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สว่นที 1 

การประกอบธรุกิจและ 
ผลการดําเนินงาน 



            
 

 

1

แนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายภายใต�หลักการ ดังน้ี

 

การสร�างคนเก6งเปYนพื้นฐานสําคัญของความยั่งยืนร6วมกัน
เรียนรู�เพิ่มเติมฝaกความคิดเปลี่ยนมุมมองให�ทันเหตุการณ< บนพื้นฐานที่ว6าความรู�สร�างได� คน 
องค<กร สําหรับลูกค�า คู6ค�า ผู�ถือหุ�น รวมถึงทุกฝ>ายท่ีเกี่ยวข�องกับเราและชุมชน
กระตือรือร�น

ประจําทุกป� เพื่อให�มีคว
ดังน้ี

  

            แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�

 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ

เพ่ือให�การดําเนินงานของบริษัทบรรลุเปdาหมายและก6อให�เกิดผลประโยชน<สูงสุดต6อผู�มีส6วนได�เสียในทุกภาคส6วน บริษัทฯ จึงได�ใช�
แนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายภายใต�หลักการ ดังน้ี

 

 

 

 

 

 

 

“สร�างค6านิยมที ่ยั ่งยื
การสร�างคนเก6งเปYนพื้นฐานสําคัญของความยั่งยืนร6วมกัน
เรียนรู�เพิ่มเติมฝaกความคิดเปลี่ยนมุมมองให�ทันเหตุการณ< บนพื้นฐานที่ว6าความรู�สร�างได� คน 
องค<กร สําหรับลูกค�า คู6ค�า ผู�ถือหุ�น รวมถึงทุกฝ>ายท่ีเกี่ยวข�องกับเราและชุมชน
กระตือรือร�นท่ีจะ

 วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี 

ประจําทุกป� เพื่อให�มีคว
ดังน้ี 

 

  โครงสรา้ง
 

 
 

บริษัทฯ มีเปdาหมายในการ
ส ินค � า  กล ุ 6 มผล ิตภ ัณฑ < เม ็ดพลาสต ิกคอมปาวด <  
Compound
แนวและกาวขนาดเล็ก 
เม็ดพลาสติกพีวีซี ผลิตภัณฑ<กาว และผลิตภัณฑ<ยาแนวที่มีคุณภาพ 
ด�วยศักยภาพการบ
เพ่ือสร�างพันธมิตร ความไว�วางใจและตอบสนอง ความพึงพอใจ
ลูกค�าอย6างสูงสุด
 

วิสยัทศัน์

ทํางานอย�างมืออาชีพ
(Professionalism)

มุ�งสู�ความเป%นเลศิ
สร�างสรรค*สิ่งใหม�ๆ

 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/รายงานประจําป�

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ

เพ่ือให�การดําเนินงานของบริษัทบรรลุเปdาหมายและก6อให�เกิดผลประโยชน<สูงสุดต6อผู�มีส6วนได�เสียในทุกภาคส6วน บริษัทฯ จึงได�ใช�
แนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายภายใต�หลักการ ดังน้ี

สร�างค6านิยมที ่ยั ่งยื
การสร�างคนเก6งเปYนพื้นฐานสําคัญของความยั่งยืนร6วมกัน
เรียนรู�เพิ่มเติมฝaกความคิดเปลี่ยนมุมมองให�ทันเหตุการณ< บนพื้นฐานที่ว6าความรู�สร�างได� คน 
องค<กร สําหรับลูกค�า คู6ค�า ผู�ถือหุ�น รวมถึงทุกฝ>ายท่ีเกี่ยวข�องกับเราและชุมชน

ท่ีจะร6วมมือเพ่ือสร�างค6านิยมท่ีย่ังยืนและความรู�คู6องค<กรให�ประสบความสําเร็จตลอดไป

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี 

ประจําทุกป� เพื่อให�มีความสอดคล�องกับ

โครงสรา้งและการดําเนินงานของกล ุม่บรษิทั

บริษัทฯ มีเปdาหมายในการเปYนหนึ่งในผู�
ส ินค � า  กล ุ 6 มผล ิตภ ัณฑ < เม ็ดพลาสต ิกคอมปาวด <  
ompound) กลุ6มผลิตภัณฑ<กาว

แนวและกาวขนาดเล็ก (Sealant 
เม็ดพลาสติกพีวีซี ผลิตภัณฑ<กาว และผลิตภัณฑ<ยาแนวที่มีคุณภาพ 
ด�วยศักยภาพการบริหารและกระบวนการผลิตท่ีเปYนมาตรฐานสากล 
เพ่ือสร�างพันธมิตร ความไว�วางใจและตอบสนอง ความพึงพอใจ
ลูกค�าอย6างสูงสุด 

วิสยัทศัน ์

ทํางานอย�างมืออาชีพ
(Professionalism)

มุ�งสู�ความเป%นเลศิ
สร�างสรรค*สิ่งใหม�ๆ

รายงานประจําป� 2563 (แบบ 56-1 One Report)
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ

เพ่ือให�การดําเนินงานของบริษัทบรรลุเปdาหมายและก6อให�เกิดผลประโยชน<สูงสุดต6อผู�มีส6วนได�เสียในทุกภาคส6วน บริษัทฯ จึงได�ใช�
แนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายภายใต�หลักการ ดังน้ี

สร�างค6านิยมที ่ยั ่งยืน” คือ เปdาหมายและความมุ 6งมั ่นที ่รวมพวกเราทุกคนใน 
การสร�างคนเก6งเปYนพื้นฐานสําคัญของความยั่งยืนร6วมกัน
เรียนรู�เพิ่มเติมฝaกความคิดเปลี่ยนมุมมองให�ทันเหตุการณ< บนพื้นฐานที่ว6าความรู�สร�างได� คน 
องค<กร สําหรับลูกค�า คู6ค�า ผู�ถือหุ�น รวมถึงทุกฝ>ายท่ีเกี่ยวข�องกับเราและชุมชน

ร6วมมือเพ่ือสร�างค6านิยมท่ีย่ังยืนและความรู�คู6องค<กรให�ประสบความสําเร็จตลอดไป

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน

ามสอดคล�องกับปjจจัยแวดล�อมและแนวโน�มธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ มีเปdาหมายที่สําคัญที่ดําเนินงานต6อเนื่อง 

และการดําเนินงานของกล ุม่บรษิทั

เปYนหนึ่งในผู�นําด�าน
ส ินค � า  กล ุ 6 มผล ิตภ ัณฑ < เม ็ดพลาสต ิกคอมปาวด <  

กลุ6มผลิตภัณฑ<กาว (Adhesive
Sealant and DIY) 

เม็ดพลาสติกพีวีซี ผลิตภัณฑ<กาว และผลิตภัณฑ<ยาแนวที่มีคุณภาพ 
ริหารและกระบวนการผลิตท่ีเปYนมาตรฐานสากล 

เพ่ือสร�างพันธมิตร ความไว�วางใจและตอบสนอง ความพึงพอใจ

ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร

 
ทํางานอย�างมืออาชีพ 
(Professionalism) 

มุ�งสู�ความเป%นเลศิ 
สร�างสรรค*สิ่งใหม�ๆ 

One Report)  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ

เพ่ือให�การดําเนินงานของบริษัทบรรลุเปdาหมายและก6อให�เกิดผลประโยชน<สูงสุดต6อผู�มีส6วนได�เสียในทุกภาคส6วน บริษัทฯ จึงได�ใช�
แนวทางในการดําเนินงานตามนโยบายภายใต�หลักการ ดังน้ี 

คือ เปdาหมายและความมุ 6งมั ่นที ่รวมพวกเราทุกคนใน 
การสร�างคนเก6งเปYนพื้นฐานสําคัญของความยั่งยืนร6วมกัน ให�ความสําคัญของการเติบโตของปjจเจกบุคคล การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
เรียนรู�เพิ่มเติมฝaกความคิดเปลี่ยนมุมมองให�ทันเหตุการณ< บนพื้นฐานที่ว6าความรู�สร�างได� คน 
องค<กร สําหรับลูกค�า คู6ค�า ผู�ถือหุ�น รวมถึงทุกฝ>ายท่ีเกี่ยวข�องกับเราและชุมชน

ร6วมมือเพ่ือสร�างค6านิยมท่ีย่ังยืนและความรู�คู6องค<กรให�ประสบความสําเร็จตลอดไป

มหาชน) มีกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน< พันธกิจและทิศทางการดําเนินธุรกิจอย6างเปYนระบบเปYน
ปjจจัยแวดล�อมและแนวโน�มธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ มีเปdาหมายที่สําคัญที่ดําเนินงานต6อเนื่อง 

 และการดําเนินงานของกล ุม่บรษิทั

นําด�านผลิตและจัดจําหน6าย
ส ินค � า  กล ุ 6 มผล ิตภ ัณฑ < เม ็ดพลาสต ิกคอมปาวด <  (P last ic 

Adhesive) และผลิตภัณฑ<ยา
) มุ6งมั่นสู6การเปYนผู�ผลิต

เม็ดพลาสติกพีวีซี ผลิตภัณฑ<กาว และผลิตภัณฑ<ยาแนวที่มีคุณภาพ 
ริหารและกระบวนการผลิตท่ีเปYนมาตรฐานสากล 

เพ่ือสร�างพันธมิตร ความไว�วางใจและตอบสนอง ความพึงพอใจ

ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร

รัก ผูกผัน
อย�างผู�เป%นเจ�าของ

(Ownership and Commitment)

ซ่ือสัตย*และจริงจัง
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

เพ่ือให�การดําเนินงานของบริษัทบรรลุเปdาหมายและก6อให�เกิดผลประโยชน<สูงสุดต6อผู�มีส6วนได�เสียในทุกภาคส6วน บริษัทฯ จึงได�ใช�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คือ เปdาหมายและความมุ 6งมั ่นที ่รวมพวกเราทุกคนใน 
ให�ความสําคัญของการเติบโตของปjจเจกบุคคล การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

เรียนรู�เพิ่มเติมฝaกความคิดเปลี่ยนมุมมองให�ทันเหตุการณ< บนพื้นฐานที่ว6าความรู�สร�างได� คน 
องค<กร สําหรับลูกค�า คู6ค�า ผู�ถือหุ�น รวมถึงทุกฝ>ายท่ีเกี่ยวข�องกับเราและชุมชน

ร6วมมือเพ่ือสร�างค6านิยมท่ีย่ังยืนและความรู�คู6องค<กรให�ประสบความสําเร็จตลอดไป

มีกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน< พันธกิจและทิศทางการดําเนินธุรกิจอย6างเปYนระบบเปYน
ปjจจัยแวดล�อมและแนวโน�มธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ มีเปdาหมายที่สําคัญที่ดําเนินงานต6อเนื่อง 

และการดําเนินงานของกล ุม่บรษิทั

ผลิตและจัดจําหน6าย
Plast ic 

และผลิตภัณฑ<ยา
มุ6งมั่นสู6การเปYนผู�ผลิต

เม็ดพลาสติกพีวีซี ผลิตภัณฑ<กาว และผลิตภัณฑ<ยาแนวที่มีคุณภาพ 
ริหารและกระบวนการผลิตท่ีเปYนมาตรฐานสากล 

เพ่ือสร�างพันธมิตร ความไว�วางใจและตอบสนอง ความพึงพอใจของ

 

�

�

�

�

�

�

ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร

รัก ผูกผันและรับผิดชอบ
อย�างผู�เป%นเจ�าของ

(Ownership and Commitment)

ซ่ือสัตย*และจริงจัง
ลูกค�าเป%นท่ีหนึ่ง

                 

เพ่ือให�การดําเนินงานของบริษัทบรรลุเปdาหมายและก6อให�เกิดผลประโยชน<สูงสุดต6อผู�มีส6วนได�เสียในทุกภาคส6วน บริษัทฯ จึงได�ใช�

คือ เปdาหมายและความมุ 6งมั ่นที ่รวมพวกเราทุกคนใน 
ให�ความสําคัญของการเติบโตของปjจเจกบุคคล การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

เรียนรู�เพิ่มเติมฝaกความคิดเปลี่ยนมุมมองให�ทันเหตุการณ< บนพื้นฐานที่ว6าความรู�สร�างได� คน 
องค<กร สําหรับลูกค�า คู6ค�า ผู�ถือหุ�น รวมถึงทุกฝ>ายท่ีเกี่ยวข�องกับเราและชุมชนโดยรอบ พนักงาน 

ร6วมมือเพ่ือสร�างค6านิยมท่ีย่ังยืนและความรู�คู6องค<กรให�ประสบความสําเร็จตลอดไป

มีกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน< พันธกิจและทิศทางการดําเนินธุรกิจอย6างเปYนระบบเปYน
ปjจจัยแวดล�อมและแนวโน�มธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ มีเปdาหมายที่สําคัญที่ดําเนินงานต6อเนื่อง 

และการดําเนินงานของกล ุม่บรษิทั 

 
�  เปYนหนึ ่งในผู �น ําผู �ผลิตเม็ดพลาสติกพีว ีซ ีในทุกรูปแบบการ

ใช�งาน 
� เปYนมืออาชีพในการแก�ไขปjญหาวัสดุยึดติดและการปqดผนึก
� ผลิตสินค�าอย6างมีคุณภาพต6อลูกค�า สร�างประโยชน<ให�สังคมและ

ประเทศ ให�ผลตอบแทนที่ดี ต6อผู �ถือหุ�นและคํานึงถึงผู �มีส6วน
ได�เสียท่ีเกี่ยวข�องอย6างเปYนธรรม

� บริหารงานอย6างมีอาชีพและเปYนไปตามหลักก
� มีความรับผิดชอบต6อสังคม
� พัฒนาบุคลากรควบคู6ไปกับการพัฒนา

สมํ่าเสมอและ

พนัธกิจ

ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร 

 
รับผิดชอบ 

อย�างผู�เป%นเจ�าของ 
(Ownership and Commitment) 

ซ่ือสัตย*และจริงจัง 
ลูกค�าเป%นท่ีหนึ่ง 

                                                                 

เพ่ือให�การดําเนินงานของบริษัทบรรลุเปdาหมายและก6อให�เกิดผลประโยชน<สูงสุดต6อผู�มีส6วนได�เสียในทุกภาคส6วน บริษัทฯ จึงได�ใช�

คือ เปdาหมายและความมุ 6งมั ่นที ่รวมพวกเราทุกคนใน ADB ตระหนักรู �และปฏิบัติ
ให�ความสําคัญของการเติบโตของปjจเจกบุคคล การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

เรียนรู�เพิ่มเติมฝaกความคิดเปลี่ยนมุมมองให�ทันเหตุการณ< บนพื้นฐานที่ว6าความรู�สร�างได� คน ADB ทําได�ปฏิบัติได�และทําให�ความรู�อยู6คู6
พนักงาน ADB มีความมุ6งมั่น ความภาคภูมิใจ

ร6วมมือเพ่ือสร�างค6านิยมท่ีย่ังยืนและความรู�คู6องค<กรให�ประสบความสําเร็จตลอดไป 

มีกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน< พันธกิจและทิศทางการดําเนินธุรกิจอย6างเปYนระบบเปYน
ปjจจัยแวดล�อมและแนวโน�มธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ มีเปdาหมายที่สําคัญที่ดําเนินงานต6อเนื่อง 

 

เปYนหนึ ่งในผู �น ําผู �ผลิตเม็ดพลาสติกพีว ีซ ีในทุกรูปแบบการ

เปYนมืออาชีพในการแก�ไขปjญหาวัสดุยึดติดและการปqดผนึก
ผลิตสินค�าอย6างมีคุณภาพต6อลูกค�า สร�างประโยชน<ให�สังคมและ
ประเทศ ให�ผลตอบแทนที่ดี ต6อผู �ถือหุ�นและคํานึงถึงผู �มีส6วน
ได�เสียท่ีเกี่ยวข�องอย6างเปYนธรรม
บริหารงานอย6างมีอาชีพและเปYนไปตามหลักก
มีความรับผิดชอบต6อสังคม 
พัฒนาบุคลากรควบคู6ไปกับการพัฒนา

และเปYนธรรม 

พนัธกิจ 

 ADB 

 

มุ�งม่ันอย�างสร�างสรรค* ร�วมใจเป%นหน่ึง
(Teamwork and Collaboration)

 

ชนะด�วยกันทุกฝEาย

                                              บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด 

เพ่ือให�การดําเนินงานของบริษัทบรรลุเปdาหมายและก6อให�เกิดผลประโยชน<สูงสุดต6อผู�มีส6วนได�เสียในทุกภาคส6วน บริษัทฯ จึงได�ใช�

ตระหนักรู �และปฏิบัติ
ให�ความสําคัญของการเติบโตของปjจเจกบุคคล การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

ทําได�ปฏิบัติได�และทําให�ความรู�อยู6คู6
มีความมุ6งมั่น ความภาคภูมิใจ

มีกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน< พันธกิจและทิศทางการดําเนินธุรกิจอย6างเปYนระบบเปYน
ปjจจัยแวดล�อมและแนวโน�มธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ มีเปdาหมายที่สําคัญที่ดําเนินงานต6อเนื่อง 

เปYนหนึ ่งในผู �น ําผู �ผลิตเม็ดพลาสติกพีว ีซ ีในทุกรูปแบบการ

เปYนมืออาชีพในการแก�ไขปjญหาวัสดุยึดติดและการปqดผนึก
ผลิตสินค�าอย6างมีคุณภาพต6อลูกค�า สร�างประโยชน<ให�สังคมและ
ประเทศ ให�ผลตอบแทนที่ดี ต6อผู �ถือหุ�นและคํานึงถึงผู �มีส6วน
ได�เสียท่ีเกี่ยวข�องอย6างเปYนธรรม 
บริหารงานอย6างมีอาชีพและเปYนไปตามหลักการกํากับกิจการท่ีดี

พัฒนาบุคลากรควบคู6ไปกับการพัฒนาองค<กรอย6างต6อเนื่องและ

มุ�งม่ันอย�างสร�างสรรค* ร�วมใจเป%นหน่ึง
(Teamwork and Collaboration)

ชนะด�วยกันทุกฝEาย

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน

เพ่ือให�การดําเนินงานของบริษัทบรรลุเปdาหมายและก6อให�เกิดผลประโยชน<สูงสุดต6อผู�มีส6วนได�เสียในทุกภาคส6วน บริษัทฯ จึงได�ใช�

ตระหนักรู �และปฏิบัติอย6างต6อเนื ่อง
ให�ความสําคัญของการเติบโตของปjจเจกบุคคล การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

ทําได�ปฏิบัติได�และทําให�ความรู�อยู6คู6
มีความมุ6งมั่น ความภาคภูมิใจ และ

มีกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน< พันธกิจและทิศทางการดําเนินธุรกิจอย6างเปYนระบบเปYน
ปjจจัยแวดล�อมและแนวโน�มธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ มีเปdาหมายที่สําคัญที่ดําเนินงานต6อเนื่อง 

เปYนหนึ ่งในผู �น ําผู �ผลิตเม็ดพลาสติกพีว ีซ ีในทุกรูปแบบการ

เปYนมืออาชีพในการแก�ไขปjญหาวัสดุยึดติดและการปqดผนึก 
ผลิตสินค�าอย6างมีคุณภาพต6อลูกค�า สร�างประโยชน<ให�สังคมและ
ประเทศ ให�ผลตอบแทนที่ดี ต6อผู �ถือหุ�นและคํานึงถึงผู �มีส6วน

ารกํากับกิจการท่ีดี

องค<กรอย6างต6อเนื่องและ

 
มุ�งม่ันอย�างสร�างสรรค* ร�วมใจเป%นหน่ึง
(Teamwork and Collaboration)

ชนะด�วยกันทุกฝEาย 

มหาชน)

เพ่ือให�การดําเนินงานของบริษัทบรรลุเปdาหมายและก6อให�เกิดผลประโยชน<สูงสุดต6อผู�มีส6วนได�เสียในทุกภาคส6วน บริษัทฯ จึงได�ใช�

อย6างต6อเนื ่อง                   
ให�ความสําคัญของการเติบโตของปjจเจกบุคคล การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

ทําได�ปฏิบัติได�และทําให�ความรู�อยู6คู6
และ

มีกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน< พันธกิจและทิศทางการดําเนินธุรกิจอย6างเปYนระบบเปYน
ปjจจัยแวดล�อมและแนวโน�มธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ มีเปdาหมายที่สําคัญที่ดําเนินงานต6อเนื่อง 

เปYนหนึ ่งในผู �น ําผู �ผลิตเม็ดพลาสติกพีว ีซ ีในทุกรูปแบบการ               

ผลิตสินค�าอย6างมีคุณภาพต6อลูกค�า สร�างประโยชน<ให�สังคมและ
ประเทศ ให�ผลตอบแทนที่ดี ต6อผู �ถือหุ�นและคํานึงถึงผู �มีส6วน                  

ารกํากับกิจการท่ีดี 

องค<กรอย6างต6อเนื่องและ

มุ�งม่ันอย�างสร�างสรรค* ร�วมใจเป%นหน่ึง 
(Teamwork and Collaboration) 

                  



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)
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 ด้านการเติบโต 
บริษัทฯ มุ ่งมั ่นที ่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื ่องด้วยการเป็นผู ้นําด้านคุณภาพ ราคาแข่งขันได้ในการผลิตและจําหน่าย                   

เม็ดพลาสติก กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว มีขีดความสามารถทางการแข่งขันอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมและมีฐานลูกค้าที่
มั่นคงและเติบโตในทุก ๆ ปี 

 ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน 
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสร้างผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับเทียบเท่าอุตสาหกรรมเดียวกันและส่งมอบผลตอบแทนที่

