โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

 กจิกรรมวนัขึน้ปีใหม่ 
เพื่อเป็นการตอ้นรับปีใหม่ เป็นการสร้างขวญักาํลงัใจกบัพนกังาน สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนักงาน 

และผูบ้ริหารไดมี้โอกาสพบปะพนกังานในทุก ๆ ระดบัอยา่งใกลชิ้ด   
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีกิจกรรมมอบรางวลัไม่หยดุงานประจาํปีใหก้บัพนกังานท่ีมีความขยนัหมัน่เพียรไม่เคย

หยุดงาน ไม่เคยทาํงานสาย ในรอบปีนั้นอีกดว้ย เพื่อเป็นการทาํให้พนักงานเห็นว่าบริษทัฯ ให้ความสําคญัและ
มองเห็นถึงความขยนั ทุ่มเท ต่อการทาํงานของพนกังานอยา่งแทจ้ริง 

                             
 

 จัดกจิกรรมวนัไทยรุ่ง 
เน่ืองในวนัท่ี 18 มีนาคม 2545 ตรงกบัวนัท่ีท่านนายห้างวิเชียร เผอิญโชค ผูก่้อตั้งกลุ่มบริษทัไทยรุ่งฯ ไดถึ้งแก่

กรรม จึงไดก้าํหนดใหว้นัท่ี 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวนัไทยรุ่ง เพื่อระลึกถึงนายหา้งฯ มีการจดักิจกรรมเพื่อระลึก
ถึงท่านนายหา้งฯ  รวมไปถึงการจดันิทรรศการ ทาํบุญเล้ียงพระ การเล้ียงอาหารกลางวนัพนกังานทุกคน 

ซ่ึงกิจกรรมน้ีจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรักองคก์ร และไดเ้ห็นแบบอยา่งท่ีดีจากท่านผูก่้อตั้งบริษทัฯ ทั้ง
ในดา้นการปฎิบติังานและการใชชี้วิตดว้ยคุณธรรมและความดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานท่ีมีผลการเรียนด ีและมีความประพฤติด ี
จดัข้ึนเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความใส่ใจดูแลพนักงาน และบุตรของพนักงาน โดยพนักงานทุกคน

สามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ตามเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด เพื่อเป็นขวญักําลังใจให้กับพนักงานท่ีเป็น
ผูป้กครองใหไ้ดมี้กาํลงัใจในการทาํงานร่วมกบับริษทั โดยการมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตรของพนกังานท่ีมีผลการ
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เรียนดีและความประพฤติเรียบร้อย ซ่ึงในปี 2563 ไดม้อบทุนจาํนวน 66 ทุน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 243,000 บาท และ
หากนบัตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลากว่า 35 ปี บริษทัไดม้อบทุนการศึกษาให้กบับุตรพนกังานรวม
ทั้งส้ินกวา่ 2,085 ทุน เป็นเงิน 6,477,000 บาท 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดม้อบรางวลัประกาศเกียรติคุณ สาํหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานกบับริษทั จนมีอายงุาน
ครบ 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 ปี เพื่อสร้างกาํลังใจให้กับพนักงาน โดยในปี 2563 ได้มอบทองคาํพร้อมด้วย
ประกาศนียบตัร จาํนวน 72 รางวลั รวมเป็นทองคาํมูลค่า 945,000 บาท  

 

 จัดให้มีกจิกรรมการส่งพนักงานกลบับ้านอย่างปลอดภัย ช่วงสงกรานต์ และปีใหม่ 
กิจกรรมส่งพนกังานกลบับา้น จะปฏิบติัเป็นประจาํทุกปี เน่ืองจากทางบริษทัฯ เลง็เห็นความสาํคญัของสถาบนั

ครอบครัว จึงกาํหนดวนัหยดุในช่วงเทศกาลให้เป็นวนัหยดุยาว เพื่อพนกังานท่ีมีภูมิลาํเนาอยูต่่างจงัหวดัไดใ้ชเ้วลา
อยูก่บัครอบครัวไดน้านข้ึน กิจกรรมน้ีจึงเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีให้กบัพนกังานทุกคนท่ีมีต่อผูบ้ริหารและต่อ
บริษทัฯ  