เป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
 ด้านความย่ังยืน 

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะดําเนินกิจการท่ีสร้างสมดุลระหว่างการดําเนินธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 กลยทุธใ์นการดําเนินธรุกิจ (Strategic plan) 
ทิศทางและแผนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจเติบโตอย่าง

ยั่งยืนและการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพ่ือสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้นําทิศทางและแผนกลยุทธ์นี้มาเป็น
กรอบในการปฎิบัติงานและติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายองค์กรท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยมีกลยุทธ์หลักดังต่อไปน้ี 
1. ลูกค้า (Customer) มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ดังน้ี 

1.1 การผลิตและจําหน่ายสินค้าท่ีมีความหลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้า 
1.2 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีลูกค้ายอมรับในราคาท่ีแข่งขันได้  
1.3 การส่งมอบสินค้าท่ีรวดเร็วและตรงเวลา (Fast & On time Delivery) 
1.4 ตอบสนองข้อร้องเรียนและแก้ไขให้เร็วท่ีสุด (Quick Response) 
1.5 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีแก่ลูกค้า (Customer Relation Management) 

2. การขายและการตลาด (Sales and Marketing)   
2.1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายเพื่อขยายสู่ตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ 
2.2 มีการผลิตสินค้าท่ีมีความหลากหลาย และเติบโตในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง   
2.3 มีศักยภาพในการแข่งขันด้านความแตกต่างของสินค้าf ด้วยมีทีมวิจัยและพัฒนาที่พร้อมปรับความต้องการของลูกค้าให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน 
2.4 มีพนักงานขายและเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ที่มีความรู้ความชํานาญในผลิตภัณฑ์ คอยตอบข้อซักถามและแนะนําสินค้าที่

เหมาะกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงความรวดเร็วในการบริการ และจัดการปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ 
2.5 สินค้ามีการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานท่ีได้ตกลงไว้กับลูกค้า 

3. คู่ค้าและเจ้าหนี้ (Supplier)  
3.1 พัฒนาคู่ค้าเดิมและหาพันธมิตรทางการค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง 
3.2 คัดเลือกและประเมินผู้ขายด้วยระเบียบปฏิบัติที่มีความยุติธรรม เปิดเผยและแจ้งผลให้คู่ค้าทราบผลและแก้ไขปรับปรุง

ร่วมกัน 
3.3 พัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจในการนําไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน 

4. พนักงานทรัพยากรสําคัญขององค์กร  (Employees as essential resources for organization) 
4.1 เพ่ิมขีดความสามารถให้บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเน่ือง  
4.2 พัฒนาทักษะฝีมือให้ก้าวสู่การเป็นผู้ชํานาญการและผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา 
4.3 พัฒนารูปแบบในการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ พนักงานมีส่วน

ร่วมในการบริหารงาน 
4.4 พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติการงานให้เช่ือมโยงกับเป้าหมายขององค์การสู่เป้าหมายของบุคคลโดยเชื่อมโยงผลงาน

และสมรรถนะของพนักงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลา 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)
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4.5 กําหนดโครงสร้างการสืบทอดตําแหน่งในทุกสายการบังคับบัญชา เพื ่อกําหนดรูปแบบการพัฒนาทักษะความรู้  
ความสามารถของบุคลากร ให้สามารถข้ึนไปทดแทนตําแหน่งท่ีสูงกว่าได้ 

4.6 เปิดโอกาสให้คนเก่ง แข่งขันสร้างนวัตกรรม ท้ังเพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจ และเพ่ือสร้างสุขในการทํางาน  
5. ต้นทุน (Cost) 

5.1 พัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยให้มีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ โดยให้ความสําคัญกับการ
บริหารการสูญเสียให้มีประสิทธิผลมากท่ีสุด 

5.2 ค้นหาวัตถุดิบทดแทนอย่างต่อเน่ือง 
5.3 ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ 
5.4 ปรับลดการทํางานด้วยการใช้แรงงานคนเป็นการใช้เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติในบางส่วนของการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพตาม

มาตรฐาน ลดของเสียและลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี 
6. ระบบการบริหาร (Management System) 

6.1 พัฒนาระบบบริหารอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดไทยและตลาดโลก 

6.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการทําธุรกิจ โดยการควบคุมและลดปัจจัยความเสี่ยงท่ีส่งผล
กระทบทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ     

6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสําเร็จของงาน การทํางานเป็นทีมและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
7. การวิจัยและพัฒนา (research and Development) 

7.1 เพ่ิมศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และลด
ต้นทุน เพ่ิมคุณภาพ 

7.2 พัฒนานวัตกรรมใหม่ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
7.3 มีความพร้อมในการพัฒนาสินค้าเหนือไปอีกข้ัน ในอุตสาหกรรมสีเขียว ในทุกสายการผลิต 

8. เทคโนโลยี (Technology) 
8.1 พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมให้ดีท่ีสุด 
8.2 พัฒนาเว็บไชต์ของบริษัทฯ ให้มีประโยชน์หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ทั้งต่อลูกค้า ผู้สนใจ

ผลิตภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้สนใจท่ัวไป 
8.3 มุ่งมั่นใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM (Customer Relation Management) เพื่อติดตามและตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าและวิเคราะห์ปัญหาการขายได้ตรงจุด 
9. สังคมและสิ่งแวดล้อม (Society and Environment) 

9.1 สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน สังคมและชุมชน  
9.2 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
9.3 ปฏิบัติตามกฏระเบียบของการนิคมฯ ทําลายสินค้าอย่างถูกวิธีเพ่ือรักษามลภาวะท้ังภายในองค์กรและสังคมรอบข้าง 
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ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท 
ทุกท่านท่ีให้ความเช่ือมั่น รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นทุ่มเทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมมาภิ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเติบโตอย่างมั่งคงและสร้างผลตอบแทนท่ีดีอย่างยั่งยืน
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บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนมาโดยตลอด 
พัฒนาเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ อาทิ
ใช้งานทางการแพทย์ เม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
ฮาโลเจนฟรี (Halogen free compound) กาวและยาแนวที่ปราศจากสารที่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการริเริ่มลงทุนในธุรกิจท่ีตอบรับกับความต้องการในอนาคตของลูกค้า 
พร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆในการร่วมลงทุนกับคู่ค้าท่ีมีศักยภาพ

ปี 2563 เป็นปีท่ีปัจจัยทางธุรกิจมีความผันผวนมาก บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสําคัญ
กับความสามารถในการปรับตัว การวางแผนรับมือกับความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่
ความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ ทําให้บริษัทสามารถเติบโตและรักษาความสามารถ
ในการทํากําไรไว้ได้เป็นท่ีน่าพึงพอใจ 

เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทได้ให้ความสําคัญกับการ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความสามารถของบุคลากร เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นเลิศในการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์
การทํางานท่ีมากกว่า 35 ปี 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน
ทุกท่านท่ีให้ความเช่ือมั่น รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นทุ่มเทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเติบโตอย่างมั่งคงและสร้างผลตอบแทนท่ีดีอย่างยั่งยืน 

    นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล
       ประธานกรรมการ

 

 

ประธานกรรมการ 

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนมาโดยตลอด ADB ได้คิดค้น
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ อาทิ เม็ดพลาสติกเพื่อการ                       

ใช้งานทางการแพทย์ เม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก                
กาวและยาแนวที่ปราศจากสารที่เป็นพิษต่อ

ลงทุนในธุรกิจท่ีตอบรับกับความต้องการในอนาคตของลูกค้า 
พร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆในการร่วมลงทุนกับคู่ค้าท่ีมีศักยภาพ 

เป็นปีท่ีปัจจัยทางธุรกิจมีความผันผวนมาก บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสําคัญ
การวางแผนรับมือกับความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อสร้าง

ความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ ทําให้บริษัทสามารถเติบโตและรักษาความสามารถ                

เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทได้ให้ความสําคัญกับการ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและรักษา
ความเป็นเลิศในการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์

มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านท่ีให้ความเช่ือมั่น รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของ

บาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง              

นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล 
ประธานกรรมการ 
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ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีท่ีเศรษฐกิจและการเงินของโลกมีความผันผวนสูง จากปัจจัยเสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
ประเทศเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ส่งผลให้เกิดการชะงักของการค้าระหว่างประเทศส่งผล
กระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานท่ัวโลก

ADB ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ 
โดยได้วางกลยุทธ์การรับมือกับการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงการติดตามสถานการณ์และ
ร่วมมือกับคู่ค้าในการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทําให้การดําเนินงาน
ของบริษัทมีความยืดหยุ่น สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีและความท้า
ทายในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์แนวทางการทํางานใหม่ๆ แสวงหารายได้ใหม่ 
ช่องทางการค้าใหม่ พัฒนาศักยภาพของการผลิตและการบริหารค่าใช้จ ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทสามารถเติบโตได้และมีอัตราการทํากําไรท่ีดีข้ึนกว่า
ปีก่อนถึง 2,034% 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแก่นสําคัญในการดําเนินธุรกิจของ 
ซึ ่งจุดมุ ่งหมายของการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมไม่ได้จํากั
ผลประโยชน์หร ือแสวงหาผลก ําไร แต่เป ็นการตระหนักถึงความยั ่งย ืนของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมความก้าวหน้าของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

ในฐานะผู้ผลิตและจําหน่ายในกลุ่มโพลีเมอร์ 
มาโดยตลอดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมบนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีดี
ยั่งยืนของการใช้ทรัพยากร 

ปัจจุบัน ADB อยู่ระหว่างการพัฒนาเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก เพ่ื
ปิโตรเลียมในอุตสาหกรรมพลาสติก และเป็นการตอบรับกับนโยบายภาครัฐ 
เลิกใช้พลาสติกประเทภทใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิง (Single
สิ่งแวดล้อมในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืน ได้แก่ กาวและยาแนวสูตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นความตั้งใจที่จะส่งมอบคุณค่าการดําเนิ
ธุรกิจท่ียั่งยืนในกับผู้บริโภค 

นอกจากนี้ บริษัทได้ประยุกต์ใช้แนวคิด 
นําเสนอสินค้าคุณภาพสูง ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการดํารงอยู่อย่างยั่งยืนของ 

ในนามคณะผู้บริหารของ ADB ขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายและพนักงานทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด
และบริษัทยืนยันที่จะใช้ความรู ้ความสามารถในการบริหารกิจการให้เติบโตก้าวหน้า โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั ่งยืนเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อสังคม
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เป็นปีท่ีเศรษฐกิจและการเงินของโลกมีความผันผวนสูง จากปัจจัยเสี่ยง
2019 ที่บางประเทศจําเป็นต้องใช้มาตราการปิด

ส่งผลให้เกิดการชะงักของการค้าระหว่างประเทศส่งผล
กระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานท่ัวโลก  

ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ 
โดยได้วางกลยุทธ์การรับมือกับการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงการติดตามสถานการณ์และ

นการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทําให้การดําเนินงาน
ของบริษัทมีความยืดหยุ่น สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีและความท้า
ทายในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์แนวทางการทํางานใหม่ๆ แสวงหารายได้ใหม่ 

งการผลิตและการบริหารค่าใช้จ ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทสามารถเติบโตได้และมีอัตราการทํากําไรท่ีดีข้ึนกว่า

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแก่นสําคัญในการดําเนินธุรกิจของ ADB มาโดยตลอด 
ซึ่งจุดมุ ่งหมายของการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมไม่ได้จํากัดอยู่เพียงในแง่ของการหา
ผลประโยชน์หร ือแสวงหาผลก ําไร แต่เป ็นการตระหนักถึงความยั ่งย ืนของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมความก้าวหน้าของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว 

ในฐานะผู้ผลิตและจําหน่ายในกลุ่มโพลีเมอร์ ADB ได้ปฏิบัติตามหลักกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมี
มาโดยตลอดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมบนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีดี

อยู่ระหว่างการพัฒนาเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก เพ่ื
ปิโตรเลียมในอุตสาหกรรมพลาสติก และเป็นการตอบรับกับนโยบายภาครัฐ BCG ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และนโยบายลดและ

(Single-use plastics) เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิต
สิ่งแวดล้อมในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืน ได้แก่ กาวและยาแนวสูตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นความตั้งใจที่จะส่งมอบคุณค่าการดําเนิ

ประยุกต์ใช้แนวคิด ESG: Environmental, Social, Governance เป็นกรอบในการดําเนิ
นําเสนอสินค้าคุณภาพสูง ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการดํารงอยู่อย่างยั่งยืนของ 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายและพนักงานทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด
นยันที่จะใช้ความรู ้ความสามารถในการบริหารกิจการให้เติบโตก้าวหน้า โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั ่งยืนเพื่อสร้าง

ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อสังคม 

นายหวัง วนาไพรสณฑ์
            ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

สารจาก...ประธานเจา้หนา้ที'บรหิาร

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

ได้ปฏิบัติตามหลักกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีอย่างเข้มงวด         
มาโดยตลอดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมบนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีดี เพ่ือเป็นรากฐานความ

อยู่ระหว่างการพัฒนาเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก เพ่ือลดการพ่ึงพาการใช้
ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และนโยบายลดและ

รวมถึงการพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืน ได้แก่ กาวและยาแนวสูตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นความตั้งใจที่จะส่งมอบคุณค่าการดําเนิน

เป็นกรอบในการดําเนินธุรกิจมุ่งมั่น
นําเสนอสินค้าคุณภาพสูง ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการดํารงอยู่อย่างยั่งยืนของ ADB 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายและพนักงานทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด
นยันที่จะใช้ความรู ้ความสามารถในการบริหารกิจการให้เติบโตก้าวหน้า โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั ่งยืนเพื่อสร้าง

นายหวัง วนาไพรสณฑ์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

เจา้หนา้ที'บรหิาร 
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การเปลี'ยนแปลงและพฒันาการที'สําคญั

วัน / เดือน / ปี 

มีนาคม 2560 

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดําเนินการ ดังน้ี 
 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนช่ือบริษัทใหม่เป็นบริษัท

 เปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพ่ิมทุนใหม่จํานวน
เพ่ือเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย
ส่งเสริมทางการตลาด
ใช้ในครัวเรือน (Do
Inc. และ SPARKO USA Inc. 
ตามลําดับ  

9 พฤศจิกายน 2560 
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.69 บาทต่อหุ้น 

9 พฤศจิกายน 2561 
ทําบุญเปิดโรงงานสาขา
เป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาแนว

11 กุมภาพันธ์ 2562 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
อังกฤษ 

2 มกราคม 2563  
ปรับโครงสร้างการบริหารโดยแต่งตั้งคุณพรพิวรรณ
กระบวนการทํางานให้มีความคล่องตัว

7 กุมภาพันธุ์ 2563 

บริษัทฯ ติดตั้งระบบ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
cell 12 ปี พลังงาน 25 
กุมภาพันธ์ 2563 งบก่อสร้างรวมทั้งสิ้น
พลังงานทางเลือกและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว

13 มีนาคม 2563  
 

แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการสถานการณ์ภาวะวิกฤติ
1. ทีมป้องกันการแพร่ระบาด

บริษัทฯ เป็นศูนย์
ต่อเน่ือง ปลอดภัย 
สถานการณ์ 

2. ทีมป้องกันด้านการดําเนินงาน
และบริหารจัดการ
น้อยท่ีสุดภายใต้วิกฤต

2 เมษายน 2563 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกําหนด
ของบริษัทฯ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายบริษัทฯได้จัดประชุมอีกครั้งเมื่อวันท่ี
ตั้งอยู่ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 

2563 (แบบ 56-1 One Report)                    

 
7 

การเปลี'ยนแปลงและพฒันาการที'สําคญั 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนช่ือบริษัทใหม่เป็นบริษัท แอ็พพลาย

เปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 210 ล้านบาท เป็นจํานวน 300 ล้านบาท
เพ่ิมทุนใหม่จํานวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าว
เพ่ือเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก 

จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ ADB USA Inc. และ SPARKO USA
ส่งเสริมทางการตลาด ให้ข้อมูลทางการตลาดและส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งขยายอุปสงค์สําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อ

Do It Yourself : DIY) ของบริษัทฯ ในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทฯ
SPARKO USA Inc. ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และร้อยละ 100.00 

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ทําบุญเปิดโรงงานสาขา 4 เลขที่ 816 ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
เป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาแนว  

ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก BSI สถาบันผู้ออกใบรับรองมาตรฐาน

ปรับโครงสร้างการบริหารโดยแต่งตั้งคุณพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย ดํารงตําแหน่งกรมมการผู้จัดการ
กระบวนการทํางานให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นและช่วยแก้ไขปัญหาได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

 Solar cell บนหลังคาโรงงานสาขา 1 เลขที่ 260 หมู่
สมุทรปราการ โดยบริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ วัน จํากัด ขนาดติดตั้ง 532.76 KW

25 ปี ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มต้นโครงการเดือนกันยายน 
งบก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 14.60 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

พลังงานทางเลือกและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว 

การจัดการสถานการณ์ภาวะวิกฤติโควิด 19 
ทีมป้องกันการแพร่ระบาด โดยกํากับดูแลเพื่อให้พนักงานปลอดภัย การติดเชื้อการติดเชื้อ

เป็นศูนย์ (Zero Infection) โดยทําหน้าที่ กําหนดมาตรการฉุกเฉิน
 สื่อสารให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มาติดต่อเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละ

ทีมป้องกันด้านการดําเนินงาน โดยการกํากับการดําเนินงาน การดูแลสภาพคล่องของกิจการ
และบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ให้ได้รับผลกระทบ
น้อยท่ีสุดภายใต้วิกฤตโควิด 19 สามารถอ่านรายงาน ฉบับเต็มโดยสแกน QR Code

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทฯ ได้ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี
ออกไปไม่มีกําหนด โดยการประกาศแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายบริษัทฯได้จัดประชุมอีกครั้งเมื่อวันท่ี 23 
กรุงเทพมหานคร 

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 

แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 

บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าว

USA Inc. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พร้อมทั้งขยายอุปสงค์สําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อ

โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน ADB USA 
100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 

และเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยราคา 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สําหรับ

สถาบันผู้ออกใบรับรองมาตรฐาน

ดํารงตําแหน่งกรมมการผู้จัดการ เพื่อเสริม
ยืดหยุ่นและช่วยแก้ไขปัญหาได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา                   
532.76 KW. รับประกันแผง Solar 

 2561 กําหนดส่งมอบงานเดือน
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเป็น

การติดเชื้อการติดเชื้อโควิด 19 ภายใน
กําหนดมาตรการฉุกเฉิน บริหารการทํางานให้มีความ
ผู้มาติดต่อเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละ

การดูแลสภาพคล่องของกิจการ
ให้ได้รับผลกระทบ

QR Code 

ได้ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี จากวันที่ 21 
โดยการประกาศแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน้าเว็ปไซต์

23 มิถุนายน 2563 ท่ีโรงแรมเมเปิล 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)
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วัน / เดือน / ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

14 พฤษภาคม 2563  
บริษัทฯ แจ้งข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งนางสาวสิริสุดา  
สุจริยานุรักษ์ เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางวิจิตรา ทับบุรี โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

21 กรกฎาคม 2563 

ริเริ่มพัฒนากิจการเพ่ือความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ mai และฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีความรู้และเข้าใจกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านความ
ยั่งยืนของธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้ละร่วมปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และประโยชน์เพื่อนํามาจัดทําแผนความยั่งยืน
ต่อไป  

1 กันยายน 2563 

 ผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive) ได้ย้ายฐานการผลิต จากสาขา 271 มาผลิตท่ีโรงงานเลขท่ี 252 และให้พ้ืนท่ีโรงงาน 
8 ไร่ 69.55 ตารางวา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท้ังหมดของโรงงาน 271 เป็นโรงงานและคลังสินค้าเต็มพื้นที่ เพื่อเป็นฐานใน
การผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ สําหรับผลิตเม็ดพลาสติกเพื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตเม็ดพลาสติกปลอด
สารต้องห้ามและผลิตเม็ดพลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว สายการบรรจุขนาดเล็กได้ย้ายฐานการผลิตจากสาขา 252 ไปอยู่ที่สาขา 816 เพื่อให้การ
ส่งมอบวัตถุดิบซ่ึงมีจากกระบวนการทํางานในสาขาเดียวกันมีความต่อเน่ืองและลดต้นทุนการขนย้าย 

ปี 2563 
ได้รับรางวัล CG Score 4 ดาว และ AGM Level 4 ในการประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สําหรับปี 2563                         และ 
(ท่ีมา : https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CompanyProfile/Listed) 

11 พฤศจิกายน 2563 
บริษัทฯ แจ้งข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นางสาว 
กนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางสาวสิริสุดา สุจริยานุรักษ์ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 
มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

25 พฤศจิกายน 2563 

 นําเสนอแผนการดําเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นครั้งแรกเพ่ือขออนุมัติดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อม
ได้รับอนุม้ติให้จัดทํารายงานประจําปีแบบ 56-1 One Report สําหรับปี 2563 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2563 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้น
ปันผลและเงินสด จํานวน ไม่เกิน 60 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้นไม่เกิน 33,336,000 บาท โดยกําหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (RecordDate) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 และกําหนดจ่าย               
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 

13 มกราคม 2564 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและ      
เงินสด จํานวน ไม่เกิน 60 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้นไม่เกิน 33,336,000 บาท 

22 กุมภาพันธ์ 2564 
คณะกรรมการบริษัทมีมติ เร ื ่อง การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนและวาระการประชุมสามัญ                   
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic Compound) 

โดยมีลูกค้าหลักเป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นวัตถุดิบในการผลิตสายไฟและสายเคเบิ้ล โดยจําหน่ายให้กับกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พื้นรองเท้า กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive) และผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant) โดย
จําหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างและกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์จําหน่ายให้แก่
ลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท้ังการจําหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าและผ่านผู้จัดจําหน่ายสินค้า (Distributor) ท้ังน้ี บริษัทฯ ผลิตและ
จําหน่ายสินค้าท้ังภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าช้ันนําซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในระดับสากล 

 
 
 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

 โครงสรา้งรายได ้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับปี 

โครงสร้างรายได้ 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ 
(Plastic Compound) 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive) 
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant & DIY

รวมรายได้จากการขาย 
รายได้อ่ืน1 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่นสุทธิ

รายได้รวม 

หมายเหตุ 1. รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ดอกเบ้ียรับ รายได้ชดเชยค่าอากร 
สินทรัพย์และรายได้เบ็ดเตล็ดจากการขายเศษวัสดุ

 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร  
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 

ใช้งานดังต่อไปน้ี 

1. กล ุม่ผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกคอมปาวด ์
บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ 

ผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีน (Polypropylene Split Yarn
1.1 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC Compound

โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chl
สามารถนํามาหลอมเหลวขึ้นรูปได้ด้วยความร้อนและนํากลับมาหลอมใช้ใหม่ 
ละเอียดสีขาว เมื่อติดไฟแล้วสามารถดับได้ด้วยตัวเอง 
สารเติมแต่งต่างๆ ก่อนนําไปใช้งาน 

เม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC compound
(Additive) ชนิดต่างๆ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมและมีคุณสมบัติส
ตัว (Plasticizer) สารเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อน 
ท้ังน้ี บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเม็ดพลาสติกพีวีซี ท้ังเม็ดพลาสติก
แข็ง (Rigid PVC compound)  

  

 เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม (Soft PVC 
เป็นเม็ดพลาสติกมีความอ่อนตัวและยืดหยุ่นได้ เกิดจากกระบวนการนําผงพีวีซีเรซินผสมกับสารเติมแต่งต่างๆ 

ท่ีทําให้อ่อนตัวหรือ Plasticizer เพ่ือปรับระดับความอ่อนน่ิมหรือแข็งตามความต้องการใช้งานที่เหมาะสมของเม็ดพลาสติกพีวีซี โดยกลุ่ม
เม็ดพลาสติกพีวีซีในกลุ่มนี้มีการนําไปใช้งานทั้งด้านการฉีดเข้าแม่พิมพ์ การรีดเข้าแม่แบบ การอัดเข้ารูป ขึ้นอยู่กับประเภทของ
ลูกค้าต้องการ เพื ่อนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ สําหรับเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม ได้แก่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตสายไฟและสายเคเบ้ิล (Wire and Cable

2563 (แบบ 56-1 One Report)                    
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับปี 2561-2563 มีรายละเอียด ดังน้ี

ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์  
715.59 49.76 739.44 53.74 

271.87 18.90 237.21 17.24 
& DIY) 433.63 30.15 387.12 28.13 

1,421.09 98.82 1,363.76 99.11 
13.12 0.91 6.74 0.49 

จากอัตราแลกเปลีย่นสุทธิ 3.92 0.27 5.56 0.40 

1,438.13 100.00 1,376.06 100.00 

รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ดอกเบ้ียรับ รายได้ชดเชยค่าอากร 19 ทวิ หน้ีสูญรับคืน กําไร (
สินทรัพย์และรายได้เบ็ดเตล็ดจากการขายเศษวัสดุ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก โดยพิจารณาแยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และลักษณะการ

กล ุม่ผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกคอมปาวด ์(Plastic Compound)  
บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี 

Polypropylene Split Yarn) โดยจําหน่ายเพ่ือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามรายละเอียดดังน้ี
PVC Compound) 

Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซี (PVC) เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก 
สามารถนํามาหลอมเหลวขึ้นรูปได้ด้วยความร้อนและนํากลับมาหลอมใช้ใหม่ (Recycle) ได้หลายครั้ง คุณลักษณะทั่วไปของพีวีซีเป็นผง
ละเอียดสีขาว เมื่อติดไฟแล้วสามารถดับได้ด้วยตัวเอง (Self-extinguish) ทั้งนี้ ในการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีจะต้องนําผงพีวีซีมาเติม

PVC compound)  คือพลาสติกพีวีซีที่เกิดจากการนําพีวีซีเรซิน (PVC resin
ชนิดต่างๆ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานในรูปแบบต่างๆ

สารเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อน (Heat stabilizer) ฟิลเลอร์ (Filler) และสี (Pigment
ท้ังน้ี บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเม็ดพลาสติกพีวีซี ท้ังเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบน่ิม (Soft PVC Compound

Soft PVC Compound) 
เป็นเม็ดพลาสติกมีความอ่อนตัวและยืดหยุ่นได้ เกิดจากกระบวนการนําผงพีวีซีเรซินผสมกับสารเติมแต่งต่างๆ 

เพ่ือปรับระดับความอ่อนน่ิมหรือแข็งตามความต้องการใช้งานที่เหมาะสมของเม็ดพลาสติกพีวีซี โดยกลุ่ม
เม็ดพลาสติกพีวีซีในกลุ่มนี้มีการนําไปใช้งานทั้งด้านการฉีดเข้าแม่พิมพ์ การรีดเข้าแม่แบบ การอัดเข้ารูป ขึ้นอยู่กับประเภทของ
ลูกค้าต้องการ เพื ่อนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ สําหรับเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม ได้แก่ กลุ่ม

Wire and Cable) เนื่องจาก พลาสติกพีวีซีไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟและมีความต้านทาน

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

มีรายละเอียด ดังน้ี 

ปี 2563 
ล้านบาท ร้อยละ 

820.61 59.45 

191.32 13.86 
357.28 25.88 

1,369.21 99.19 
7.68 0.56 
3.53 0.26 

1,380.42 100.00 

(ขาดทุน) จากการจําหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก โดยพิจารณาแยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และลักษณะการ

ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC compound) และ
โดยจําหน่ายเพ่ือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามรายละเอียดดังน้ี 

เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ที่
ได้หลายครั้ง คุณลักษณะทั่วไปของพีวีซีเป็นผง

ทั้งนี้ ในการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีจะต้องนําผงพีวีซีมาเติม

PVC resin) มาผสมกับสารเติมแต่ง 
อดคล้องกับความต้องการในการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น สารทําให้อ่อน

Pigment) และสารเติมแต่งชนิดต่างๆ 
Soft PVC Compound) และเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบ

 

เป็นเม็ดพลาสติกมีความอ่อนตัวและยืดหยุ่นได้ เกิดจากกระบวนการนําผงพีวีซีเรซินผสมกับสารเติมแต่งต่างๆ และเพ่ิมสาร
เพ่ือปรับระดับความอ่อนน่ิมหรือแข็งตามความต้องการใช้งานที่เหมาะสมของเม็ดพลาสติกพีวีซี โดยกลุ่ม

เม็ดพลาสติกพีวีซีในกลุ่มนี้มีการนําไปใช้งานทั้งด้านการฉีดเข้าแม่พิมพ์ การรีดเข้าแม่แบบ การอัดเข้ารูป ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่
ลูกค้าต้องการ เพื ่อนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ สําหรับเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม ได้แก่ กลุ่ม

เนื่องจาก พลาสติกพีวีซีไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟและมีความต้านทาน



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

ไฟฟ้าสูง ดังน้ัน จึงนํามาใช้เป็นฉนวนและปลอกนอกหุ้มสายไฟและสายเคเบิ้ลชนิดต่างๆ เช่น สายไฟฟ้าแรงดันตํ่า สายไฟปลั๊ก ฉนวนหุ้ม
สายโทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายสัญญาณ การรีดขึ้นรูปเป็นสายยาง ขอบคิ้วนิ่มรอบกระจกรถยนต์และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังสามารถ
นํามาข้ึนรูปฉีดเป็นพ้ืนรองเท้าและผลิตภัณฑ์ Soft touch 

 เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็ง (Rigid PVC 
เป็นเม็ดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ไม่อ่อนตัว มีความแข็ง เหนียวและทนแรงกระแทก ซ่ึงเกิดจากกระบวนการนําผงพี

ผสมกับสารเติมแต่งต่างๆ โดยกลุ่มเม็ดพลาสติกพีวีซีในกลุ่มน้ีมีการนําไปใช้งานท้ังด้านการฉีดเข้าแม่พิมพ์ การรีดเข้าแม่แบบ การอัด
หรือการเป่าฟิลม์หรือการเป่าเข้าแม่พิมพ์ ข้ึนอยู่กับประเภทของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ เพื่อนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขอบ
เฟอร์นิเจอร์ ฟิล์มฉลากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ท่ีต้องการความใสและมีพ้ืนผิวท่ีเรียบและข้อต่อท่อพีวีซี

 
 
 

 
   

ท้ังน้ี กระบวนการผลิตของเม็ดพลาสสติกพีวีซีแบบแข็ง 
ความแตกต่างกันในข้ันตอนการควบคุมอุณหภูมิของสารเคมีให้อยู่ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมโดยเครื่อง 
หลังจากการผสมสารเคมีที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็งให้เย็
ถัดไป 

 เม็ดพลาสติกเพ่ือการแพทย์ (Medical Grade PVC Compound)
เป็นเม็ดพลาสติกที่ผลิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เช่น สายนํ้าเกลือ ถุง

ฟอกไต สายให้เลือด ท่อดูดเสมหะและท่อขับถ่ายของเสีย เป็นต้น โดยการร่วมมื
จากประเทศญี่ปุ่นท่ีได้รับการรับรองและมีความชํานาญในด้านการผลิตเม็ดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ 

1.2 เส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีน (Polypropylene 
เป็นเส้นใยสังเคราะห์จากโพลิเมอร์พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก

(Thermoplastic) ซ่ึงมีคุณสมบัติเหนียว ทนทาน
ใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีนจะนําไปแปรรูปและจะถูกใช้เป็นฟิลเลอร์ร่วมกับเม็ด
พลาสติกในกระบวนการผลิตสายไฟ สายเคเบิ้ล โดยการนํา
ปิดช่องว่าง ดังรูปตัวอย่าง 

ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์เม็ด
65.80 แบบแข็ง ร้อยละ 12.73 และผลิตภัณฑ์เพื่
เส้นใยโพลีโพรพิลีน ร้อยละ 2.14 

2. กล ุม่ผลิตภณัฑก์าว (Adhesive
บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์กาว

รอยต่อ โดยผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะผลิตและจําหน่ายเพ่ือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
(Industrial use) เป็นหลัก  

ส่วนการจัดจําหน่ายสินค้า ภายใต้ตราสินค้าของบริ
ได้แก่ ตราสินค้า ADB, SPARKO, DB, OMAKU 

ขอบค้ิวเฟอร์นิเจอร์ 
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งน้ัน จึงนํามาใช้เป็นฉนวนและปลอกนอกหุ้มสายไฟและสายเคเบิ้ลชนิดต่างๆ เช่น สายไฟฟ้าแรงดันตํ่า สายไฟปลั๊ก ฉนวนหุ้ม
สายโทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายสัญญาณ การรีดขึ้นรูปเป็นสายยาง ขอบคิ้วนิ่มรอบกระจกรถยนต์และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังสามารถ

Soft touch ต่างๆ เช่น ด้ามจับปากกา ด้ามจับอุปกรณ์ต่างๆ  อีกด้วย

Rigid PVC Compound)   
เป็นเม็ดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ไม่อ่อนตัว มีความแข็ง เหนียวและทนแรงกระแทก ซ่ึงเกิดจากกระบวนการนําผงพี

โดยกลุ่มเม็ดพลาสติกพีวีซีในกลุ่มน้ีมีการนําไปใช้งานท้ังด้านการฉีดเข้าแม่พิมพ์ การรีดเข้าแม่แบบ การอัด
หรือการเป่าฟิลม์หรือการเป่าเข้าแม่พิมพ์ ข้ึนอยู่กับประเภทของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ เพื่อนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขอบ

ฟิล์มฉลากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ท่ีต้องการความใสและมีพ้ืนผิวท่ีเรียบและข้อต่อท่อพีวีซี เป็นต้น 

ท้ังน้ี กระบวนการผลิตของเม็ดพลาสสติกพีวีซีแบบแข็ง มีความคล้ายคลึงกันกับการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบน่ิม แต่จะมี
ความแตกต่างกันในข้ันตอนการควบคุมอุณหภูมิของสารเคมีให้อยู่ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมโดยเครื่อง Cooling  Mixer 
หลังจากการผสมสารเคมีที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็งให้เย็นตัวลงก่อนจะผ่านเข้าสู่กระบวนการไหลเม็ดในลําดับ

(Medical Grade PVC Compound)   
เป็นเม็ดพลาสติกที่ผลิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เช่น สายนํ้าเกลือ ถุง

ฟอกไต สายให้เลือด ท่อดูดเสมหะและท่อขับถ่ายของเสีย เป็นต้น โดยการร่วมมือกันกับผู้ผลิตชั้นนํา
จากประเทศญี่ปุ่นท่ีได้รับการรับรองและมีความชํานาญในด้านการผลิตเม็ดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม

Polypropylene Split Yarn)  
เป็นเส้นใยสังเคราะห์จากโพลิเมอร์พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก 

ซ่ึงมีคุณสมบัติเหนียว ทนทานและเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี โดยเส้น
ใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีนจะนําไปแปรรูปและจะถูกใช้เป็นฟิลเลอร์ร่วมกับเม็ด
พลาสติกในกระบวนการผลิตสายไฟ สายเคเบิ้ล โดยการนําไปพันหุ้มสายไฟเพื่อ

ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ มาจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการแพทย์ ร้อยละ 19.35 โดยสัดส่วนของรายได้ที่เหลือมาจากรายได้ในการจําหน่าย

Adhesive)    
บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์กาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยึดติดวัสดุหรืออุดรอยรั่วหรือปิด

รอยต่อ โดยผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะผลิตและจําหน่ายเพ่ือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

ส่วนการจัดจําหน่ายสินค้า ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (House Brand) ประกอบด้วยตราสินค้า
OMAKU และ DAI-ICHI และบางส่วนบริษัทฯ จะรับจ้างผลิตภายใต้

ข้อต่อพีวีซี ฟิล์มฉลากบรรจุภณัฑ์

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

งน้ัน จึงนํามาใช้เป็นฉนวนและปลอกนอกหุ้มสายไฟและสายเคเบิ้ลชนิดต่างๆ เช่น สายไฟฟ้าแรงดันตํ่า สายไฟปลั๊ก ฉนวนหุ้ม
สายโทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายสัญญาณ การรีดขึ้นรูปเป็นสายยาง ขอบคิ้วนิ่มรอบกระจกรถยนต์และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังสามารถ

ต่างๆ เช่น ด้ามจับปากกา ด้ามจับอุปกรณ์ต่างๆ  อีกด้วย 

เป็นเม็ดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ไม่อ่อนตัว มีความแข็ง เหนียวและทนแรงกระแทก ซ่ึงเกิดจากกระบวนการนําผงพีวีซีเรซิน
โดยกลุ่มเม็ดพลาสติกพีวีซีในกลุ่มน้ีมีการนําไปใช้งานท้ังด้านการฉีดเข้าแม่พิมพ์ การรีดเข้าแม่แบบ การอัดเข้ารูป

หรือการเป่าฟิลม์หรือการเป่าเข้าแม่พิมพ์ ข้ึนอยู่กับประเภทของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ เพื่อนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขอบคิ้ว

มีความคล้ายคลึงกันกับการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบน่ิม แต่จะมี
Cooling  Mixer ซึ่งเป็นขั้นตอน

นตัวลงก่อนจะผ่านเข้าสู่กระบวนการไหลเม็ดในลําดับ

พลาสติกคอมปาวด์ มาจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม ร้อยละ
โดยสัดส่วนของรายได้ที่เหลือมาจากรายได้ในการจําหน่าย

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยึดติดวัสดุหรืออุดรอยรั่วหรือปิด
รอยต่อ โดยผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะผลิตและจําหน่ายเพ่ือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

ประกอบด้วยตราสินค้า 
และบางส่วนบริษัทฯ จะรับจ้างผลิตภายใต้

ฟิล์มฉลากบรรจุภณัฑ์ 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)
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การอนุญาตและการกํากับดูแลขั ้นตอนการผลิตของเจ้าของตราสินค้า (Original Equipment 
Manufacturer หรือ OEM) ซ่ึงเป็นตราสินค้าช้ันนําระดับสากล  

ผลิตภัณฑ์กาวเป็นสารเคมีท่ีใช้ติดประสานวัสดุท่ีต้องการยึดติดเข้าด้วยกัน มีคุณสมบัติเป็นของเหลว ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กาวที่บริษัทฯ 
ผลิตและจัดจําหน่ายสามารถแยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งาน รายละเอียด ดังน้ี 

 กาวยาง (Contact Adhesive)  
เป็นกาวท่ีประกอบด้วยสารละลายของยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ซึ่งจะแปรสภาพเกิดการยึดติดเมื่อระเหยตัวทําละลาย 

(Solvent) ลักษณะของเนื้อกาวเป็นของเหลวหนืด เป็นกาวที่มีการยึดเกาะสูงและมีประสิทธิภาพการเกาะติดได้ดี เหมาะสําหรับงาน
เฟอร์นิเจอร์และงานซ่อมแซมต่างๆ และการยึดติดวัสดุส่วนบนของรองเท้าเข้าด้วยกัน นอกจากนั้น ยังสามารถใช้งานในการยึดติดกับวัสดุ
ได้หลายประเภท เช่น งานประกบพลาสติก งานไม้ งานประกบโฟร์ไมก้า งานลามิเนต โฟม ผ้า ยาง หนังแท้และหนังสังเคราะห์ งานยึดติด
ฉนวนและโลหะ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจําหน่ายเพ่ือใช้ท้ังในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน 

                      
 กาวกร๊าฟท์หรือกาวขาว (Graft Adhesive)  

เป็นกาวท่ีมีการกร๊าฟท์ (Graft Copolymer) ระหว่างยาง Polychloropene กับ Acrylic monomer มีลักษณะเป็นของเหลว
คล้ายกับกาวยางแต่มีความใสและขาวกว่า เหมาะสําหรับการยึดติดวัสดุส่วนบนและส่วนล่างของรองเท้าหรือการยึดติดวัสดุทั่วๆ ไปเกือบ
ทุกประเภท เช่น วัสดุหนังแท้ หนังเทียม พียู พีวีซี ยาง ผ้าใบและอีวีเอโฟม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจําหน่ายเพื่อใช้ทั้งในโรงงาน
อุตสาหกรรมและในครัวเรือน 

               
 กาวพียู (Polyurethane adhesive : PU adhesive)  

เป็นกาวที ่ผลิตจาก Polyurethane ซึ ่งเป็นกาวสูตรพิเศษสําหรับการยึดติดที ่ต ้องการแรงยึดสูง                 
เซ็ตตัวเร็ว คงทนต่อสภาวะอากาศและความร้อนได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อการดูดกลืนแสงซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลง
ของสีกาวน้อยลงหลังใช้งานน้อย ใช้งานง่าย ช่วยประหยัดเวลาและสามารถยึดติดกับวัสดุได้หลากหลายชนิด เช่น 
การยึดติดพื้นรองเท้ากับแผ่นพื้น หนังและ ส้นรองเท้า วัสดุ ยาว ฟองนํ้า หนัง ไนล่อน พียู หนังพียู พีวีซี ลาเท็กซ์
โฟมและงานท่ีนอนเครื่องนอน เป็นต้น รวมท้ังวัสดุท่ีมีรูพรุนก็สามารถยึดติดได้ท้ังในอุณหภูมิปกติและการยึดติดโดย
เร่งด้วยความร้อน 

 กาวไวนิล (Vinyl Adhesive)  
ประกอบด้วยกาวทาท่อ กาวอเนกประสงค์และกาวเชื ่อมพลาสติกต่างๆ ซึ ่งเป็นกาวที ่น ําไปใช้ประสานท่อพีวีซ ีและ                 

ข้อต่อแข็ง รวมถึงงานประกอบอ่ืนๆ ท่ีใช้ยึดติดพลาสติกต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยกาวทาท่อมีคุณสมบัติในการละลายเนื้อท่อพีวีซีและเมื่อนํา
ท่อพีวีซีต่อเข้ากับข้อต่อจะทําให้ท่อและข้อต่อประสานติดเป็นเน้ือเดียวกัน ทําให้เช่ือมสนิทไม่มีปัญหาเรื่องการรั่วซึมของของเหลวในท่อ 

โดยคุณสมบัติของกาวชนิดนี้ที่ต่างจากกาวชนิดอื่น คือ ประสิทธิภาพในการละลายเนื้อท่อ
และความสามารถในการรับแรงดันสูง เช่น งานระบบท่อน้ําดีในอาคารสูงหรืองานระบบท่อสระว่ายน้ํา 
เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจําหน่ายเพื่อใช้ทั ้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน ในขณะที่กาว
อเนกประสงค์จะนิยมใช้สําหรับยึดติดในงานท่ัวไป เช่น ใช้กับอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ (Stationary) 
โดยบริษัทฯ จะจัดจําหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ในส่วนที่กาวเชื่อมพลาสติกจะใช้สําหรับเชื่อมติด
พลาสติกชนิดต่างๆ เช่น เช่ือมติดแผ่นอะคริลิก เป็นต้น 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