 
                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 

 ตรวจสุขภาพประจําปี 
บริษทัฯ เล็งเห็นความสําคญัของสุขภาพ

พนกังานเป็นอยา่งมาก  จึงจดัใหมี้การตรวจสุขภาพ
เป็นประจาํทุกปี สําหรับพนักงานทุกคน ให้ไดรั้บ
การตรวจสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลชั้นนาํท่ีมีทีม
แพทยพ์ยาบาล และอุปกรณ์ทนัสมยั  
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 จัดให้มีระบบการส่ือสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาทิเช่น การประชุมหนา้แถวตอนเชา้ (morning talk) การจดัทาํบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และการส่งข่าวสารผา่น

อีเมลล์ เพื่อแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน คุณภาพชีวิต และข่าวสารของบริษทั ท่ีตอ้งการส่ือไปถึง
พนกังานในทุกระดบั 

 
 
 
 
 
 

 การเยีย่มพนักงานท่ีเจ็บป่วย หรือ คลอดบุตร 
ทางบริษทัฯ จะใหต้วัแทนสวสัดิการฯ และ

ตวัแทนพนกังานนาํกระเชา้ไปเยีย่มผูป่้วยเพื่อเป็น
กาํลงัใจกรณีท่ีเจบ็ป่วย หรือกรณีคลอดบุตร มีการ
มอบกระเชา้ของขวญั แสดงความยนิดีกบัพนกังาน 
 มอบเงินฌาปนกจิสงเคราะห์ 

พนกังานทุกคนจะไดรั้บเงินช่วยเหลือพิเศษ ใน
กรณีจาํเป็น บิดา, มารดา, บุตร, สามี หรือ ภรรยา 
เสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนกังาน และ
บริษทัฯ จะส่งดอกไมเ้พื่อเพือ่แสดงความเสียใจกบั
พนกังาน 

 
 
 
 
 

 มุมนมแม่ 
นโยบายใหจ้ดัสถานท่ีในการดาํเนินการมุมนมแม่ในสถานประกอบการ เน่ืองดว้ยไดใ้หค้วามสาํคญัของ

ประโยชน์ของนํ้านมแม่ท่ีมีต่อบุตรของพนกังาน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายในครัวเรือนของพนกังานท่ี
สามารถมาบีบนํ้านมและมีนํ้านมกลบัไปใหลู้กด่ืมได ้

   
 
  
 



                                       

     83                   
  

บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
แบบ 56-1 ประจาํปี 2563 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2563 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมดว้ยนั้น คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล มีความเห็นพอ้งกนัว่า บริษทัมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  (Organizational Control and Environmental Measure) 
 บริษทัฯ มีเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจชัดเจนและมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งได้ปรับโครงสร้าง
องคก์รใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจปัจจุบนัท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน เพื่อสนบัสนุนใหฝ่้ายบริหารมีการดาํเนินงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงักาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงคุณภาพ ราคาผลิตภณัฑ ์และงาน
บริการท่ีเป็นธรรมกบัลูกคา้ มีการกาํหนดระเบียบวิธีปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้มีแนวทางการทาํงาน
อยา่งเป็นระบบตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบติังานจริงทั้งในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ การ
บริหารทัว่ไป การปฏิบติังานดา้นการผลิตและการตลาด เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด 
และไม่มีการปฏิบติังานในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสียกบับริษทั 

 การบริหารความเส่ียง  (Risk Management Measure) 
 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบกบัการดาํเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คอยกาํกบัดูแลให้มีการประเมินปัจจยัและโอกาสท่ีจะทาํให้เกิดความเส่ียง รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจาก
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน แลว้แจง้ให้ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานทราบและร่วมกนักาํหนดมาตรการ แนวทางป้องกนั รวมทั้ง
ติดตามการปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนด เพื่อลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  (Management Control Activities) 
บริษทัฯ มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีการอนุมติั/ การบนัทึกรายการ/ และการดูแลทรัพยสิ์นอยา่งชดัเจน  
การทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ กรรมการ/ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการอนุมติัอยา่งถูกตอ้ง โดยผ่าน

การพิจารณาจากกรรมการอิสระผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สีย และมีการติดตามการปฏิบติัตามเง่ือนไขอยา่งถูกตอ้ง ส่วนการลงทุน
ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

สําหรับการปฏิบติังานของฝ่ายงานต่างๆนั้น ผลการตรวจของฝ่ายตรวจสอบภายใน พบว่า มีการปฏิบติังาน
โดยรวมเป็นไปตามระเบียบ ระบบงานท่ีกาํหนดไว ้และยงัไม่ปรากฏการปฏิบติังานท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั
ของทางราชการ   

 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  (Informational and Communication Measure) 
การประชุมคณะกรรมการแต่ละวาระ บริษทัฯ มีการจดัเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม ท่ีเป็น

สาระสาํคญัต่างๆ อยา่งเพียงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยมีการบนัทึกและสรุปความเห็นของ
ท่ีประชุมไวใ้นรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น และตรวจสอบไดทุ้กคร้ัง 
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ดา้นการบนัทึกบญัชี เป็นไปตามหลกัการท่ีรับรองทัว่ไป และเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี มีการรวบรวม
ไวเ้ป็นหมวดหมู่ และจดัเก็บไวอ้ยา่งครบถว้นตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทั้งมีการติดตาม ให้มีการปรับปรุง
แกไ้ขการปฏิบติังานตามคาํแนะนาํในรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอยา่งครบถว้น 

 ระบบการติดตาม  (Monitoring) 
บริษทัฯ จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระปกติ ไตรมาสละคร้ัง และมีการประชุมผูบ้ริหารในวาระ

พิเศษอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพิจารณา ติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร วา่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือพิจารณากาํหนด
แนวทางแกไ้ข หากผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

โดยสรุป ฝ่ายตรวจสอบภายในและระบบงาน ไดก้าํหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบติังานตามกฎระเบียบของ
บริษทัอย่างสมํ่าเสมอ และรายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริษทั
ทราบในท่ีประชุมวาระปกติ ซ่ึงจดัประชุมพร้อมกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไตรมาสละคร้ัง เพื่อพิจารณาสั่ง
การแกไ้ขและติดตาม ทั้งน้ีในกรณีทุจริต หรือเป็นการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีการรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทั
ทราบทนัที 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้สอบบัญชีเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
คณะตรวจสอบฯ ไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพยีงพอของ

ระบบควบคุมภายในท่ีจดัทาํข้ึนโดยสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) โดยผลการประเมิน
ดงักล่าว ไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี 

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีไม่มีขอ้สงัเกตท่ีเป็นนยัสาํคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
คณะกรรมการตรวสอบและบรรษทัภิบาล เป็นผูมี้อาํนาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่ง

หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั และดูแลใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานดงักล่าว ไดรั้บการอบรมท่ีเหมาะสม
เพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

รายละเอียดผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้
กาํกบัดูแล ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงิน  การ
สอบทานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเส่ียง  การสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน  การสอบทานการตรวจสอบทุจริต  การเสนอแต่งตั้งและเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก 
โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล จาํนวน 4 คร้ัง และคณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาล ไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมทุกคร้ัง สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีใน ปี 2563 ดงัน้ี 

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานขอ้มูลท่ีสําคญัของงบการเงินรายไตรมาสและ

ประจาํปี งบการเงินรวมในปี 2563 ของ บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย ซ่ึงไดจ้ดัทาํตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดส้อบทานประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญั รายการพิเศษและไดรั้บคาํช้ีแจงจาก
ผูส้อบบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและผูบ้ริหารวา่ ไดท้าํตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
รวมทั้ง การเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินอยา่งเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากผูส้อบบญัชี 
ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน จนเป็นท่ีพอใจ จึงไดใ้หค้วามเห็นชอบงบการเงินดงักล่าว 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการปี
ละ 2 คร้ัง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงขอ้มูลท่ีมีสาระสําคญัในการจดัทาํงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงิน รวมทั้งพฤติการณ์อนัควรสงสัย ซ่ึง
ในปี 2563 ผูส้อบบญัชีไม่ไดมี้ขอ้สังเกตท่ีเป็นสาระสําคญัและไม่พบพฤติการณ์อนัควรสงสัย ส่งผลให้การจดัทาํงบ
การเงินและงบการเงินรวมของบริษทั เช่ือถือได ้โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

2. การสอบทานการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด ี
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและบรรษทัภิบาลท่ีดี 

พบว่า กรรมการบริษทัและพนักงานไดป้ฏิบติัตามหลกัการท่ีกาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษทัได้
ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี ยงัไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเก่ียวโยง
และรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยทราบอยา่งถูกตอ้งตามเวลาท่ีกาํหนด 

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานการประเมินการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

โดยพิจารณาปัจจยัเส่ียงทั้งปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบและการบริหารจดัการความเส่ียง 
เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

ในปี 2563 มีประเด็นความเส่ียงท่ีสาํคญัใน เร่ือง สถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดไปทัว่โลก จึงส่งผลกระทบ
ต่อการดาํเนินธุรกิจต้องหยุดชะงกั ทั้งน้ี ฝ่ายจดัการได้ประเมินความเส่ียงล่วงหน้าและจดัการความเส่ียง โดยกาํหนด
มาตรการป้องกนั เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น การกาํหนดแผนฉุกเฉิน สําหรับการผลิตเพื่อสํารองสินคา้ จดัหา
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อุปกรณ์ป้องกนัการแพร่ระบาดให้กบัพนกังาน ทาํกิจกรรมป้องกนัการติดเช้ือกบัพนกังานและการป้องกนัจุดเส่ียง เพื่อลด
โอกาสการติดเช้ืออย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะได้รับรายงานผลการบริหารความเส่ียงอย่าง
สมํ่าเสมอทุกไตรมาส 

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ท่ีฝ่าย

ตรวจสอบภายในฯ รายงานทุกไตรมาส พบว่า มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยยงัไม่พบ
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัหรือท่ีจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั 

 

ในดา้นการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดส้อบทาน การปฏิบติังานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ตามแผนงานประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ พบวา่ ไดบ้รรลุตามเป้าหมายและดชันีตวัช้ีวดั (KPIs) 
ท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งได้สอบทานความเหมาะสมของการกาํหนดผงัการบริหารงาน ความเพียงพอของอตัรากาํลงั 
กระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน ซ่ึงผลการปฏิบติัเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สําหรับการ
พฒันางานตรวจสอบนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัทั้งการพฒันาคนและเคร่ืองมือในการตรวจสอบให้
เป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

อีกทั้ง บริษทัได้กาํหนดให้มีการประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึง
ประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ปีละ 1 คร้ัง มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ สรุปผล
รายงานใหค้ณะกรรมการฯ ทราบและร่วมกนัอภิปรายหาแนวทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

5. การสอบทานการตรวจสอบทุจริต 
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดส้อบทานผลการตรวจสอบทุจริตเป็นรายไตรมาส รวมทั้งได้

สอบทานมาตรการและการกาํหนดแนวทางเชิงป้องกนัการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นระบบงานต่างๆ การตรวจสอบทุจริต
ตามมาตรฐานการประเมินความเส่ียงและระเบียบการสอบสวนให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจ
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงใน ปี 2563 บริษทัไม่มีเร่ืองร้องเรียน 

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) ต่อสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรองเป็นสมาชิก ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯ มีการนาํหลกัปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (CG Code) ไปปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัแลว้ 

6. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ไดพ้ิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจาํปี 

2563 โดยนําเสนอว่าจา้ง บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั ต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาลไดพ้ิจารณาการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแลว้ มีความเหมาะสม จึงเห็น
ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง ด้วย
ค่าตอบแทนเป็นเงิน 1.44 ลา้นบาท/ ปี ดงัน้ี 
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นายเสถียร   วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495  หรือ 
นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500  หรือ 
นายวิชยั   รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054  หรือ 
น.ส.กลุธิดา   ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5946  หรือ 
น.ส.พชัรี  ศิริวงษศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9037 