 กาวสูตรนํ้า (Water-based Adhesive
เป็นกาวสูตรน้ําหรือกาวท่ีมีน้ําเป็นตัวทําละลายและอยู่

ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ พรม งานไม้ งานลามิเนตและฉลากสินค้า เป็นต้น
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริ

การยึดติดวัสดุและเสริมสร้างศักยภาพในการใช้งานของกาว ได้แก่ นํ้ายารองพื้น 
แข็ง (Hardener) รายละเอียด ดังน้ี 

- นํ้ายารองพ้ืนหรือสารรองพ้ืน 
เป็นเคมีภัณฑ์ท่ีทําหน้าท่ีปรับสภาพพ้ืนผิวก่อนใช้กาวยึดติดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการยึดติดได้ดี

 

- ทินเนอร์ (Thinner) 
เป็นของเหลวที่ระเหยง่ายและเป็นสารทําละลายที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กาวเพื่อให้กาวมีคุณสมบัติเป็นของเหลวมากขึ้น 
นอกจากน้ี วัสดุชนิดน้ียังมีคุณสมบัติในการล้างอุปกรณ์ท่ีเลอะคราบต่างๆ ท่ีเกิดจากการใช้กาว

- สารเพ่ิมความแข็ง (Hardener
เป็นสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติเร่งการยึดติดของวัสดุและเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อกาวโดยเคมีภัณฑ์ชนิดนี้
จะใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์กาวเพ่ือเสริมความแข็งแรงในการ
ในการใส่สารเพิ่มความแข็งร่วมกับกาวต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม เนื่องจาก หากใส่สารเพิ่มความแข็ง
มากเกินอัตราส่วนหรือเร่งให้แห้งเร็วเกินไปจะทําให้มีผลเสียต่อผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์กาวและกาวยาแนว อยู่
อัตราลดลงจากปีก่อนด้วยสถานการณ์การแพร่
ตามลําดับ แต่ยอดขายโดยรวมได้กําลังซื้อจากภายในประเทศที่ยังมีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัฑณ์กา
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและเฟอร์นิเจอร์ รวมถึง
ท่ีมีความต้องการใช้งานเพ่ือซ่อมแซมงานด้วยตัวเองมากยิ่งข้ึน

3. กล ุม่ผลิตภณัฑย์าแนว (Sealant
บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กสําหรับใช้ในครัวเรือน (Do It Yourself 
ตัวแทนผู้จัดจําหน่าย (Distributor) และตัวแทนผู้จัดจําหน่ายดังกล่าวจะกระจายสินค้าไปยังลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ใช้งานตรง 
(End user) ต่อไป 

ส่วนการจัดจําหน่ายสินค้า ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ 
DB, OMAKU และ DAI-ICHI และบางส่วนบริษัทฯ จะรับจ้างผลิตภายใต้การอนุญาตและการกํากับดูแลขั้นตอนการผลิตของเจ้าของตรา
สินค้า (Original Equipment Manufacturer 

3.1 ผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant) 
เป็นวัสดุท่ีใช้ในการปิดรอยต่อระหว่างวัสดุไม่ว่าจะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เพื่อคงทน เรียบร้อยสวยงามและป้องกัน

สิ่งต่างๆ ทั้งนํ้าและของไหลผ่านเข้าระหว่างรอยต่อนี้ได้ วัสดุที่ใช้อุดรอยต่อนี้จึงมีคุณสมบัติเป็นของกึ่งเหลว เพื่อสามารถเข้าไปแ
บริเวณรอยต่อได้ แล้วจึงแข็งตัวและมีลักษณะยืดหยุ่นให้ตัวได้เพ่ือให้วัสดุตั้งแต่ 
วัสดุอุดรอยต่อน้ีไม่แตกร้าว ในงานก่อสร้างน้ันต้องใช้วัสดุอุดรอยต่อท้ังในงานโครงสร้าง เช่น งานรอยต่อระหว่างโครงสร้างท่ีวิศวกรไ
กําหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของโครงสร้างที่ได้ออกแบบเอาไว้ 
สําหรับโครงสร้างท่ีมีลักษณะยาวต่อเน่ืองจะต้องมีรอยต่อเพ่ือรองรับการยืดหดขยายตัวของวัสดุโครงสร้าง 
สถาปัตย์ก็ใช้วัสดุอุดรอยต่อน้ีกันมากในการอุดปิดรอยต่อในการจบงาน เช่น รอยต่อระหว่างบานประตู
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dhesive) 
เป็นกาวสูตรน้ําหรือกาวท่ีมีน้ําเป็นตัวทําละลายและอยูใ่นรูปของเหลว โดยกาวชนิดน้ีเป็นกาวท่ีใช้งานง่ายและเหมาะสําหรับการ

ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ พรม งานไม้ งานลามิเนตและฉลากสินค้า เป็นต้น
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมท่ีใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กาวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การยึดติดวัสดุและเสริมสร้างศักยภาพในการใช้งานของกาว ได้แก่ นํ้ายารองพื้น (Primer) ทินเนอร์ 

นํ้ายารองพ้ืนหรือสารรองพ้ืน (Primer) 
เป็นเคมีภัณฑ์ท่ีทําหน้าท่ีปรับสภาพพ้ืนผิวก่อนใช้กาวยึดติดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการยึดติดได้ดี 

เป็นของเหลวที่ระเหยง่ายและเป็นสารทําละลายที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กาวเพื่อให้กาวมีคุณสมบัติเป็นของเหลวมากขึ้น 
วัสดุชนิดน้ียังมีคุณสมบัติในการล้างอุปกรณ์ท่ีเลอะคราบต่างๆ ท่ีเกิดจากการใช้กาว

Hardener) 
เป็นสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติเร่งการยึดติดของวัสดุและเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อกาวโดยเคมีภัณฑ์ชนิดนี้
จะใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์กาวเพ่ือเสริมความแข็งแรงในการยึดติดของเน้ือกาวให้ดีขึ้น ทั้งนี้ อัตราส่วน
ในการใส่สารเพิ่มความแข็งร่วมกับกาวต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม เนื่องจาก หากใส่สารเพิ่มความแข็ง
มากเกินอัตราส่วนหรือเร่งให้แห้งเร็วเกินไปจะทําให้มีผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์กาวและกาวยาแนว อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 13.86 และ ร้อยละ 
อัตราลดลงจากปีก่อนด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทําให้การส่งออกติดลบร้อยละ 

ได้กําลังซื้อจากภายในประเทศที่ยังมีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัฑณ์กาว และกาวยาแนวในธุรกิจก่อสร้าง 
รวมถึงการเพ่ิมช่องการในการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ โดยจําหน่ายสินค้าให้กับ

ซ่อมแซมงานด้วยตัวเองมากยิ่งข้ึน 

Sealant and DIY)    
ผลิตภัณฑ์ยาแนว ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยึดติดวัสดุหรืออุดรอยรั่วหรือปิดรอยต่อ 

Do It Yourself : DIY) บริษัทฯ จะนํามาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กเพื่อจัดจําหน่ายผ่าน
และตัวแทนผู้จัดจําหน่ายดังกล่าวจะกระจายสินค้าไปยังลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ใช้งานตรง 

ส่วนการจัดจําหน่ายสินค้า ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (House Brand) ประกอบด้วยตราสินค้า ได้แก่ ตราสินค้า 
และบางส่วนบริษัทฯ จะรับจ้างผลิตภายใต้การอนุญาตและการกํากับดูแลขั้นตอนการผลิตของเจ้าของตรา

Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ซ่ึงเป็นตราสินค้าช้ันนําระดับสากล 

เป็นวัสดุท่ีใช้ในการปิดรอยต่อระหว่างวัสดุไม่ว่าจะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เพื่อคงทน เรียบร้อยสวยงามและป้องกัน
สิ่งต่างๆ ทั้งนํ้าและของไหลผ่านเข้าระหว่างรอยต่อนี้ได้ วัสดุที่ใช้อุดรอยต่อนี้จึงมีคุณสมบัติเป็นของกึ่งเหลว เพื่อสามารถเข้าไปแ

อได้ แล้วจึงแข็งตัวและมีลักษณะยืดหยุ่นให้ตัวได้เพ่ือให้วัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดท่ีมาจบกันน้ี มีโอกาสขยับตัวได้ประมาณหน่ึง โดยที่
วัสดุอุดรอยต่อน้ีไม่แตกร้าว ในงานก่อสร้างน้ันต้องใช้วัสดุอุดรอยต่อท้ังในงานโครงสร้าง เช่น งานรอยต่อระหว่างโครงสร้างท่ีวิศวกรไ
กําหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของโครงสร้างที่ได้ออกแบบเอาไว้ (Construction joint) หรือเป็นรอยต่อระหว่างโครงสร้าง
สําหรับโครงสร้างท่ีมีลักษณะยาวต่อเน่ืองจะต้องมีรอยต่อเพ่ือรองรับการยืดหดขยายตัวของวัสดุโครงสร้าง 

สดุอุดรอยต่อน้ีกันมากในการอุดปิดรอยต่อในการจบงาน เช่น รอยต่อระหว่างบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมกับผนังก่ออิฐ

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

ในรูปของเหลว โดยกาวชนิดน้ีเป็นกาวท่ีใช้งานง่ายและเหมาะสําหรับการ
ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ พรม งานไม้ งานลามิเนตและฉลากสินค้า เป็นต้น

มท่ีใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กาวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
ทินเนอร์ (Thinner) และสารทําให้

เป็นของเหลวที่ระเหยง่ายและเป็นสารทําละลายที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กาวเพื่อให้กาวมีคุณสมบัติเป็นของเหลวมากขึ้น 
วัสดุชนิดน้ียังมีคุณสมบัติในการล้างอุปกรณ์ท่ีเลอะคราบต่างๆ ท่ีเกิดจากการใช้กาว 

เป็นสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติเร่งการยึดติดของวัสดุและเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อกาวโดยเคมีภัณฑ์ชนิดนี้
ยึดติดของเน้ือกาวให้ดีขึ้น ทั้งนี้ อัตราส่วน

ในการใส่สารเพิ่มความแข็งร่วมกับกาวต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม เนื่องจาก หากใส่สารเพิ่มความแข็ง

และ ร้อยละ 26 ตามลําดับในปี 2563 มี
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทําให้การส่งออกติดลบร้อยละ 21 และร้อยละ 34.28 

และกาวยาแนวในธุรกิจก่อสร้าง 
โดยจําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อย

ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยึดติดวัสดุหรืออุดรอยรั่วหรือปิดรอยต่อ ผลิตภัณฑ์ยาแนว ใน
บริษัทฯ จะนํามาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กเพื่อจัดจําหน่ายผ่าน

และตัวแทนผู้จัดจําหน่ายดังกล่าวจะกระจายสินค้าไปยังลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ใช้งานตรง 

ได้แก่ ตราสินค้า ADB, SPARKO, 
และบางส่วนบริษัทฯ จะรับจ้างผลิตภายใต้การอนุญาตและการกํากับดูแลขั้นตอนการผลิตของเจ้าของตรา

เป็นวัสดุท่ีใช้ในการปิดรอยต่อระหว่างวัสดุไม่ว่าจะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เพื่อคงทน เรียบร้อยสวยงามและป้องกัน
สิ่งต่างๆ ทั้งนํ้าและของไหลผ่านเข้าระหว่างรอยต่อนี้ได้ วัสดุที่ใช้อุดรอยต่อนี้จึงมีคุณสมบัติเป็นของกึ่งเหลว เพื่อสามารถเข้าไปแทรก

ชนิดท่ีมาจบกันน้ี มีโอกาสขยับตัวได้ประมาณหน่ึง โดยที่
วัสดุอุดรอยต่อน้ีไม่แตกร้าว ในงานก่อสร้างน้ันต้องใช้วัสดุอุดรอยต่อท้ังในงานโครงสร้าง เช่น งานรอยต่อระหว่างโครงสร้างท่ีวิศวกรได้ตั้งใจ

หรือเป็นรอยต่อระหว่างโครงสร้าง
(Expansion joint) และในงาน

หน้าต่างอลูมิเนียมกับผนังก่ออิฐ 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

ฉาบปูน รอยต่อระหว่างฝ้าเพดานกับผนัง รอยต่อของงานเฟ
แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท แยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งาน รายละเอียด ดังน้ี

 อะคริลิกยาแนว (Acrylic Sealant
เป็นวัสดุอุดรอยต่อท่ีมีความยืดหยุ่นน้อยและคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้ตํ่า ใช้ได้ทั้ง

งานภายนอกและภายใน จึงเหมาะกับงานอุดรอยต่อและประสานรอยต่อ เช่น 
ปูนกับวงกบประตู หน้าต่าง ไม้ อลูมิเนียม เป็นต้น หรือรอยร้าวท่ีมีขนาดเล็กๆ นอกจากนี้ วัสดุชนิด
น้ียังสามารถขัดแต่งผิวงานได้และทาสีทับได้ สามารถใช้กับวัสดุท้ังผิวเรียบและผิวขรุขระ

 ซิลิโคนยาแนว (Silicone Sealant
เป็นวัสดุอุดรอยต่อท่ีมีความยืดหยุ่น คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รังสียูวีและสารเคมีสูง เหมาะสําหรับทั้ง

งานภายในและภายนอกอาคาร โดยจะใช้ในงานอุดและประสานรอยต่อของวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบและวัสดุที่มีพื้นผิวมันเงา เช่น
เซรามิค  ไฟเบอร์กลาส ไม้และอลูมิเนียม เป็นต้น อย่างไรก็ตา
โรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน 

 

ซิลิโคนท่ีใช้อุดรอยต่อน้ีแบ่งเป็น 
- ประเภทมีกรด (Acetic Cure

ซิลิโคนประเภทน้ีเมื่อใช้งานจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของกรดระเหยออกมา แห้งเร็ว เหมาะกับการใช้งานในการอุดรอยต่อ
ระหว่างกระจกกับกระจก มีแรงยึดเกาะที่แข็งแรงกรณีใช้ประเภทใสจะมีความใสเนียนไปกับกระจกใสและไม่เหมาะกับ
พ้ืนผิวท่ีมีผลกระทบจากกรดกัดกร่อนเช่นโลหะ หรือหินอ่อ

- ประเภทไร้กรด (Neutral C
ซิลิโคนประเภทน้ีจะมีฤทธ์ิเป็นกลาง ประเภทใสจะมีความใสน้อยกว่าประเภทมีกรด 
แข็งแรงน้อยกว่า แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่า ใช้ในกรณีที่ผิววัสดุไม่หมาะกับการสัมผัสกับกรดและมีรา
ประเภทมีกรด 

 ยาแนวไฮบริดโพลิเมอร์ (Hybrid
เป็นวัสดุอุดรอยต่อท่ีมีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อสภาพอากาศเป็นอย่างดี

และคราบสกปรก ท้ังน้ี ยังสามารถทาสีบนพ้ืนผิวของยาแนวได้ วัสดุน้ียังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
ภายในและภายนอกอาคาร สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว รวมถึงผิวที่มีความชื้น โดยบริษัทฯ จัดจําหน่ายเพื่อใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมก่อสร้างและในครัวเรือน 

 ซิลิโคนปะเก็นเหลว (Room Temperature Vulcanizing Silicone 
เป็นวัสดุซิลิโคนสําหรับการขึ้นรูปปะเก็นหรือ 

แทนท่ีปะเก็นอันเก่าท่ีหมดสภาพการใช้งาน โดยปะเก็นอันใหม่ที่ขึ้นรูปจะมีสถานะเป็นยางซิลิโคน มีชื่อสามัญทั่วไปว่า ปะเก็นเหลว ทั้ง
วัสดุชนิดน้ีมีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่ออุณหภูมิ การฉีกขาดและแรงดัน จึงเหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ 
เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องมือวัดความแม่นยํา เป็นต้น ทั้งนี้ 
ต้องการของลูกค้าในหลายรูปแบบ 
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ฉาบปูน รอยต่อระหว่างฝ้าเพดานกับผนัง รอยต่อของงานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินและอ่ืนๆ  โดยบริษัทฯ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแนว
ติของผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งาน รายละเอียด ดังน้ี 

ealant)  
เป็นวัสดุอุดรอยต่อท่ีมีความยืดหยุ่นน้อยและคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้ตํ่า ใช้ได้ทั้ง

งานภายนอกและภายใน จึงเหมาะกับงานอุดรอยต่อและประสานรอยต่อ เช่น รอยต่อระหว่างผนัง
ปูนกับวงกบประตู หน้าต่าง ไม้ อลูมิเนียม เป็นต้น หรือรอยร้าวท่ีมีขนาดเล็กๆ นอกจากนี้ วัสดุชนิด
น้ียังสามารถขัดแต่งผิวงานได้และทาสีทับได้ สามารถใช้กับวัสดุท้ังผิวเรียบและผิวขรุขระ  

ealant)  
ดหยุ่น คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รังสียูวีและสารเคมีสูง เหมาะสําหรับทั้ง

งานภายในและภายนอกอาคาร โดยจะใช้ในงานอุดและประสานรอยต่อของวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบและวัสดุที่มีพื้นผิวมันเงา เช่น
และอลูมิเนียม เป็นต้น อย่างไรก็ตามวัสดุชนิดนี้ไม่สามารถทาสีทับได้ โดยบริษัทฯ จัดจําหน่ายเพื่อใช้ทั้งใน

ซิลิโคนท่ีใช้อุดรอยต่อน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทมีกรดและประเภทไร้กรด รายละเอียด ดังน้ี
ure) 

ซิลิโคนประเภทน้ีเมื่อใช้งานจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของกรดระเหยออกมา แห้งเร็ว เหมาะกับการใช้งานในการอุดรอยต่อ
ระหว่างกระจกกับกระจก มีแรงยึดเกาะที่แข็งแรงกรณีใช้ประเภทใสจะมีความใสเนียนไปกับกระจกใสและไม่เหมาะกับ
พ้ืนผิวท่ีมีผลกระทบจากกรดกัดกร่อนเช่นโลหะ หรือหินอ่อน และมีราคาตํ่ากว่าประเภทไร้กรด

Cure) 
ซิลิโคนประเภทน้ีจะมีฤทธ์ิเป็นกลาง ประเภทใสจะมีความใสน้อยกว่าประเภทมีกรด (จะออกใสขุ่น
แข็งแรงน้อยกว่า แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่า ใช้ในกรณีที่ผิววัสดุไม่หมาะกับการสัมผัสกับกรดและมีรา

Hybrid Sealant)  
เป็นวัสดุอุดรอยต่อท่ีมีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อสภาพอากาศเป็นอย่างดี ทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลต 

ท้ังน้ี ยังสามารถทาสีบนพ้ืนผิวของยาแนวได้ วัสดุน้ียังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้ เหมาะสําหรับทั้งงาน
ภายในและภายนอกอาคาร สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว รวมถึงผิวที่มีความชื้น โดยบริษัทฯ จัดจําหน่ายเพื่อใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม 

Room Temperature Vulcanizing Silicone : RTV)  
เป็นวัสดุซิลิโคนสําหรับการขึ้นรูปปะเก็นหรือ Formed-In-Place-Gasket ซึ่งมีความสามารถในการขึ้นรูปปะเก็นอันใหม่

แทนท่ีปะเก็นอันเก่าท่ีหมดสภาพการใช้งาน โดยปะเก็นอันใหม่ที่ขึ้นรูปจะมีสถานะเป็นยางซิลิโคน มีชื่อสามัญทั่วไปว่า ปะเก็นเหลว ทั้ง
มยืดหยุ่นสูง ทนทานต่ออุณหภูมิ การฉีกขาดและแรงดัน จึงเหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ 

เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องมือวัดความแม่นยํา เป็นต้น ทั้งนี้ RTV ซิลิโคนของบริษัทฯ มีด้วยกันหลากหลายสีเพื่อตอบสนองความ

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

และอ่ืนๆ  โดยบริษัทฯ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแนว

ดหยุ่น คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รังสียูวีและสารเคมีสูง เหมาะสําหรับทั้ง
งานภายในและภายนอกอาคาร โดยจะใช้ในงานอุดและประสานรอยต่อของวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบและวัสดุที่มีพื้นผิวมันเงา เช่น กระจก 

มวัสดุชนิดนี้ไม่สามารถทาสีทับได้ โดยบริษัทฯ จัดจําหน่ายเพื่อใช้ทั้งใน

 
ประเภท ได้แก่ ประเภทมีกรดและประเภทไร้กรด รายละเอียด ดังน้ี 

ซิลิโคนประเภทน้ีเมื่อใช้งานจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของกรดระเหยออกมา แห้งเร็ว เหมาะกับการใช้งานในการอุดรอยต่อ
ระหว่างกระจกกับกระจก มีแรงยึดเกาะที่แข็งแรงกรณีใช้ประเภทใสจะมีความใสเนียนไปกับกระจกใสและไม่เหมาะกับ

น และมีราคาตํ่ากว่าประเภทไร้กรด 

จะออกใสขุ่น) แห้งช้ากว่า มีความ
แข็งแรงน้อยกว่า แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่า ใช้ในกรณีที่ผิววัสดุไม่หมาะกับการสัมผัสกับกรดและมีราคาแพงกว่า

ทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ต่อสารเคมี
อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้ เหมาะสําหรับทั้งงาน