 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัได้
มอบหมายให้กาํกบัดูแล ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลอยา่งครบถว้น ซ่ึงมีความเห็น
ว่า บริษทัฯ มีการรายงานขอ้มูลทางการเงินและการดาํเนินงานอย่างถูกตอ้ง มีการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิ
บาลท่ีดีและมีระบบประเมินการบริหารจดัการความเส่ียง รวมทั้งระบบควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ เหมาะสม โปร่งใส
และเช่ือถือได ้
 
 
 

(นายสุเวทย ์  ธีรวชิรกลุ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเส่ียง ซ่ึงจะทาํใหธุ้รกิจดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงไดอ้นุมติั
ให้มีการจดัตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินธุรกิจและการบริหารความเส่ียง 
จาํนวน 6 ท่าน ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยในปี 2563 มีการ
ประชุมการบริหารความเส่ียงรวม 4 คร้ัง เพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1. กาํหนดและทบทวนแผนการบริหารความเส่ียง การประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ รวมทั้งการกาํหนด
มาตรการป้องกัน / แก้ไขความเส่ียงและการติดตามผล ให้เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง 

2. กาํกบัดูแลให้มีการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร 
รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานนาํไปกาํหนด
มาตรการในการแจ้งเตือน / ป้องกัน ความเส่ียงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ภายใต้การ
ควบคุมภายใน มาตรการ และ คู่มือการทาํงานต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

3. กาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยั “อุบติัเหตุตอ้งเป็นศูนย”์ โดยกาํชบัใหห้วัหนา้
งานควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการทํางานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือก่อนการทาํงาน และ
ฝึกอบรมพนกังานให้มีทกัษะเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดความเส่ียงทุกประเภทอนัจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
พนกังานทุกคน 

4. สนบัสนุนการพฒันางานบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกระดบัทัว่ทั้งองคก์ร มีการ
บริหารจดัการความเส่ียงท่ีสาํคญัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

5. กาํหนดให้แต่ละหน่วยงาน มีการประเมินและจดัการความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดความ
มัน่ใจวา่ มีการปฏิบติังานตามระบบ / คู่มือการทาํงานต่างๆ สามารถลดหรือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนได ้

6. ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหร้ะบบการบริหารความ
เส่ียง เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัการควบคุมภายในท่ีกาํหนด 

 จากการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความมัน่ใจว่า การบริหารความ
เส่ียงของบริษทัฯ มีความต่อเน่ืองและดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัในการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งและ
ครบถว้น 
 

(นายสมพงษ ์  เผอิญโชค) 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั
จาํนวน 3 ท่าน  โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทั อย่างมีหลกัเกณฑ์ โปร่งใส รวมทั้งจากรายช่ือท่ีผูถื้อหุ้นเสนอแนะ (ถา้มี) เพื่อนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั้งการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมสําหรับการดาํรง
ตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู ้จัดการใหญ่  ในกรณี ท่ีมีตําแหน่งว่างลงเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั รวมทั้งแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีกาํหนด
นโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณา ทบทวน การกาํหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เช่ือมโยงกบัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของแต่ละท่าน โดยนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็น
อิสระ เพื่อให้การกาํหนดค่าตอบแทนมีความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการดูแล
ผลประโยชน์แทนผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  
 ในปี 2563  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้การประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1. พิจารณาค่าตอบแทน ประจาํปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ  และหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ภายใตว้งเงินท่ีผูถื้อ
หุน้อนุมติั 

2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษทั และนําเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาใหเ้หมาะสมกบัขอบเขต
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ 

3. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ เพื่อนาํเสนอ
คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป 

4. พิจารณาค่าตอบแทนประจาํปี 2563 และค่าตอบแทนประจาํเดือน ปี 2564 ใหแ้ก่ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

5. ประเมินผลงานของ CEO เป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบฟอร์มของศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั
จดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการได้มอบหมายให้สํานักกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผู ้
รวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื่อร่วมกนัอภิปรายถึงผล
การประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยผลการประเมิน ประจาํปี 2563 
ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.96 จากคะแนนเตม็ 4 หรือคิดเป็น 99% อยูใ่นระดบั “ดีมาก” 

โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหน้าท่ีครบถว้นตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ ผูถื้อหุ้นจึงมัน่ใจไดว้่าการสรรหากรรมการ และการกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นไปอยา่งมีหลกัเกณฑท่ี์โปร่งใส และเหมาะสม ภายใตแ้นวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

 
 

       ( นายถาวร  ชลษัเฐียร ) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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12. รายการระหว่างกนั 
12.1 รายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปีท่ีผา่นมา 

หน่วย : ล้านบาท
บริษัททีเ่กีย่วข้อง ประเภทธุรกจิหลกั บริษัทในกลุ่มไทยรุ่ง

(ทีท่ํารายการ)
บจ.อีซูซุ ชยัเจริญกิจมอเตอร์ส ตวัแทนจาํหน่ายรถ Isuzu TRU, TVS, TUC รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 12.70   ลูกหน้ีการคา้ 0.25      

จาํหน่ายอะไหล่ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2.37     เจา้หน้ีการคา้ 0.01      
และใหบ้ริการหลงัการขาย ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคจ่าย 0.48     เจา้หน้ีอ่ืน 0.22      

ค่าจา้งแรงงานภายนอกและค่าท่ีปรึกษา 0.17     
บจ.ไทย ว.ีพี. คอร์ปอเรชัน่ ใหบ้ริการเช่ารถยนต์ TRU, TAP, TUC, TTR รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 0.95     ลูกหน้ีการคา้ 0.04      

รายไดค้่าเช่าท่ีดินและค่าเช่าสาํนกังาน 2.17     ลูกหน้ีอ่ืน 0.24      
ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคจ่าย 5.01     เจา้หน้ีอ่ืน 0.57      
ค่าจา้งแรงงานภายนอกและค่าท่ีปรึกษา 0.39     
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 0.18     

บจ. บิซรีซอร์ส ใหบ้ริการพนกังานขบัรถยนต์ TRU, TUC รายไดค้่าเช่าท่ีดินและค่าเช่าสาํนกังาน 0.42     ลูกหน้ีอ่ืน 0.06      
รายไดค้่าบริการ 0.27     เจา้หน้ีการคา้ 0.01      
ค่าจา้งแรงงานภายนอกและค่าทีปรึกษา 1.43     เจา้หนีอืน 0.16      

บจ.เลกซสัออโตซิ้ต้ี ตวัแทนจาํหน่ายรถ Lexus TRU,TUC รายไดค้่าเช่าท่ีดินและค่าเช่าสาํนกังาน 3.14     ลูกหน้ีอ่ืน 2.32      
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 0.06     

บจ.ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป ใหค้าํปรึกษางานดา้น
บญัชีและการเงิน

TRU,TUC ค่าจา้งแรงงานภายนอกและค่าท่ีปรึกษา 0.16     เจา้หน้ีการคา้ 0.04      

บจ.อีซูซุ ชยัเจริญกิจมอเตอร์ส ตวัแทนจาํหน่ายรถ Isuzu TRU เงินใหกู้ย้มืยกมาตน้งวด -      เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 30.00    
จาํหน่ายอะไหล่ เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด 30.00   

และใหบ้ริการหลงัการขาย รับชาํระคืนในระหวา่งงวด -      
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 30.00   
ดอกเบ้ียรับ 0.13     

บจ.ไทย.ว.ีพี. คอร์ปอเรชัน่ ใหบ้ริการเช่ารถยนต์ TAP เงินใหกู้ย้มืยกมาตน้งวด 30.00   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 60.00    
เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด 60.00   
รับชาํระคืนในระหวา่งงวด (30.00)
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 60.00   
ดอกเบ้ียรับ 1.17     

บจ.บิซมอเตอร์ส ใหบ้ริการเช่ารถยนต์ TTR เงินใหกู้ย้มืยกมาตน้งวด 30.00   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -       
เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด -      
รับชาํระคืนในระหวา่งงวด (30.00)
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด -      
ดอกเบ้ียรับ 0.56     

รายการระหว่างกนัในปี 2563 รายการคงค้าง

 