ภายในและภายนอกอาคาร สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว รวมถึงผิวที่มีความชื้น โดยบริษัทฯ จัดจําหน่ายเพื่อใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม 

ซึ่งมีความสามารถในการขึ้นรูปปะเก็นอันใหม่
แทนท่ีปะเก็นอันเก่าท่ีหมดสภาพการใช้งาน โดยปะเก็นอันใหม่ที่ขึ้นรูปจะมีสถานะเป็นยางซิลิโคน มีชื่อสามัญทั่วไปว่า ปะเก็นเหลว ทั้งนี้ 

มยืดหยุ่นสูง ทนทานต่ออุณหภูมิ การฉีกขาดและแรงดัน จึงเหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ 
ซิลิโคนของบริษัทฯ มีด้วยกันหลากหลายสีเพื่อตอบสนองความ

 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)
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3.2 ผลิตภัณฑ์กาวขนาดเล็ก (DIY) 
เป็นวัสดุท่ีใช้ในการปิดรอยต่อ อุดรอยรั่ว ระหว่างวัสดุชนิดต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ได้เอนกประสงค์กับผู้ใช้ท่ัวไปท้ังในครัวเรือน

และในธุรกิจ โดยบริษัทฯ จําหน่ายผลิตภัณฑ์กาวขนาดเล็ก แยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งาน รายละเอียด ดังน้ี 

 กาวอีพ็อกซ่ี (Epoxy Adhesive)  
เป็นกาวท่ีต้องผ่านการผสมด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนเนื้ออีพ๊อกซี่และส่วนทําแข็ง (Hardener) ในอัตราส่วนที่

เหมาะสม เพ่ือให้กาวเซตตัวและประสิทธิภาพสูงสุด โดยกาวอีพ๊อกซ่ีมีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง ทนต่ออุณหภูมิและสารเคมีได้ดีเยี่ยม จึง
เหมาะสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม โดยนําไปใช้กับวัสดุจําพวกไม้ โลหะ กระเบื้อง แก้วและพลาสติก เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัด
จําหน่ายเพ่ือใช้ท้ังในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน 

                     
 กาวปะเก็นเหลว (Liquid Gasket)  

เป็นกาวยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษสําหรับยึดหรือประกบหน้าแปลนโลหะเข้าด้วยกัน มีความ
หนืดสูง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซออกจากระบบอุปกรณ์ตรงบริเวณรอยต่อหน้าแปลน 
เนื่องจาก หน้าสัมผัสของหน้าแปลนทั้งสองที่มาประกบกันนั้นอาจมีความเรียบไม่เพียงพอที่จะป้องกันการ
รั่วไหลได้ ซ่ึงปะเก็นเหลวจะสามารถแทรกซึมลงในร่องระหว่างวัสดุที่ประกบกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยบริษัทฯ 
จัดจําหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กผ่านตัวแทนจัดจําหน่าย ซึ่งสามารถนําไปใช้สําหรับลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์
ยานยนต์ได้ 

 กาวซูเปอร์กลูหรือกาวพลังช้าง (Super Glue) 
เป็นกาวอเนกประสงค์แห้งเร็วชนิดพิเศษ มีชื่อทางเคมีว่า กาวไซยาโนอะคริเลต (Cyanoacrylate adhesive) กาวจะเกิด

การเซ็ตตัวได้เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างตัวกาวและความชื้นบนผิวสัมผัสของวัตถุ เหมาะสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ซึ่ง
นําไปใช้ในการประกอบช้ินส่วนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ช้ินส่วนยานยนต์ อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และยังเหมาะ
สําหรับการใช้งานในครัวเรือน โดยนําไปใช้ยึดติดกับวัสดุได้หลายประเภท ทั้งไม้ โลหะ อะลูมิเนียมและพลาสติก เป็นต้น โดยบริษัทฯ ซื้อ
ผลิตภัณฑ์กาวซูเปอร์กลูหรือกาวพลังช้างสําเร็จรูปดังกล่าวมาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก (DIY) และจัดจําหน่ายเพื่อใช้ในครัวเรือน
เท่าน้ัน 

 
 กาวแทนตะปู (Super Nail)  

เป็นกาวยางที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้มีแรงยึดเกาะสูง รับนํ้าหนักได้ดี ใช้ยึดติดเพื่องาน
ความสวยงามสําหรับงานเฟอร์นิเจอร์ งานติดตั้งและงานก่อสร้างทั่วไปแทนการตอกตะปู โดย
นําไปใช้ยึดติดวัสดุได้หลายประเภท เช่น ไม้ พลาสติก แผ่นยิปซั่ม แสตนเลส โลหะ แผ่นผนังเบา 
กระจกเงา บัวเชิงผนัง รวมทั้งวัสดุที่ทําจากปูนหรือคอนกรีต เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจําหน่าย
เพ่ือใช้ท้ังในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนากาวแทนตะปู
สูตรน้ํา เพ่ือสนองความต้องการของตลาดท่ีเน้นด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน 
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 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
กลยทุธด์า้นการตลาด  

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน  
บริษัทฯ มุ่งเน้นในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการในใช้งานของลูกค้า เน่ืองจากสินค้าท่ีบริษัทฯ ผลิต

และจัดจําหน่ายเป็นสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบขั้นต้นในกระบวนการผลิตและสินค้าที่นําไปใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใน
โรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสําคัญของสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน โดย
บริษัทฯ มีทีมประกันคุณภาพซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายเทคนิคและมีหน้าที่หลักในการประกันคุณภาพของวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิตและ
ประกันคุณภาพสินค้าท่ีผลิตเสร็จก่อนเข้าในคลังสินค้า เพ่ือทดสอบคุณภาพและความถูกต้องของสินค้าท่ีชัดเจนก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าทุก
ครั้ง นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานผู้ทําหน้าท่ีควบคุมและตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตในทุกสินค้าอีกด้วย 

บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า กระบวนการผลิตไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ของชุมชมให้น้อยที่สุด และมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานของพนักงาน มาบูรณาการทํางาน
ร่วมกันกับการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐาน ISO ให้เป็นระบบการจัดการคุณภาพโดยรวมเพียงระบบเดียว ส่งผลให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สําหรับมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์
เฉพาะเจาะจงด้านอื่นๆ เช่น มาตรฐานยานยนต์และมาตรฐานสําหรับเครื่องมือแพทย์ บริษัทฯ มีการจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับ
มาตรฐานดังกล่าวแต่ไม่ได้ขอการรับรอง เนื ่องจาก บริษัทฯ ยังไม่ได้เป็นผู้ผลิตเข้าข่ายที่จะต้องขอการรับรอง แต่ลูกค้าสามารถเข้า
ตรวจสอบระบบการทํางานของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาและมั่นใจได้ว่าการรับประกันคุณภาพสินค้าท้ังด้านคุณภาพและความปลอดภัยตลอด
ทั้งกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจัดหา กระบวนการผลิต กระบวนการจัดเก็บ ไปจนถึงกระบวนการขนส่งไปยังลูกค้า ได้ควบคุม
มาตรฐานการดําเนินงานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามคํารับรอง นอกจากนี้ แผนกวิจัยและพัฒนา ยังสามารถปรับปรุงสินค้า 
คิดค้นสินค้าใหม่ท่ีมีคุณภาพและปรับลดต้นทุนเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์   
บริษัทฯ ผลิตและจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทซ่ึงสามารถรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมที่

แตกต่างกัน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นในการจัดเตรียมสินค้าอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่กลุ่มลูกค้าได้สามารถเลือก
ซ้ือสินค้าได้อย่างครบครันและตรงตามความต้องการได้ในสถานท่ีเดียว (One Stop Shop) โดยบริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ที่สามารถนําไปแปรรูปเป็นสินค้าใน
อุตสาหกรรมสายไฟฟ้า สินค้าในอุตสาหกรรมพลาสติก สินค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสินค้าในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง เป็นต้น  

นอกจากน้ี ในปี 2563 จากการร่วมมือพัฒนาสินค้ากับบริษัท โชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคอม
ปาวด์ช้ันนําจากประเทศญี่ปุ่นพัฒนาเม็ดพลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์ ประกอบกับในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์มียอดการขายเติบโตจากปี 2562 เพ่ิมข้ึน และบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนการผลิต
ท่ีเติบโตต่อเนื่อง โดยปรับพื้นที่โรงงานทั้งหมดของสาขา 271 เตรียมขยายกําลังการผลิต และย้ายฐานการผลิตกาวไปสาขา 252 เพื่อให้
พื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่ เป็นโรงงานผลิตและคลังสินค้าที่สนับสนุนการผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์เพื่อการแพทย์ เม็ดพลาสติกปลอดสาร
ต้องห้ามและเม็ดพลาสติกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ในส่วนของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กาวยาแนว ซึ่งเป็นโรงงานแห่งใหม่ มีความพร้อมในการสนับสนุนสินค้าใหม่ในกลุ่มลูกค้ากาว            
ยาแนว โดยบริษัทฯ จะผลิตเป็นวัตถุดิบเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าได้บรรจุในตรายี่ห้อของตนเอง โดยกลุ่มสินค้าที่พร้อมขาย ได้แก่ Acrylic 
Sealant Hybrid Sealant Hybrid Polymer Liuid nail (กาวตะปู), Waterproof (สูตรกันซีม) ผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์กาวยาแนว
ทุกรายการที่เป็นสินค้าใหม่ นําเสนอทางเลือกด้านต้นทุนที่แข่งขันได้ และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าพิจารณา โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ ในปี2563 มียอดขายไม่เติบโตตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าในต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผลิตภัณฑ์ใหม่จึงยังไม่ออกสู่
ตลาดเท่าท่ีควร เน่ืองจากประสบปัญหาการชะลอตัวของการขนส่งและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
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3. การบริการและจัดส่งสินค้า  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการบริการและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ท้ังในด้าน

ปริมาณสินค้าท่ีต้องการ คุณภาพสินค้าที่ตรงตามมาตรฐานตามที่ตกลงและการจัดส่งสินค้าที่ตรงตามกําหนดเวลาที่ลูกค้าระบุ โดยลูกค้า
สามารถสั่งให้บริษัทฯ ผลิตสินค้าและทยอยส่งมอบให้กับลูกค้าตามแผนการใช้งาน (Partial ordering) ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมวางแผนการ
ผลิตกับลูกค้าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาของลูกค้า ทําให้ลูกค้าสามารถประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า                
อีกด้วย ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี จึงมีฐานลูกค้าที่ใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ที่ดีตลอดมา อีกทั้ง
การท่ีบริษัทฯ มีสํานักงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ทําให้บริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการในด้านการ
บริการจัดส่งสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าและนอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีทีมงานฝ่ายขายที่ให้คําแนะนําแก่ลูกค้าในการใช้สินค้าของ
บริษัทฯ เป็นการบริการท้ังก่อนและหลังการขาย 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการจัดส่งสินค้าอย่างปลอดภัยไปถึงลูกค้า โดยได้สื่อสาร
สถานการณ์ของบริษัทฯ และสอบถามสถานการณ์ของลูกค้าเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ให้บริการขับรถขนส่งให้ปฎิบัติได้ถูกต้องตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของลูกค้าและในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในบริษัทฯ ที่เข้มงวดสําหรับ
พนักงานและคู่ค้าเพื่อให้ลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน รวมถึง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมั่นใจได้ถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ ทั้งด้านสุขภาพของ
พนักงาน กําลังการผลิต การขายและกระบวนการทํางานต่างๆ ไม่มีการหยุดชะงัก สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกรอบเวลาเดิม อาจมีสินค้า
บางรายการท่ีได้รับผลกระทบในช่วงปลายปี เน่ืองจาก วัตถุดิบท่ีนําเข้าได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ มีการเลื่อนการ
ส่งมอบกับลูกค้าบางรายแต่ไม่มีผลกระทบโดยรวมเพราะยังมีวัตถุดิบทดแทนจากภายในประเทศปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบจึงไม่มี
ผลกระทบมากนัก 

4. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีแผนกวิจัยและพัฒนาสําหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ 

ผลิตและจัดจําหน่ายให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมท้ังสรรหานวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดจํากัดในการผลิต
ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยบริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีพนักงานผู้มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความรู้
ความสามารถและร่วมงานท่ีอยู่ร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน ท้ังน้ี ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ มีทีมงานกว่า 20 คน มีแนวทาง
การวิจัยพัฒนาท่ีผสมผสานให้ได้ประโยชน์ท้ังสองด้าน คือ ได้ “ผลิตภัณฑ์” และ “นวัตกรรม” โดยให้ความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและมีสินค้าที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ เปิดรับความต้องการพัฒนาจาก
หลายช่องทางท้ัง จากพนักงานขายหรือตัวแทนขายท่ีได้จากการพบปะลูกค้า รับความต้องการจากปัญหาการใช้งาน ข้อแนะนําให้ปรับปรุง 
ความต้องการหรือแนวโน้มความต้องการของตลาด ความต้องการพัฒนาของฝ่ายบริหารที่มาจากนโยบายหรือกลยุทธ์ในแต่ละปี ความ
ต้องการของพนักงานผู้วิจัยท่ีเห็นโอกาสท่ีจะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่จะมี
ประโยชน์ รวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านแนวความคิดจาก ลูกค้าและคู่ค้าด้วยการนําเสนอเทคนิคการผลิตในด้านใหม่ๆ ที่มาประยุกต์ใช้
กับระบบเดิมเพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนหรือนํามาพัฒนาปรับสูตรการผลิตให้มีสินค้าคุณสมบัติท่ีดีข้ึน 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดและมีนวัตกรรมใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ เพิ่มผลผลิต 
และสามารถลดต้นทุนการผลิตเดิมที่เป็นอยู่ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ กาวและกาวยาแนวทําให้มี
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่มียอดขาย 15.43 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ใหม่มุ่งเน้นพัฒนาร่วมกับร่วมกับลูกค้าให้สามารถนําไปใช้ผลิตที่จะได้รับ
การรับรองฉลากเชียว (Green Label) เป็นสูตรเพ่ือลดต้นทุนและเป็นสินค้าใหม่ท่ีเพ่ิมความหลากหลาย เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว แนวรักษ์
โลก กลิ่นฉุนน้อยลง (Low Odor) ลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Low VOC) เพื่อเป็นทางเลือกของลูกค้าในการใช้งานให้มากขึ้น 
กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวยาแนวได้วิจัยและพัฒนาสินค้าอะคริลิคยาแนว (Acrylic Sealant) ต้นทุนตํ่า พัฒนากาวแทนตะปู (Liquid Nail) สูตร 
Hybrid Technology Modified Silicone Polymer สําหรับงาน Premium และการใช้งานท่ีอเนกประสงค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับงาน
กันซึม(Waterproof) ทั้งชนิด Acrylic Base และ Modified Silicone Polymer Base วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแนว Modified 
Silicone Polymer สําหรับตลาดงานก่อสร้างให้หลากหลายระดับคุณภาพจากเดิมที่มีขายอยู่เพียงเกรดเดียว วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์                
ยาแนวกันไฟสําหรับงานอาคารสูง ทั้ง Acrylic Sealant, Silicone Sealant และ/หรือ Hybrid Sealant แต่อย่างไรก็ตาม ยอดขายขอล
ผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไม่สามารถทํายอดขายได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์กาวยาแนว



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)
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ล้วนเป็นลูกค้าต่างประเทศที่ต้องส่งออกและติดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดจึงทําให้ยอดขายตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 
55.28 ในส่วนของเม็ดพลาสติกคอมปาวด์มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดมีจํานวนมากกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 1.02 โดยได้รับปัจจัย
บวกจากการผลิตภัณฑ์ท่ีมีปลอดสารต้องห้ามและช่วยให้ลูกค้าสามารถรับรองฉลากเขียว 

บริษัทฯ มีห้องทดลองท่ีได้มาตรฐาน มีเครื่องมือสําหรับการทดสอบ ทดลองและค้นคว้าครอบคลุมทุกสายการผลิตของบริษัทฯ มี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือเครื่องมือสําหรับการทดสอบและค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอเหมาะสมกับแผนการวิจัย
และพัฒนาในแต่ละปี ทําให้สามารถผลิตตัวอย่างสินค้าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ให้ผลการทดสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยํา การปรับเลี่ยน
กระบวนการจากการพัฒนาบริษัทฯ จะจัดทําเอกสารเปลี่ยนแปลง โดยบันทึกผลทุกข้ันตอน กระบวนการ วิธีการ  ผลที่ได้ และผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง เมื่อนําผลการทดลองไปลงปฏิบัติจริงในสายการผลิตมักได้ผลลัพท์ท่ีไม่ต่างกันหรือหาจุดท่ีต้องควบคุมการผลิตได้ง่ายขึ้น และการ
ประกันสินค้าขั้นสุดท้ายจากกกระบวนผลิตจะมีคุณภาพเทียบเท่าจากการปฏิบัติในห้องทดลอง จึงทําให้บริษัทฯ มั่นใจในกระบวนการ
ทดสอบและทดลองช่วยให้บริษัทฯ ลดความเสี่ยงในการถูกคืนสินค้า จากการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการบริการเทคนิค ซึ่ง
รวมถึงการออกแบบและวิจัยพัฒนา รวมถึง การบริการหลังการขายของปี 2563 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจระดับดี 

5. ความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า 
บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับฐานลูกค้าท่ีสําคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

และให้ความสําคัญการบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งฐานลูกค้า
ภายในประเทศและฐานลูกค้าท่ีอยู่ต่างประเทศ ท้ังน้ี ในส่วนของลูกค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นคู่ค้าทางธุรกิจในการผลิตและจัดจําหน่าย
สินค้าทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนวแก่บริษัทฯ                       
หลายราย โดยลูกค้าบางรายมีการซ้ือขายสินค้ากับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทําให้การเดินทางไปพบลูกค้ายากมากขึ้น ถึงแม้บริษัทฯ จะมีการทํางานในสถาน
ประกอบการเต็มเวลาตลอดปี แต่ละบริษัทต่างมีมาตรการป้องกันเว้นระยะระหว่างบุคคล (Social Distantcing) และบางบริษัทฯ มีการ
ทํางานนอกสถานท่ี (Work from home) ทําให้โอกาสพบลูกค้าลดลงอย่างมากและสถานการณ์การปิดประเทศและห้ามเดินทางระหว่าง
ประเทศ ในระหว่างปีฝ่ายขายไม่สามารถไปพบปะหรือออกงานแสดงสินค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ ทีมขายได้ใช้ช่องทางโซเชียล
มีเดียต่างๆ ทั้งการโทรศัทพ์ การ Chat และระบบ Conference ในการคุยงานกับลูกค้า ทั้ง Zoom MS team, We chat, what app 
มุ่งเน้นการสื่อสารถึงลูกค้าโดยให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ทันเวลาและเป็นความจริงในแต่ละสถานการณ์ทํา ให้ลูกค้ามั่นใจสถานการณ์ของบริษัทฯ 
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่กระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ซ่ึงผลการทํางานในปี 2563 เป็นสิ่งยืนยันยอดขายโดยรวมไม่
ต่างจากปีก่อนถึงแม้ยอดขายต่างประเทศจะลดลงเล็กน้อย และบริษัทยังได้รับประโยชน์การการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง การจัด
งานแสดงสินค้า การรับรองลูกค้า การติดตามยอดขายและการชําระเงินก็ยังได้รับผลท่ีดีตามท่ีตั้งเป้าหมาย 

 
6. การบริหารจัดการ 

บริษัทฯ เน้นเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการเพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําตามสภาวะความผันผวนของ
ตลาด อีกทั้ง ฝ่ายขายแยกเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีตลาดและกลุ่มลูกค้าที่ต่างกัน เพื่อให้เกิดการบริหารได้อย่าง
คล่องตัวและเจาะกลุ่มตลาดได้ตรงเป้าหมาย โดยทุกเดือนฝ่ายบริหารจะติดตามงานเทียบกับเป้าหมายและปรับปรุงแก้ไขแผนในเชิงรุก
เช่ือมโยงกันท้ังห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมกระบวนการผลิต การขาย ความต้องการซ้ือและกําลังการผลิต รวมถึง สินค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนา เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการปรับตัวตามสถานการณ์ตลาดและความต้องการของลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปและเพ่ือให้แผนการดําเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง มีการวัดผลการทํางานเพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงการวางแผนในอนาคตอีกด้วย 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังยกระดับการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร โดยประเมินความต้องการและความ
พร้อมของทรัพยากรบุคคล ท้ังด้านจํานวน ความสามารถและคุณลักษณะท่ีจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้อง เช่ือมโยงเป้าหมายของ
องค์กรและของพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาและประเมินผลงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้ง ได้มีการพัฒนาทักษะที่จําเป็น
สําหรับผู้บริหารเพ่ือให้นําองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างในการสร้างบุคลากรให้ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

- กล ุม่ลกูคา้เป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย โรงงานอุตสาหกรรมผู้นําสินค้าไปใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต่อไปและผู้จัดจําหน่ายสินค้า 
ไปยังร้านค้าปลีกท่ีเสมือนตัวกลางในการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้ใช้งานโดยตรงที่เป็นรายย่อยได้มากขึ้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็
หน่ึงในกลุ่มลูกค้าสําคัญของบริษัทฯ มีดังต่อไปน้ี

 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง
 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และงานไม้ท่ัวไป 
 อุตสาหกรรมยานยนต์  
 กลุ่มอ่ืนๆ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีฐานลูกค้าหลักทั้งในและต่างประเทศเป็น
เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic Compound
บริษัทฯ จะกระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศและ
ต่างประเทศในปี 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 
สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของลูกค้าหลักจากการขายในประเทศและต่างประเทศของปี 

สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัของลูกค้ารวมในประเทศ
จากรูปภาพด้านล่าง พิจารณาสัดส่วนรายได้ภายในประเทศของการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสินค้า แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

อุตสาหกรรมหลักของลูกค้าจากการขายรวมทั้งปี 
รองเท้าและเครื่องหนังและกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเ
เป็นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีให้กับโรงงานอุตสากรรมภายในประเทศ
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2563 (แบบ 56-1 One Report)                    

 
18 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังยกระดับการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร โดยประเมินความต้องการและความ
คคล ท้ังด้านจํานวน ความสามารถและคุณลักษณะท่ีจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้อง เช่ือมโยงเป้าหมายของ

องค์กรและของพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาและประเมินผลงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้ง ได้มีการพัฒนาทักษะที่จําเป็น
ยนแปลงและเป็นแบบอย่างในการสร้างบุคลากรให้ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย โรงงานอุตสาหกรรมผู้นําสินค้าไปใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต่อไปและผู้จัดจําหน่ายสินค้า (Distributor) ซ่ึงเป็นผู้กระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าผู้ใช้สินค้าโดยตรง 
ไปยังร้านค้าปลีกท่ีเสมือนตัวกลางในการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้ใช้งานโดยตรงที่เป็นรายย่อยได้มากขึ้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็
หน่ึงในกลุ่มลูกค้าสําคัญของบริษัทฯ มีดังต่อไปน้ี 

มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และงานไม้ท่ัวไป  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีฐานลูกค้าหลักทั้งในและต่างประเทศเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์
ompound) กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว 

บริษัทฯ จะกระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศและ
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 59.45 ร้อยละ 13.86 และร้อยละ 25.88 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ โดย

สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของลูกค้าหลักจากการขายในประเทศและต่างประเทศของปี 2563 รายละเอียด ดังน้ี

สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัของลูกค้ารวมในประเทศ 
พิจารณาสัดส่วนรายได้ภายในประเทศของการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสินค้า แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

อุตสาหกรรมหลักของลูกค้าจากการขายรวมทั้งปี 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง กลุ่มลูกค้า
รองเท้าและเครื่องหนังและกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ตามลําดับ ทั้งนี้ ในส่วนของยอดขายภายในประเทศกว่าร้อยละ
เป็นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีให้กับโรงงานอุตสากรรมภายในประเทศ  

รองเท้าและ
ผลิตภัณฑ์หนัง

อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง

เฟอนิเจอร์และ
เคร่ืองเรือน

227.71 862.27 59.35

177.82 893.78 60.5

132.46 982.44 32.88

สดัสว่นรายไดร้วมจําแนกตามอตุสาหกรรม

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังยกระดับการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร โดยประเมินความต้องการและความ
คคล ท้ังด้านจํานวน ความสามารถและคุณลักษณะท่ีจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้อง เช่ือมโยงเป้าหมายของ

องค์กรและของพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาและประเมินผลงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้ง ได้มีการพัฒนาทักษะที่จําเป็น
ยนแปลงและเป็นแบบอย่างในการสร้างบุคลากรให้ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย โรงงานอุตสาหกรรมผู้นําสินค้าไปใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็น
ซ่ึงเป็นผู้กระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าผู้ใช้สินค้าโดยตรง (End user) หรือ

ไปยังร้านค้าปลีกท่ีเสมือนตัวกลางในการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้ใช้งานโดยตรงที่เป็นรายย่อยได้มากขึ้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็น

โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์                
ยาแนว (Sealant) ซึ่งกลุ่มลูกค้าของ

บริษัทฯ จะกระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศและ
ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ โดย

รายละเอียด ดังน้ี 

 

พิจารณาสัดส่วนรายได้ภายในประเทศของการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสินค้า แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง กลุ่มลูกค้า

ทั้งนี้ ในส่วนของยอดขายภายในประเทศกว่าร้อยละ 57.20 และ

อื่นๆ

88.9

85.16

82.57



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

ในขณะท่ีร้อยละ 19 เป็นการจําหน่ายสินค้าประเภทกาวและกาวยาแนวประเภทต่างๆ
ประเภทยาแนวผ่านตัวแทนจําหน่ายสินค้า (Distributor) 

ท้ังน้ี ในส่วนลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี ซ่ึงบริษัทฯ จัดกลุ่มลูกค้าเป็นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนั้น 
เป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล (Wire and cable) 
หน่วยงานรัฐบาล (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ตามงบประมาณเงินลงทุนเก่ียวกับสายไฟฟ้าทุกปี

สําหรับผลิตภัณฑ์กาวประเภทต่างๆ นั้น 
ผลิตภัณฑ์หนัง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยาแนวส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายไปยังตัวแทนจําหน่ายสินค้าและ
รับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ซ่ึงจะนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอสัง

จากรูปภาพข้างต้น พิจารณาสัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศของการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสินค้า แสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมหลักของลูกค้าจากการขายรวมท้ังปี  
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างตามลําดับ ท้ังน้ี ในส่วนของยอดขายต่างประเทศกว่าร้อยละ 
ยาแนวในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กสําหรับใช้ในครัวเรือน 
ประเภทต่างๆ ผ่านตัวแทนจําหน่ายต่างประเทศและร้อยละ 
ท้ังในการผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เองและการผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 
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สดัสว่นรายไดจํ้าแนกตามอตุสาหกรรม

(หน่วย : ล้านบาท)
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สดัสว่นรายไดจํ้าแนกตามอตุสาหกรรม 

(หน่วย : ล้านบาท)

2563 (แบบ 56-1 One Report)                    
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เป็นการจําหน่ายสินค้าประเภทกาวและกาวยาแนวประเภทต่างๆ สําหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและสินค้า
(Distributor) และผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM)  

ท้ังน้ี ในส่วนลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี ซ่ึงบริษัทฯ จัดกลุ่มลูกค้าเป็นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนั้น 
Wire and cable) รายใหญ่ในประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับคําสั่งซื้อ เพื่อผลิตสายไฟฟ้าแก่

ตามงบประมาณเงินลงทุนเก่ียวกับสายไฟฟ้าทุกปี 
ๆ นั้น ส่วนใหญ่เป็นการขายผ่านโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้าและ

ผลิตภัณฑ์หนัง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยาแนวส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายไปยังตัวแทนจําหน่ายสินค้าและ
รับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ซ่ึงจะนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเช่นกัน 

จากรูปภาพข้างต้น พิจารณาสัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศของการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสินค้า แสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมหลักของลูกค้าจากการขายรวมท้ังปี  3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มรองเท้า เครื่องห
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างตามลําดับ ท้ังน้ี ในส่วนของยอดขายต่างประเทศกว่าร้อยละ 64.64 หรือเป็นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและ
ยาแนวในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กสําหรับใช้ในครัวเรือน (Do It Yourself : DIY) ในขณะท่ีร้อยละ 24.86 เป็นการจําหน่ายสินค้าประเภทกาว

างๆ ผ่านตัวแทนจําหน่ายต่างประเทศและร้อยละ 20 ของยอดขายต่างประเทศเป็นการจําหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยาแนว 
เองและการผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) 

รองเท้าและ
ผลิตภัณฑ์หนัง

อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง

เฟอนิเจอร์และ
เคร่ืองเรือน

115.18 780.28 28.54

94.10 792.59 23.43

60.73 914.90 7.08

สดัสว่นรายไดจํ้าแนกตามอตุสาหกรรม (ในประเทศ)

รองเท้าและ
ผลิตภัณฑ์หนัง

อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง

เฟอนิเจอร์และ
เคร่ืองเรือน

112.53 81.99 30.81

83.72 101.19 37.08

71.74 67.53 25.79

สดัสว่นรายไดจํ้าแนกตามอตุสาหกรรม (ต่างประเทศ)

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

 
สําหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและสินค้า

ท้ังน้ี ในส่วนลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี ซ่ึงบริษัทฯ จัดกลุ่มลูกค้าเป็นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนั้น 
รายใหญ่ในประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับคําสั่งซื้อ เพื่อผลิตสายไฟฟ้าแก่

ส่วนใหญ่เป็นการขายผ่านโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้าและ
ผลิตภัณฑ์หนัง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยาแนวส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายไปยังตัวแทนจําหน่ายสินค้าและ

 
จากรูปภาพข้างต้น พิจารณาสัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศของการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสินค้า แสดงให้เห็น

อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มรองเท้า เครื่องหนังืและกลุ่ม
หรือเป็นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและ

เป็นการจําหน่ายสินค้าประเภทกาว
ของยอดขายต่างประเทศเป็นการจําหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยาแนว 

อื่นๆ

74.17

57.82

54.84

อื่นๆ

14.74

27.33

27.73



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

- ช่องทางการจดัจําหน่าย 
บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าผ่าน 

ทางอ้อม รายละเอียด ดังน้ี 
(1) ช่องทางการจําหน่ายทางตรง

บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรงของสินค้า 
ท่ีนําสินค้าของบริษัทฯ เพ่ือไปประกอบเป็นวัตถุดิบขั้นต้นในกระบวนการผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน และผู้ใช้ใน
ครัวเรือนท่ีนําสินค้าไปใช้การก่อสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ทั่วไป โดยสินค้าที่จําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายตรงจะเป็นสินค้าในทั้ง 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมป
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่เป็นลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น 
จึงสะดวกต่อการส่งมอบสินค้าและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้า
น้ัน ในปี 2563 สัดส่วนการจําหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ
จําหน่ายทางตรงตามลําดับ  

นอกจากน้ัน รายได้ของบริษัทฯ ที่จัดจําหน่ายผ่านช่องทา
ของรายได้ท้ังหมดของบริษัทฯ ท้ังน้ี ช่องทางการจําหน่ายทางตรงของบริษัทฯ ยังรวมถึงช่องทางการจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ผลิต
ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ด้วย ซ่ึงรายได้ของผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าน้ีคิด
ขายผ่านช่องทางการจําหน่ายทางตรง 

(2) ช่องทางการจําหน่ายทางอ้อม
บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าผ่านผู้จัดจําหน่าย 

และผู้จัดจําหน่ายสินค้าต่างประเทศ โดยในปี 
ทางการจําหน่ายทางอ้อม ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษัทฯ ที่จัดจําหน่ายผ่านผู้จัดจําหน่ายทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 40.57 ของรายได้ท้ังหมดของบริษัทฯ โดยสินค้าท่ีจําหน่ายผ่านผู้จัด
และผลิตภัณฑ์ยาแนว ท่ีผู้จัดจําหน่ายจะนําสินค้าไปวางจําหน่ายท่ีร้านค้าปลีก
ดังกล่าวจะนําสินค้าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ทั่วไป ทั้งนี้ การ
คัดเลือกผู้จัดจําหน่ายสินค้า เช่น บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล 
โอกาสและช่องทางในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่
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สดัสว่นรายไดจํ้าแนกตามช่องทางการจําหน่าย
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บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางการจําหน่ายทางตรงและช่องทางการจําหน่าย

ช่องทางการจําหน่ายทางตรง 
บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรงของสินค้า (End User) ซ่ึงประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม

วัตถุดิบขั้นต้นในกระบวนการผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน และผู้ใช้ใน
ครัวเรือนท่ีนําสินค้าไปใช้การก่อสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ทั่วไป โดยสินค้าที่จําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายตรงจะเป็นสินค้าในทั้ง 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่เป็นลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น 
จึงสะดวกต่อการส่งมอบสินค้าและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากข้ึน ในส่วนการจัดจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจําหน่ายทางตรง

สัดส่วนการจําหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 61.9 และร้อยละ

นอกจากน้ัน รายได้ของบริษัทฯ ที่จัดจําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายโดยตรง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ
ของรายได้ท้ังหมดของบริษัทฯ ท้ังน้ี ช่องทางการจําหน่ายทางตรงของบริษัทฯ ยังรวมถึงช่องทางการจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ผลิต

ด้วย ซ่ึงรายได้ของผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าน้ีคิดเป็นประมาณร้อยละ

ช่องทางการจําหน่ายทางอ้อม 
บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าผ่านผู้จัดจําหน่าย (Distributor) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้จัดจําหน่ายสินค้าในประเทศ

และผู้จัดจําหน่ายสินค้าต่างประเทศ โดยในปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.50 และ 51.49 ของรายได้จากการขายผ่านช่อง
ทางการจําหน่ายทางอ้อม ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษัทฯ ที่จัดจําหน่ายผ่านผู้จัดจําหน่ายทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ

ของรายได้ท้ังหมดของบริษัทฯ โดยสินค้าท่ีจําหน่ายผ่านผู้จัดจําหน่ายทางอ้อมส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาว
และผลิตภัณฑ์ยาแนว ท่ีผู้จัดจําหน่ายจะนําสินค้าไปวางจําหน่ายท่ีร้านค้าปลีกหรือจัดจําหน่ายให้แก่ผู้ใช้สินค้าโดยตรงต่อไป และผู้ใช้สินค้า
ดังกล่าวจะนําสินค้าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ทั่วไป ทั้งนี้ การจัดจําหน่ายสินค้าผ่านผู้จัดจําหน่ายนั้น บริษัทฯ มีการ
คัดเลือกผู้จัดจําหน่ายสินค้า เช่น บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จํากัด ที่เป็นที่เชื่อถือและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าหรือมี

ถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ 

ผู้จัดจําหน่าย โรงงานอุตสาหกรรม OEM

66.70% 8.70%

70.10% 6.50%

61.90% 6.30%

สดัสว่นรายไดจํ้าแนกตามช่องทางการจําหน่าย (ในประเทศ)

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางการจําหน่ายทางตรงและช่องทางการจําหน่าย

ซ่ึงประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม
วัตถุดิบขั้นต้นในกระบวนการผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน และผู้ใช้ใน

ครัวเรือนท่ีนําสินค้าไปใช้การก่อสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ทั่วไป โดยสินค้าที่จําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายตรงจะเป็นสินค้าในทั้ง 3 
ผลิตภัณฑ์ยาแนว ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทฯ ตั้งอยู่

ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่เป็นลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น 
หมายได้มากข้ึน ในส่วนการจัดจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจําหน่ายทางตรง

และร้อยละ 17.87 ของรายได้จากการ

งการจําหน่ายโดยตรง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 59.43 
ของรายได้ท้ังหมดของบริษัทฯ ท้ังน้ี ช่องทางการจําหน่ายทางตรงของบริษัทฯ ยังรวมถึงช่องทางการจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ผลิต

เป็นประมาณร้อยละ 21.68 ของรายได้จากการ

ซึ่งประกอบไปด้วยผู้จัดจําหน่ายสินค้าในประเทศ
ของรายได้จากการขายผ่านช่อง

ทางการจําหน่ายทางอ้อม ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษัทฯ ที่จัดจําหน่ายผ่านผู้จัดจําหน่ายทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
จําหน่ายทางอ้อมส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาว

หรือจัดจําหน่ายให้แก่ผู้ใช้สินค้าโดยตรงต่อไป และผู้ใช้สินค้า
จัดจําหน่ายสินค้าผ่านผู้จัดจําหน่ายนั้น บริษัทฯ มีการ

จํากัด ที่เป็นที่เชื่อถือและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าหรือมี
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            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

ช่องทางการจัดจําหน่ายในแต่ละผลิตภัณฑ์  
ผลิตภัณฑ ์

 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ 
(Plastic compound) 

 ส่วนใหญ่เป็นการจัดจําหน่ายในประเทศทั้งผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม 
Compound) 
การแพทย์ 
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า เช่น โรงงานสายไฟ สายเคเบิ้ล โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และ
โรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศ

 ส่วนท่ีเหลือในปริมาณน้อยเป็นการจัดจําหน่ายผ่า
เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบน่ิมท่ีมีคุณภาพระดับกลาง 

 ผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม 
(Adhesive) 

 ส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายผ่านตัวแทนผู ้จัดจําหน่าย
ต่างประเทศ โดยตัวแทนผู้จัดจําหน่ายต่
แอฟริกา ขณะท่ียอดขายตรงให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเริ่มมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

 ผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant)  ส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายผ่านตัวแทนผู้จัดจําหน่าย 
ยังผู้ใช้และร้านค้าทั ่วประเทศในประเทศไทย สําหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ มีการจัดตั้ง
ตัวแทนผู้จัดจําหน่ายในแต่ละประเทศ โดยตลาดหลักอยู่ในเอเซีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา

 ส่วนที่เหลือเป็นการผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 
ต่างประเทศ 

- ภาวะตลาดอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
กระทรวงการคลังได้แถลงข้อมูลสําหรับเศรษฐกิจไทยท้ังปี 

ในไตรมาสที่ 2 ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด
แนวโน้มฟื้นตัวช้า เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด
ร้อยละ 8.2 โดยการส่งออกไปอาเซียนและตะวันออกกลางยังอยู่ในระดับตํ่าตามแนวโน้มเ
ประเทศอุตสาหกรรมหลักและจีนเริ่มทยอยฟ้ืนตัว

ส่วนเศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 
การส่งออกบริการมีแนวโน้มฟ้ืนตัวช้า เน่ืองจาก

ด้านอุปสงค์ในประเทศการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ในส่วนการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มทยอย
แต่ยังมีปัจจัยฉุดรั้งจากหนี้ครัวเรือนสูง รวมถึงรายได้ครัวเรือนที่เปราะบางและไม่แน่นอนสูง โ
เสมือนผู้ว่างงานที่ทํางานน้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อวันอยู่ในระดับ
เสถียรภาพระบบการเงินไทยยังมีความเสี่ยงสูงตามภาวะ
ท้ังภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเปราะบางและมีความเสี่ยงผิดนัดชําระหน้ี
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สดัสว่นรายไดจํ้าแนกตามช่องทางการจําหน่าย
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ช่องทางการจัดจําหน่าย 

ส่วนใหญ่เป็นการจัดจําหน่ายในประเทศทั้งผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม 
Compound) เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็ง (Rigid PVC Compound) 
การแพทย์ (Medical Grade PVC Compound) โดยบริษัทฯ จําหน่ายตรงสู่ผู้ใช้งานซึ่งเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า เช่น โรงงานสายไฟ สายเคเบิ้ล โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และ
โรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศ 
ส่วนท่ีเหลือในปริมาณน้อยเป็นการจัดจําหน่ายผ่านผู้จัดจําหน่ายในประเทศ ซึ่งเน้นการจําหน่าย
เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบน่ิมท่ีมีคุณภาพระดับกลาง (Middle grade)
ส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายผ่านตัวแทนผู ้จัดจําหน่าย (Distributors) 
ต่างประเทศ โดยตัวแทนผู้จัดจําหน่ายต่างประเทศเป็นผู ้กระจายสินค้าไปยังทวีปเอเชียและ
แอฟริกา ขณะท่ียอดขายตรงให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเริ่มมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
ส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายผ่านตัวแทนผู้จัดจําหน่าย (Distributors) 
ยังผู้ใช้และร้านค้าทั ่วประเทศในประเทศไทย สําหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ มีการจัดตั้ง
ตัวแทนผู้จัดจําหน่ายในแต่ละประเทศ โดยตลาดหลักอยู่ในเอเซีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ส่วนที่เหลือเป็นการผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) 
ต่างประเทศ  

ภาวะตลาดอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  
สําหรับเศรษฐกิจไทยท้ังปี 2563 โดยมองว่า มีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 

ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด 19 ที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศ การท่องเที่ยวมี
นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 ในต่างประเทศที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ในส่วนของการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มหดตัว

โดยการส่งออกไปอาเซียนและตะวันออกกลางยังอยู่ในระดับตํ่าตามแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ขณะที่การส่งออกไปกลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมหลักและจีนเริ่มทยอยฟ้ืนตัว 

มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.6 คาดว่าการส่งออกจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 
การส่งออกบริการมีแนวโน้มฟ้ืนตัวช้า เน่ืองจาก คาดว่าจะเปิดรับนักท่องเท่ียวได้จํากัด จํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติอยู่ท่ี

ด้านอุปสงค์ในประเทศการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ในส่วนการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มทยอย
รวมถึงรายได้ครัวเรือนที่เปราะบางและไม่แน่นอนสูง โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณผู้ว่างงาน

ชั่วโมงต่อวันอยู่ในระดับสูงและผู้มีงานทํามีรายได้ลดลงจากค่าจ้างและค่าล่วงเวลาที่ลดลง
เสถียรภาพระบบการเงินไทยยังมีความเสี่ยงสูงตามภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัวมากจากการระบาดของโควิด 19 

และมีความเสี่ยงผิดนัดชําระหน้ี 

ผู้จัดจําหน่าย โรงงานอุตสาหกรรม OEM

% 14.70% 35.68%

% 12.54% 22.60%

% 17.87% 31.05%

สดัสว่นรายไดจํ้าแนกตามช่องทางการจําหน่าย (ต่างประเทศ

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

 

ส่วนใหญ่เป็นการจัดจําหน่ายในประเทศทั้งผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม (Soft PVC 
Rigid PVC Compound) และเม็ดพลาสติกเพื่อ

โดยบริษัทฯ จําหน่ายตรงสู่ผู้ใช้งานซึ่งเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า เช่น โรงงานสายไฟ สายเคเบิ้ล โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และ