หมายเหตุ 
บริษทั ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ จาํกดั ช่ือยอ่ TRT บริษทั ไทย วี.พี. ออโตเ้ซอร์วิส จาํกดั ช่ือยอ่ TVS 
บริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั ช่ือยอ่ TAP บริษทั ไทยอลัติเมทคาร์ จาํกดั  ช่ือยอ่ TUC 
บริษทั  ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จาํกดั                      ช่ือยอ่ TTR 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
1. TRT, TVS, TAP, TTR เป็นบริษทัยอ่ยของ TRU มีกลุ่มเผอิญโชคเป็นกรรมการร่วมกนั 
2. TUC เป็นบริษทัยอ่ยของ TVS โดย TVS ถือหุน้ 99.53% และกลุ่มเผอิญโชคถือหุน้ 0.47% 
3. รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ มีกลุ่มเผอิญโชคเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั ดงัน้ี 
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บริษัททีเ่กีย่วข้อง

กลุ่มเผอิญ ไทยรุ่งพาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป ดร.ปราณี คุณสมพงษ์ คุณแกว้ใจ คุณวฒิุชยั

บจ. อีซูซุ ชยัเจริญกิจมอเตอร์ 100.0000% - C D D D,MD
บจ.ไทย.ว.ีพี. คอร์ปอเรชัน่ 0.0001% 99.9999% C D D,MD D
บจ. บิซมอเตอร์ส 0.0727% 99.9273% C D D,MD D
บจ. บิซรีซอร์ส 100% - C D D,MD D
บจ. เลกซสัออโตซิ้ต้ี 0.0004% 99.9996% C D D,MD D
บจ. ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป 100% - C D D D

สัดส่วนการถือหุ้นโดย การดาํรงตาํแหน่ง

หมายเหตุ 
1. กลุ่มเผอิญโชค ประกอบดว้ย ดร.ปราณี เผอิญโชค, คุณสมพงษ ์เผอิญโชค, คุณแกว้ใจ เผอิญโชค และคุณวฒิุชยั เผอิญโชค 
2. C = ประธานกรรมการ                          D = กรรมการ  MD = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ CEO 

12.2  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
1. การซ้ือ-ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถ, การซ้ือ-ขายอะไหล่ ให-้รับบริการซ่อมรถ ระหวา่งกนันั้น เป็นรายการธุรกิจปกติของ

บริษทั ซ่ึงใชร้าคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  
2. การเช่าท่ีดิน พื้นท่ีสาํนกังาน/โชวรู์ม ค่าสาธารณูปโภค ระหวา่งกนันั้นเพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งสาํนกังาน/โชวรู์มของบริษทั 

โดยใชร้าคาตามท่ีทาํสญัญาร่วมกนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด/ราคาประเมิน  
3. รายการให้กูย้มืเงินระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น เพื่อให้บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 5 บริษทั สามารถนาํเงินท่ีมี

อยู่หาผลประโยชน์ไดใ้นอตัราท่ีสูงกว่าดอกเบ้ียเงินฝาก (อตัราดอกเบ้ียข้ึนกบัตน้ทุนของแหล่งเงินทุนท่ีนาํมาให้กู ้
บวก 1%)  ทาํให้การบริหารเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมีการคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัผูกู้ ้ซ่ึงมีฐานะ
มัน่คง ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวนวงเงินดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี  โดยเงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 คงเหลือมูลค่า 90,000,000 บาท ครบกาํหนดชําระเม่ือทวงถาม อัตรา
ดอกเบ้ีย  2.20% ต่อปี  

 

รายการระหวา่งกนัขา้งตน้ ไดมี้การพิจารณาถึงความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวมแลว้ โดยรายการส่วนใหญ่จะเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ หรือการสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษทั โดยมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ อีกทั้งเป็นราคาและเง่ือนไขเสมือนการทาํ
รายการกบับุคคลภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการอิสระกไ็ม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษทัแต่อยา่งใด 
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น  บริษทัฯจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง    และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัฯ หรือ
บริษทัย่อย   ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้า/
จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ดงัน้ี 
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-  กรณีท่ีคาํนวณขนาดรายการแลว้ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั ให้นาํเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิ
บาลมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน สามารถนาํเสนอต่อท่ีประชุม และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมได ้

-  กรณีท่ีคาํนวณขนาดรายการแลว้ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ให้นาํเร่ืองดงักล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
และนาํเสนอผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