นผู้จัดจําหน่ายในประเทศ ซึ่งเน้นการจําหน่าย
grade) เป็นหลัก 
Distributors) ทั ้งในประเทศและ

างประเทศเป็นผู ้กระจายสินค้าไปยังทวีปเอเชียและ
แอฟริกา ขณะท่ียอดขายตรงให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเริ่มมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

Distributors) ซึ่งทําหน้าที่กระจายสินค้าไป
ยังผู้ใช้และร้านค้าทั ่วประเทศในประเทศไทย สําหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ มีการจัดตั้ง
ตัวแทนผู้จัดจําหน่ายในแต่ละประเทศ โดยตลาดหลักอยู่ในเอเซีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

OEM) ซึ ่งมีตลาดทั้งในประเทศและ

มองว่า มีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 7.8 เนื่องจากเศรษฐกิจ
ที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศ การท่องเที่ยวมี

ในต่างประเทศที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ในส่วนของการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มหดตัว                  
ศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ขณะที่การส่งออกไปกลุ่ม

คาดว่าการส่งออกจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 ขณะที่                  
คาดว่าจะเปิดรับนักท่องเท่ียวได้จํากัด จํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติอยู่ท่ี 9 ล้านคน  

ด้านอุปสงค์ในประเทศการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ในส่วนการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มทยอย ฟ้ืนตัว 
ดยมีสาเหตุมาจากปริมาณผู้ว่างงานและ

และผู้มีงานทํามีรายได้ลดลงจากค่าจ้างและค่าล่วงเวลาที่ลดลง ขณะที่
19 ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของ

อื่นๆ

0.00%

0.00%

-6.41%

ต่างประเทศ)
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อย่างไรก็ตาม มาตรการด้านการเงินและสินเช่ือเชิงรุกของภาครัฐท่ีได้ดําเนินการไป รวมถึงมาตรการเพิ่มเติมที่ตรงจุดมากขึ้น 
เช่น โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจธุรกิจไทยมั่นคงและมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อย โดยการรวมหนี้จะช่วยบรรเทา
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ถึงจะกลับเข้าสู่
ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19 และเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่แตกต่างกันมาก
ระหว่างภาคเศรษฐกิจและผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ภาครัฐจึงควรใช้มาตรการท่ีตรงจุด ทันการณ์และเอ้ือให้เกิดการปรับตัวอย่างเหมาะสม 
รวมท้ังบูรณาการมาตรการให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกันมากข้ึน 

ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทฯ พิจารณาผลกระทบจากปัจจัยด้านต้นทุนของวัตถุดิบ ซึ่งประกอบไปด้วยตลาดนํ้ามันโลกและ
ปัจจัยด้านรายได้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ตลาดอุตสาหกรรม
รับเหมาก่อสร้าง ตลาดอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง และตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์โลก  

- ปัจจยัดา้นตน้ทนุของวตัถดิุบ 
ปัจจัยด้านต้นทุนของวัตถุดิบของบริษัทฯ คือ ตลาดนํ้ามัน เนื่องจาก บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 

ประกอบไปด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการใช้วัตถุดิบที่เป็น
ผลผลิตจากการกลั่นน้ํามัน เช่น พีวีซีเรซ่ิน สารทําให้อ่อนตัว ตัวทําละลายรวมทั้งยางสังเคราะห์ โดยกาวอุตสาหกรรม ที่มีผลิตภัณฑ์หลัก 
อาทิ Ethylene Propylene Benzene และ Xylene และเม็ดพลาสติกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย (Downstream 
Petrochemicals) ท่ีมีผลิตภัณฑ์หลัก อาทิ HDPE LDPE PVC ยางสังเคราะห์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ โดยราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นจะ
แปรผันตามทิศทางราคาน้ํามันมากกว่าและในระยะเวลาเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันปลาย 

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมปลายนํ้าอย่างเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตสินค้า 
Commodity grade ท่ีมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of demand) ต่อราคาสินค้าสูง จึงอาจเห็นทิศทางราคาลดลงจากเหตุผล
ด้านการแข่งขันในตลาดโลกมากกว่า ดังนั้น ราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะไม่ผันผวนเท่ากับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ในการ
พิจารณาเฉพาะปัจจัยราคานํ้ามันอาจไม่เพียงพอที่จะชี้ชัดถึงผลกระทบสุทธิต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย แต่ยังต้อง
พิจารณาถึงอุปสงค์และอุปทานควบคู่ไปด้วย 

สําหรับปี 2563 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและต้นทุนการนําเข้ามีการผันผวนและ
บางช่วงเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งการทดแทนจากการแหล่งผู้ผลิตในประเทศก็ยังไม่เพียงพอในบางขณะทําให้ต้นทุนในช่วงปลายปีมี
อัตราเพ่ิมข้ึนมากกว่าช่วงเดียวกันกับปีก่อนและมีแนวโน้มจะส่งผลต่อไปอีกด้วยปัจจัยการต้นทุนนําเข้าสูงข้ึนเพราะเหตุขาดตู้คอนเทนเนอร์
และใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติบริษัทฯปรับการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังน้ี 

 บริหารจัดการต้นทุนคงท่ี ให้มีประสิทธิภาพ ประเมินยอดขายอย่างใกล้ชิดเพ่ือบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม สําหรับแผนก
ผลิตท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ให้มีการโอนย้ายพนักงานไปปฎิบัติงานยังแผนกผลิตอื่นที่เหมาะสม เพื่อลดการ
ทํางานล่วงเวลาหรือเพ่ิมกะทํางาน  

 เจรจากับคู่ค้า สําหรับการเลื่อนรับวัตถุดิบสําหรับวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตท่ีมีการปรับลดลงของคําสั่งซื้อของลูกค้าและการส่งมอบ
สินค้าแบบ Direct Shipment ถึงลูกค้าโดยตรงเพ่ือลดต้นทุนขนส่งและเพ่ิมความรวดเร็วตรงความต้องการของลูกค้าอีกด้วย 

 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้หารือและทดลองวัตถุดิบร่วมกับคู่ค้า เพ่ือจะหาสินค้าทดแทน (Substitute Products) 

ด้านภาวะการแข่งขันจากข้อมูลรายงานของสถาบันพลาสติกไทยสภาวะการแข่งขันด้านล่างในอุตสาหกรรมพลาสติกยังเป็น
แนวโน้มบวก รวมถึงได้รับผลดีจากนโยบาย BCG economy โครงสร้างพื้นฐานของประเทศหลายโครงการเติมโตจากอุตสาหกรรม
พลาสติก และปิโตรเลียม ถึงแม้สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลาสติกจะแข่งขันสูง และคู่แข่งก็เป็นคู่แข่งรายใหญระดับประเทศหลาย
ราย แต่ยังมีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในกลุ่มเม็ดพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑ์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เพื่อการแพทย์
ท่ีสนับสนุนสังคมไทยท่ีจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ บริษัทฯเห็นความสําคัญในโอกาศดังกล่าวที่จะพัฒนาต่อยอดความยั่งยืนและลดปัญหา
พลาสติกประเภท Single Use ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้และ ผลิตภัณฑ์ Health care ได้เตรียมความ
พร้อมภายในท้ังด้านบุคคลากร และเครื่องทดสอบผลิตภัณ์ฑมาสักระยะหน่ึง เห็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน
เพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วในยุดการระบาดของโควิด 19  
บริษัทฯ จะพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันน้ี 
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ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจําเดือนมกราคม 2564 

 
ท่ีมา : เอกสารเผยแพร่จากสถาบันพลาสติกไทย https://www.thaiplastics.org/document_page.php?id=966 

 การจดัหาวตัถดิุบและผ ูจ้ดัจําหน่ายวตัถดิุบ 
เน่ืองจาก บริษัทฯ มีแหล่งในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้าในแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ทั้งการสั่งซื้อ วัตถุดิบในประเทศ 

ต่างประเทศ หรือมีการแบ่งใช้วัตถุดิบร่วมกันกับหน่วยธุรกิจอ่ืนของบริษัทฯ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายการกําหนดราคาสินค้าที่แตกต่าง
กันตามแหล่งท่ีมาหรือวัตถุดิบของสินค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 กรณีสินค้าท่ีจําหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM)  
บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาสินค้าที่รับมาเพื่อประกอบ ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า โดยใช้ราคาต้นทุนจากการซื้อ

วัตถุดิบตามการกําหนดของบริษัทฯ ตราสินค้าน้ันๆ บวกอัตรากําไรท่ีเหมาะสม (Cost plus pricing) ในส่วนของวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
รับมาเพื่อประกอบภายใต้ตราสินค้า ส่วนใหญ่จะนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีและอินเดีย เป็นต้น 
นอกจากน้ี ราคาต้นทุนของสินค้ายังรวมถึงต้นทุนในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพ่ือนํามาประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูป 

 กรณีสินค้าท่ีจําหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (House Brand)   
บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาสินค้าที่รับมาเพื่อประกอบภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้ราคาต้นทุนจากการซื้อ

วัตถุดิบตามการกําหนดของบริษัทตราสินค้าบวกอัตรากําไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost plus pricing) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของวัตถุดิบใน
การผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ นั้น มีความแตกต่างจากการจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า เนื่องจาก การสั่งซื้อ
วัตถุดิบจะสั่งซ้ือจากผู้จําหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศโดยมีการตกลงซื้อขายกับผู้จําหน่ายรายเดิมที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ามา
นานในราคาท่ีไม่สูงหรือตํ่ากว่าราคาตลาด  

ท้ังน้ี การกําหนดอัตรากําไรในการจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด
ของต้นทุนสินค้า ปริมาณในการสั่งซื้อ ศักยภาพในการแข่งขันด้านราคากับบริษัทอื่นที่จําหน่ายสินค้าชนิดเดียวกันและความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับคู่ค้าบางราย 

1. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 การจัดหาวัตถุดิบ 
บริษัทฯ มุ่งเน้นในการเลือกสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดย

วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ พีวีซีเรซิน (PVC Resin) และ ตัวทําละลาย(Solvent) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนวตามลําดับ เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับ
คุณภาพของวัตถุดิบท่ีนํามาใช้ในการผลิตสินค้า ดังน้ัน ในการสั่งซ้ือวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงมีข้ันตอนและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้จําหน่ายท่ี
ประเมินจากความมีตัวตนของคู่ค้า ประวัติการซื้อขาย ผลงานที่ผ่านมา มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และราคาที่เหมาะสม เป็นต้น โดยเมื่อ
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บริษัทฯ ได้พิจารณารายช่ือผู้จําหน่ายอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทําการคัดเลือกและจัดทําทะเบียนผู้ขายที่ได้รับการ
อนุมัติ (Approved supplier list) สําหรับรายช่ือผู้จําหน่ายท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ท้ังน้ี การเพ่ิมผู้จําหน่ายรายใหม่ในแต่ละครั้ง ทางทีม 
R&D จะต้องทําการทดสอบคุณภาพของสินค้าตัวอย่างจากผู้จําหน่ายก่อนเพื่อยืนยันคุณภาพของวัตถุดิบนั้นๆ โดยทีม R&D จะนําวัตถุดิบ
มาผลิตผลิตภัณฑ์ตัวอย่างซ่ึงมีลักษณะทางกายภาพและทางเคมีตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด จากนั้นทีม R&D จึงยืนยันคุณภาพไปยังฝ่าย
จัดซ้ือเพ่ือทําการสั่งซ้ือวัตถุดิบจากผู้จําหน่ายรายดังกล่าวต่อไป  

นอกจากน้ี เน่ืองจากผู้บริหารของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมน้ีมาเป็นเวลานาน จึงมีกลยุทธ์ในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบคุณภาพดี
ท่ัวโลก โดยมิได้จํากัดอยู่แต่ผู้จําหน่ายในประเทศเท่านั้น อีกทั้งผู้บริหารยังมีความแม่นยําในการประมาณการณ์แนวโน้มราคาวัตถุดิบใน
อนาคต ซ่ึงเป็นการช่วยในการวางแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ได้มาซ่ึงวัตถุดิบคุณภาพดีต้นทุนตํ่า 

การจัดหาวัตถุดิบแบ่งตามกลุ ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic compound)                              
กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant) รายละเอียด ดังน้ี 

 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ผลิตภัณฑ์กาว ผลิตภัณฑ์ยาแนว 

 วัตถุดิบในการผลิตสินค้า 
พีวีซีเรซิน, สารเติมแต่ง, เม็ดสีพลาสติกไชเชอร์, 
ฟิลเลอร์ 

ตัวทําละลาย, ยางสังเคราะห์, สารเติมแต่ง 

 การจัดหาวัตถุดิบ 

บริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบในแต่ละ
แหล่งที่มา ราคาและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้จําหน่าย (Supplier) โดยการจัดซื้อ
วัตถุดิบในประเทศทั้งหมดเป็นการขนส่งผ่านทางรถและการจัดซื้อจากต่างประเทศทั้งหมดเป็นการ
ขนส่งผ่านทางเรือ 

การสั่งซ้ือ 

บริษัทฯ จะสั่งซื ้อวัตถุดิบเมื ่อมีคําสั่งซื ้อจากลูกค้า 
เน่ืองจากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมีที่ลูกค้าแจ้งมาผ่านทางทาง
ฝ่ายขาย เช่น สี ความแข็ง ความยืดหยุ่นของเม็ด     
พลาสพลาสติก ดังนั ้น จะเป็นสินค้าที ่ถูกผลิตตาม
ความต้องการของลูกค้า (Made to order) 

บริษัทฯ จะสั ่งซื ้อวัตถุดิบเพื ่อผลิตและรอ
จําหน่าย เก็บไว้ในคลังสินค้า และอีกส่วน 
หนึ่งจะเป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเพื่อจัด
จําหน่ายเมื่อได้รับคําสั ่งซื ้อสินค้าจากลูกค้า 
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และตราสินค้า
ของลูกค้าท่ีบริษัทฯ รับจ้างผลิต (OEM) 

 ระยะเวลาในการสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากผู้จําหน่ายจนกระทั่งรับมอบ
วัตถุดิบ 

ในประเทศ : ประมาณ 3 วัน 
ต่างประเทศ : ประมาณ 60 วัน 

ในประเทศ : ประมาณ 3 วัน 
ต่างประเทศ : ประมาณ 60 วัน 

ท้ังน้ี ในปัจจุบัน บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าหลายราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการซื้อวัตถุดิบในปี 2561-2563 มี
รายละเอียด ดังน้ี 

วัตถุดิบสําหรับผลิต 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
คอมปาวด์ 

ล้านบาท 312.04 205.03 517.07 354.90 193.57 548.47 431.89 188.44 630.33 

สัดส่วน 60.35% 39.65% 100% 64.71% 35.29% 100% 69.6% 30.40% 100% 

ผลิตภัณฑ์กาวและ 
ยาแนว 

ล้านบาท 210.34 283.99 494.33 163.36 229.40 392.76 93.42 55.68 355.02 

สัดส่วน 42.55% 57.45% 100% 41.60% 58.41% 100% 38.60% 61.40% 100% 

รวมทุกประเภท 
ล้านบาท 522.38 489.02 1,011.04 518.27 422.97 941.24 569.10 406.24 975.32 

สัดส่วน 51.65% 48.35% 100% 55.10% 44.94% 100% 58.35% 41.65% 100% 
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วิธีการปฏิบัติในการจัดซ้ือวัตถุดิบ 
ผู้จัดการแผนกจัดซ้ือพิจารณารายละเอียดการขอซ้ือตามท่ีระบุในใบขอซ้ือ (PR) ท่ีได้รับมาจากแผนกการผลิต  

1. พิจารณารายช่ือผู้จําหน่าย พิจารณาจากเง่ือนไขทางกฎหมาย ข้อบังคับและราคาของวัตถุดิบ โดยคัดเลือกจากทะเบียนผู้ขายที่
ได้รับการอนุมัติ (Approved supplier list) 

2. แผนกจัดซ้ือออกใบสั่งซ้ือ เพ่ือจัดซ้ือวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต 
3. แผนกคลังสินค้าตรวจรับวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตท่ีได้ส่งมอบมาท่ีบริษัทฯ 
4. แผนกประกันคุณภาพ (QA) ทําการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้ามาก่อนเข้ากระบวนการผลิตว่าวัตถุดิบมีลักษณะ

และคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหรือความต้องการของลูกค้าที่กําหนดไว้หรือไม่ ถ้ามีผลิตภัฑณ์ไม่ผ่านการทดสอบต้องติดต่อ
ผู้ขายเพ่ือเจรจาขอส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้า  

5. แผนกจัดซ้ือจัดทํารายงานการประเมินการส่งมอบและคุณภาพของสินค้าของผู้จําหน่ายสินค้า เพื่อสื่อสารกับผู้ขายถึงผลการ
ประเมิน ผลการคัดเลือกเพ่ือบรรจจุไว้ใน ASL อาจมีการเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีผลิตเพ่ือตรวจสอบระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
และระบบการทํางานท่ีเก่ียวข้อง 

ท้ังน้ี ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาจากการจัดหาวัตถุดิบ หรือปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด เว้นแต่เรื่องความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบ เนื่องจาก ราคาวัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในการผลิตของสินค้าทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น พีวีซีเรซิน สารทําให้                
อ่อนตัว พลาสติกไซเซอร์ และตัวทําละลายซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม โดยมีราคาแปรผันตามราคาน้ํามันในตลาดโลก 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและแนวโน้มของราคาวัตถุดิบเพ่ือให้สามารถวางแผนบริหารจัดการต้นทุนในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพหรือการสั่งซ้ือสินค้าล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานของราคา
วัตถุดิบ 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โรงงานของบริษัทฯ ตั ้งอยู ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ ่งมีข้อกําหนดและกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(“กนอ.”) ควบคุมการดําเนินงาน รวมถึงมีกระบวนการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรม และข้อกําหนดต่างๆ ตามพระราชบัญญัติโรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเม็ดพลาสติก
คอมปาวด์และ ผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะมีการใช้สารเคมีต่างๆ เช่น นํ้ามัน ตัวทําละลาย
และสารเคมีอ่ืนๆ ซ่ึงในบางข้ันตอนจะมีของเสียจากกระบวนการผลิต ซ่ึงบริษัทฯ มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการบําบัดน้ําเสียและกําจัด
ของเสียและกากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิต มีการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น นํ้าเสียและนํ้าทิ้ง ระบบขจัดกลิ่น
และฝุ่นละออง เป็นต้น และดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งดําเนินการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกเป็น
ประจําทุกปีเพ่ือนําส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ ่งแวดล้อมและได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใดๆ 
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้การรับรอง ISO14001:2015 จาก BSI และได้รับการต่ออายุใบรับรองเป็นปีท่ี 3 ในทุกสาขาของบริษัทฯ 

1.2.1 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 
 ไม่มี 

1.2.2 ความคืบหน้าวัตถุประสงค์การใช้เงิน 
 ไม่มี 

1.2.3 ข้อผูกพัน/เง่ือนไขการอนุญาตการพัฒนานวัตกรรม 
 ไม่มี 

1.2.4 การประกอบธุรกิจแบบโครงสร้าง 
 ไม่มี 
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1.2.4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
1. ตารางแสดงทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทรัพย์สินท่ีใช้เป็นหลักประกันในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฏ
ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมท้ังหมดเท่ากับ 530,836,817.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประเภท/ลักษณะสนิทรัพย์ 
มูลค่าสุทธิทางบัญช ี
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

งบการเงิน   

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 64,642,200.44 
เป็นเจ้าของ/ 

ถือสิทธิครอบครอง 
ใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้ของสถาบันการเงิน

บางส่วน มูลค่ารวม 114.49 ล้านบาท 

อาคารและสิ่งปลูกสรา้ง 216,347,783.30 เป็นเจ้าของ 

เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 188,753,053.22 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สํานักงาน 5,004,755.37 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

ยานพาหนะ 4,238,551.55 เป็นเจ้าของ 
โดยอยู่ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 

จํานวน 7.25 ล้านบาท 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสรา้งและติดตั้ง 51,850,473.48 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

รวมท้ังหมด 530,836,817.36   
 

ประเภท/ลักษณะสนิทรัพย์ 
มูลค่าสุทธิทางบัญช ี

31 ธันวาคม 2563 (บาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 632,971.04 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 
632,971.04 บาท (ราคาทุนจํานวน 4,509,397.27 บาท และค่าตัดจําหน่ายสะสมจํานวน 3,876,426.23 บาท) 

2. สัญญาสําคัญท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจ 
2.1 สัญญาให้เช่า 

(1) สัญญาเช่าสํานักงาน  

คู่สัญญา 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“ผู้ให้เช่า”) 
บริษัท โชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จํากัด (“ผู้เช่า”) 

ความสัมพันธข์องคู่สัญญา 
ผู้เช่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่ กล่าวคือ Showa Kasei Kogyo Company Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ Showa 
Global Limited ซึ่ง Showa Global Limited เป็นผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น             
ร้อยละ 3.33 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน 300 ล้านบาทของบริษัทฯ 

วันท่ีทําสัญญา 1 มกราคม 2563 

ระยะเวลาของสัญญา 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าช่วงตกลงเช่าพ้ืนที่สํานักงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 271 หมู่ 4 ถนน
สุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมุทรปราการ โดยผู้เช่าตกลงเช่าพื้นที่จํานวน 25.74 ตารางเมตร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นสํานักงานของผู้เช่า 

2. ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับชําระเดือนละ 4,000 บาท ซ่ึงค่าเช่าน้ีรวมถึงค่าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ค่าไฟฟ้า,ค่านํ้า, 
ค่าโทรศัพท์ และอ่ืนๆ เป็นต้น) และชําระภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน ณ สํานักงานฯ ของผู้ให้เช่า 
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(2) สัญญาให้เช่าโกดังสินค้า 

คู่สัญญา 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“ผู้ให้เช่า”) 
บริษัท โชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จํากัด (“ผู้เช่า”) 

ความสัมพันธข์องคู่สัญญา 
ผู้เช่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่ กล่าวคือ Showa Kasei Kogyo Company Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ Showa 
Global Limited ซึ่ง Showa Global Limited เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
3.33 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน 300 ล้านบาทของบริษัทฯ 

วันท่ีทําสัญญา 1 มกราคม 2563 

ระยะเวลาของสัญญา 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

 ผู ้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู ้เช่าช่วงตกลงเช่าโกดังสินค้าของบริษัทฯ ซึ ่งตั ้งอยู ่เลขที ่ 271  หมู ่ 4                           
ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง สมุทรปราการ เนื้อที่จํานวน 76 ตารางเมตร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นโกดังสินค้าของผู้เช่า 

 ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับชําระเดือนละ 13,680 บาท หรือในอัตรา 180 บาท ต่อตารางเมตร ท้ังน้ีค่าเช่าน้ีได้รวม
ค่าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (อาทิเช่น ค่าไฟฟ้า, ค่านํ้า, ค่าโทรศัพท์) กําหนดชําระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของ
ทุกเดือน 

(3) สัญญากู้ยืม  
บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4 แห่งโดยเงินกู้ยืมระยะสั้นรวมของบริษัทฯ 
โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปน้ี 

- สัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 
วันท่ีทําสัญญา 10 กุมภาพันธ์ 2558 ฉบับแก้ไขล่าสุด 2 สิงหาคม 2562 

คู่สัญญา บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)  (“ผู้กู้”) และ สถาบันการเงินแห่งหน่ึง (“สถาบันการเงิน”) 

วงเงินกู้ยืม 

วงเงิน 425,080,000 บาท ประกอบไปด้วยประเภทและวงเงินสินเช่ือวงเงิน ท้ังหมดได้ดังน้ี 
1. กู้เบิกเงินเกินบัญชีตามหนังสือสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี  
2. สินเชื ่อเง ินกู ้หมุนเวียนทางอิเล ็กทรอนิคส์ภายใต้โปรแกรมสินเชื ่อเพื ่อผู ้ซ ื ้อแบบคู ่ค ้าหลายราย                       

(Multiple Seller) 
3. สินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ เช่น เงินกู้ระยะสั้นโดยทําตั๋วเงินไว้เป็นหลักฐาน (ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N),ตั๋วแลกเงิน 

(B/E)), ตั๋วเงินที่มีสินค้ากํากับ (Packing Stock และ /หรือ Inventory Financing) และ/หรือสินเชื่อใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (Trade Finance) และ/หรือ กลุ่มหนังสือค่ําประกัน และ/หรือ กลุ่มวงเงิน
เครดิตสําหรับธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
เพื่อเป็นหลักฐานถึงสินเชื่อทุกประเภทภายในวงเงินหมุนเวียนรวม 425,080,000 บาท และให้เกิดความ
คล่องตัวในการใช้และเปลี่ยนประเภทและวงเงินสินเชื่อ โดยให้การคํ้าประกันและหลักประกันที่ให้ไว้เป็น
หลักประกันกับสินเช่ืออ่ืนๆท่ีในภายหลังด้วย 

เง่ือนไขท่ีสําคัญอ่ืน 

 ผู้กู้จะจัดทําและส่งสําเนารายงานผลประกอบการ งบดุล งบกําไรขาดทุน ประจําปีโดยได้รับการตรวจสอบ
บัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องให้สถาบันการเงินภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 150 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี 

 ผู้กู้ต้องไม่นําเงินไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีระบุในสัญญา 
 ผู้กู้จะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที เมื่อมีข้อพิพาทหรือคดีใดๆ  ท่ีผู้กู้เป็นคู่ความ 
 ผู้กู้ต้องไม่ทําการโอน ขาย ให้เช่า จําหน่าย หรือก่อให้เกิดภาระติดพันใดๆ กับทรัพย์สินของผู้กู้ เว้นแต่ใน

กรณีท่ีเป็นทางการค้าปกติของผู้กู้ หรือเป็นการจําหน่ายทรัพย์สินท่ีเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากลักษณะหรือ
สภาพของทรัพย์สินน้ันเอง 
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 สําหรับการเปิดเลตเตอร์เครดิตและทําทรัสต์รีซีทมีเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
- ผู้กู้ต้องดํารงสัดส่วนของผลรวมระหว่างกระแสเงินสด (Cash) จํานวนมูลหนี้ของลูกหนี้การค้า (AR) และ

มูลค่าของสินค้าคงคลัง (INV) ต่อผลรวมของ เงินกู้ระยะสั้น(ST) กับมูลค่าของเจ้าหนี้การค้า (AP) ไม่ให้
น้อยกว่า 1 เท่า [(Cash + AR + INV) : (ST + AP) ≥  1 เท่า] 

- ผู้กู้จะไม่ก่อข้อผูกพัน หนี้หรือภาระใดๆ โดยการกู้ยืมหรือคํ้าประกันบุคคลใดๆ จนทําให้อัตราส่วนของ
หน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้โดยคํานวนจากหน้ีสินรวม หารด้วยส่วน
ของผู้ถือหุ้น ในเวลาใดๆเกินกว่า 3 ต่อ 1  แต่ท้ังน้ี อัตราส่วนหน้ีต่อทุนต้องไม่ตํ่ากว่า 0 

- ผู้กู้ตกลงที่จะดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR :Debt Service Coverage Ratio) 
โดยคํานวณจากกําไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา, และค่าตัดจําหน่าย (EBITADA: 
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) หารด้วยส่วนของหนี้สินระยะ
ยาวที่ถึงกําหนดชําระในงวดบัญชีนั้น (CPLTD: Current Portion of Long Term Debt) รวมดอกเบี้ย
จ่ายเงินกู้ท้ังระยะยาวและระยะสั้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า 

หลักประกนั 

 จํานองที่ดินโฉนดเลขที่ 45360 เลขที่ 92622 เลขที่ 8781 และ 93214 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ บนท่ีดิน 

 ทรัพย์สินที่ผู้ให้สัญญาได้มอบไว้เป็นหลักประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้ถือเป็นหลักประกันหนี้ และ/หรือ
ภาระใดๆท้ังหมดของผู้กู้ท่ีมีต่อสถาบันการเงินท้ังท่ีมีอยู่แล้วในขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า 

ฉบับท่ี 2 
วันท่ีทําสัญญา 31 พฤษภาคม 2560 

คู่สัญญา 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“ผู้กู้”) และ  
สถาบันการเงินแห่งหน่ึง (“สถาบันการเงิน”) 

วงเงินกู้ยืม วงเงิน 60,000,000.00 บาท (หกสิบล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
เพื ่อนําเงินกู ้ไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื ่อ เป็นเงินทุนสําหรับการก่อสร้างคลังสินค้าและโกดังรวมทั้งจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์  

เง่ือนไขท่ีสําคัญอ่ืน 

 ผู้กู้ต้องดํารงสัดส่วนของผลรวมระหว่างกระแสเงินสด (Cash) จํานวนมูลหนี้ของลูกหนี้การค้า (AR) และ
มูลค่าของสินค้าคงคลัง (INV) ต่อผลรวมของ เงินกู้ระยะสั้น(ST) กับมูลค่าของเจ้าหนี้การค้า (AP) ไม่ให้น้อย
กว่า 1 เท่า [(Cash + AR + INV) : (ST + AP) ≥ 1 เท่า] 

 ผู้กู้จะไม่ก่อข้อผูกพัน หนี้ หรือภาระใดๆ โดยการกู้ยืมหรือคํ้าประกันบุคคลใดๆ จนทําให้อัตราส่วนของ
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้โดยคํานวนจากหนี้สินรวม หารด้วยส่วน
ของผู้ถือหุ้น ในเวลาใดๆเกินกว่า 3 ต่อ 1 แต่ท้ังน้ี อัตราส่วนหน้ีต่อทุนต้องไม่ตํ่ากว่า 0 
 ผู้กู้ตกลงท่ีจะดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR :Debt Service Coverage Ratio) โดย

คํานวณจากกําไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา, และค่าตัดจําหน่าย (EBITADA: 
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) หารด้วยส่วนของหนี้สินระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระในงวดบัญชีนั้น (CPLTD: Current Portion of Long Term Debt) รวมดอกเบี้ยจ่าย
เงินกู้ท้ังระยะยาวและระยะสั้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า 

หลักประกนั 

 จํานองที่ดินโฉนดเลขที่ 45360 เลขที่ 92622 เลขที่ 8781 และ 93214 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ บนท่ีดิน  

 ทรัพย์สินที่ผู้ให้สัญญาได้มอบไว้เป็นหลักประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้ถือเป็นหลักประกันหนี้ และ/หรือ
ภาระใดๆท้ังหมดของผู้กู้ท่ีมีต่อสถาบันการเงินท้ังท่ีมีอยู่แล้วในขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า 
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ฉบับท่ี 3 
วันท่ีทําสัญญา 7 พฤษภาคม 2562 

คู่สัญญา 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“ผู้กู้”) และ  
สถาบันการเงินแห่งหน่ึง (“สถาบันการเงิน”) 

วงเงินกู้ยืม วงเงิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม เพ่ือนําเงินกู้ไปใช้ในวัตถุประสงค์เพ่ือ ซ้ือท่ีดินและก่อสร้างอาคาร  

เง่ือนไขท่ีสําคัญอ่ืน 

 ผู้กู้ต้องดํารงสัดส่วนของผลรวมระหว่างกระแสเงินสด (Cash) จํานวนมูลหนี้ของลูกหนี้การค้า (AR) และ
มูลค่าของสินค้าคงคลัง (INV) ต่อผลรวมของ เงินกู้ระยะสั้น(ST) กับมูลค่าของเจ้าหน้ีการค้า (AP) ไม่ให้น้อย
กว่า 1 เท่า [(Cash + AR + INV) : (ST + AP) ≥ 1 เท่า] 

 ผู้กู้จะไม่ก่อข้อผูกพัน หนี้ หรือภาระใดๆ โดยการกู้ยืมหรือคํ้าประกันบุคคลใดๆ จนทําให้อัตราส่วนของ
หน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้โดยคํานวนจากหนี้สินรวม หารด้วยส่วน
ของผู้ถือหุ้น ในเวลาใดๆเกินกว่า 3 ต่อ 1 แต่ท้ังน้ี อัตราส่วนหน้ีต่อทุนต้องไม่ตํ่ากว่า 0 

 ผู้กู้ตกลงท่ีจะดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR :Debt Service Coverage Ratio) โดย
คํานวณจากกําไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา, และค่าตัดจําหน่าย (EBITADA: 
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) หารด้วยส่วนของหนี้สินระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระในงวดบัญชีนั้น (CPLTD: Current Portion of Long Term Debt) รวมดอกเบี้ยจ่าย
เงินกู้ท้ังระยะยาวและระยะสั้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า 

หลักประกนั 

 จํานองที่ดินโฉนดเลขที่ 317476 และ 317477 ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ บนท่ีดิน  

 ทรัพย์สินที่ผู้ให้สัญญาได้มอบไว้เป็นหลักประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้ถือเป็นหลักประกันหนี้ และ/หรือ
ภาระใดๆ ท้ังหมดของผู้กู้ท่ีมีต่อสถาบันการเงินท้ังท่ีมีอยู่แล้วในขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า 

ฉบับท่ี 4  
วันท่ีทําสัญญา 17 กรกฎาคม 2562 

คู่สัญญา 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“ผู้กู้”) และ  
สถาบันการเงินแห่งหน่ึง (“สถาบันการเงิน”) 

วงเงินกู้ยืม 15,620,000 บาท เป็นสินเช่ือเงินกู้เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 

สินเช่ือเงินกู้เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน 
ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคเอกชนท่ีเป็นเจ้าของอาคาร เพ่ือนําไปใช้สําหรับเงิน
ลงทุนและดําเนินงานอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและธนาคารตกลงให้การสนับสนุนทางการเงิน 

เง่ือนไขท่ีสําคัญอ่ืน 

 การขอรับเงิน  ผู้ใช้สินเช่ือจะขอเบิกเงินกู้จากธนาคารเป็นงวด ๆ ตามความจําเป็นโดยผู้ใช้สินเช่ือจะต้องส่ง
เอกสารหลักฐานตามท่ีธนาคารต้องการ และแจ้งรายละเอียดแห่งความจําเป็นให้แก่ธนาคารล่วงหน้าเพ่ือ 
พิจารณาอนุมัติ ผู้ใช้สินเช่ือจะขอรับเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของราคาซื้อขาย invoice ทั้งนี้
ไม่เกิน 15,620,000.00 บาท 

 ดอกเบ้ีย และการชําระดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียภายใต้โครงการฯ ร้อยละ 2.90 (สองจุดเก้าศูนย์)  
 การชําระคืน ชําระคืนเป็นงวด 60งวดๆ ละเท่าๆกัน  

หลักประกนั - 

- สัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งท่ี 2 

วันท่ีทําสัญญา 29 มกราคม 2558  ฉบับแก้ไขล่าสุด 5 มิถุนายน 2560  

คู่สัญญา บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“ผู้กู้”) และ สถาบันการเงินแห่งหน่ึง (“สถาบันการเงิน”) 

จํานวนเงินกู้ยืม 330,000,000 บาท (เดิม 255,000,000 บาท) 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)
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ตามสําเนาสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 1. ผู้กู้ตกลงเพ่ิมวงเงินสินเช่ืออีกจํานวน 75,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับ
จํานวนสินเช่ือเดิมจํานวน 255,000,000  

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 

เพ่ือเพ่ิมวงเงินสินเช่ือเดิมตามสัญญาสินเช่ือหมุนเวียน ฉบับลงวันท่ี 29 มกราคม 2558 และเพ่ือให้ผู้กู้มีวงเงิน
สินเชื่อหมุนเวียนที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ สถาบันการเงินจึงอาจพิจารณาวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ขอสินเช่ือ ไม่ว่าวงเงินใดวงเงินหน่ึงหรือหลายวง ดังน้ี 
1. วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 
2. วงเงินกู้ระยะสั้น (P/N) 
3. วงเงินขายลดตั๋วเงิน 
4. วงเงินสินเช่ือเพ่ือการส่งออก (P/C) 
5. วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และ/หรือ ทรัสต์รีซีท (T/R) 
6. วงเงินเรียกเก็บ รับซ้ือ/ซ้ือลด ดร๊าฟท์ และ/หรือ เอกสารอ่ืนในท่ีออก ภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) 

และ/หรือ ภายใต้ตั๋วเรียกเก็บ (B/C) 
7. วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ (D L/C) 
8. วงเงินอาวัล และ/หรือ รับรองตั๋วเงิน 
9. วงเงินค้ําประกัน (L/G) 
10. วงเงินแสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต (SBLC) 
11. วงเงินสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและอนุพันธ์ 
12. วงเงิน Pre-advice remittance 

ท้ังน้ี สถาบันการเงินอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวงเงินใดวงเงินหนึ่งได้ตามความจําเป็น แต่เมื่อรวมกัน
แล้วไม่เกินวงเงินสินเช่ือรวม   

เง่ือนไขท่ีสําคัญอ่ืน 

วงเงินสินเช่ือตามสัญญานี้เป็นวงเงินสินเชื่อในลักษณะหมุนเวียนแบบไม่ผูกพัน (Uncommitted Line) โดย
สถาบันการเงินมีสิทธิที่จะทบทวน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ระงับ และ/หรือ กําหนดเงื่อนไขต่างๆ ของวงเงิน
สินเช่ือท่ีผู้กู้ได้รับจากสถาบันการเงินได้ตามความจําเป็น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบ เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็น
หนังสือระหว่างกันอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น และผู้กู้ตกลงให้สถาบันการเงินพิจารณาเพิ่ม และ/หรือ ลด
วงเงินสินเช่ือ วงเงินใดวงเงินหน่ึงหรือหลายวงเงินได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจ 
แต่ท้ังน้ี เมื่อรวมกันแล้ว จะต้องไม่เกินกว่าวงเงินสินเช่ือรวมท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาน้ี 

  ในการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อแต่ละคราว ผู้กู้ตกลงจะลงนามในคําขอ และ/หรือเอกสารอื่นใด ให้แก่สถาบัน
การเงินตามแบบ วิธีการและรายละเอียดท่ีสถาบันการเงินกําหนด 

หลักประกนั  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 37834, 45341, 453504, 83504 และ 83505 ตําบลแพรกษา 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 

- สัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งท่ี 3 

วันท่ีทําสัญญา 30 มิถุนายน 2558 

คู่สัญญา บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“ผู้กู้”) และ สถาบันการเงินแห่งหน่ึง (“สถาบันการเงิน”) 

จํานวนเงินกู้ยืม 

470,000,000 บาท โดยวงเงินสินเช่ือธุรกรรมต่างประเทศ และ/หรือสินเชื่อตั๋วเงิน ประเภทใดประเภทหนึ่ง
และ/หรือหลายประภท รวมกัน ไม่เกิน 390,000,000 บาทและวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
และ/หรือวงเงินอ๊อปช่ันในการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ภายในวงเงิน 80,000,000 บาท โดย 
 สินเช่ือธุรกรรมต่างประเทศ ประเภทเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และ/หรือ สินเช่ือเพ่ือการนําเข้า (T/R) จะ

มีอายุไม่เกิน 150วัน  
 สินเช่ือธุรกรรมต่างประเทศ ประเภทเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ (D L/C) และ/หรือ สินเชื่อเพื่อ

การชําระค่าสินค้า (DT/R) จะมีอายุไม่เกิน 150วัน 
 สินเช่ือธุรกรรมต่างประเทศ ประเภทสินเช่ือเพ่ือการส่งออก (P/C) จะมีอายุไม่เกิน 180 วัน 
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 สินเช่ือตั๋วเงินแต่ละฉบับจะมีอายุไม่เกิน 120 วัน  
 ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเชื่อธุรกรรมต่างประเทศ ประเภทสินเชื่อเพื่อการชําระค่าสินค้าล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 

80,000,000 บาท  
 ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเชื่อธุรกรรมต่างประเทศ ประเภทหนังสือคํ้าประกันเพื่อการออกสินค้า ได้ไม่เกิน              

ร้อยละ 20 ของวงเงินสินเช่ือท้ังหมด (390,000,000 บาท) 
 วงเงินสูงสุดท่ีผู้ขอสินเช่ือมีสิทธิเบิกใช้แต่ละคราวสําหรับวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ/

หรือวงเงินอ๊อปช่ันในการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ จะเป็นไปตามที่สถาบันการเงินกําหนดโดยพิจารณา
จากความผันผวนของปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 

เพื่อโอนภาระหนี้เฉพาะสินเชื่อธุรกรรมต่างประเทศ (Trade on Demand Financing) ตามสัญญาสินเชื่อ
และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเบิกใช้วงเงิน (“สัญญาเดิม”) โดยผู้กู้ไม่มีสิทธิเบิกใช้สินเชื่อธุรกรรม
ต่างประเทศ (Trade on Demand Financing)ตามสัญญาเดิมอีกต่อไป แต่วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า และ/หรือวงเงินอ๊อปช้ันในการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

หลักประกนั นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล และนายหวัง วนาไพรสณฑ์ คํ ้าประกันเต็มวงเงิน รวมทั้งเงินต้น ดอกเบี้ยและ
ดอกเบ้ียผิดนัด 

- สัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งท่ี 4 

วันท่ีทําสัญญา 6 เมษายน 2550  ฉบับแก้ไขล่าสุด 5 พฤษภาคม 2563 

คู่สัญญา บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“ผู้กู้”) และ สถาบันการเงินแห่งหน่ึง (“สถาบันการเงิน”) 

จํานวนเงินกู้ยืม วงเงิน 3,500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

หลักประกนั - 

(4) กรมธรรม์ประกันภัยของสินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้ทําประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ สํานักงาน และโรงงานของบริษัทฯ กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดกรมธรรม์ ดังน้ี 

วันท่ีทําสัญญา 28 พฤษภาคม 2563 

คู่สัญญา 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ ่งไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู ้ถือหุ ้น 
กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ 

เลขท่ีกรมธรรม ์ 010-MS-2020-0002316 (IAR) 

ประเภทประกันภัย ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 

ระยะเวลาประกันภัย 365 วัน 28 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 28 พฤษภาคม 2564 

จํานวนเงินเอาประกนัภัย 1.057.692,810.00 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 100) 

ทรัพย์สิน/สถานท่ี 
เอาประกันภัย 

ทรัพย์สินซ่ึงตั้งอยู่ท่ีโรงงานหมายเลข 2711, 2602, 2523 ,8164 ประกอบด้วย 
1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) ตัวอาคาร ประตู รั้ว ป้อมยามและส่วนตกแต่งต่อเติมอาคาร  
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ 
3. สต็อกสินค้า วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสําเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์ 
4. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา 

การขยายความคุ้มครอง 

กรมธรรม์ฉบับน้ีขยายความคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังน้ี 

- ภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าวงเงินไม ่เก ิน 20.00 ล ้านบาทต่ออุบัต ิ เหต ุแต่ละคร ั ้งและตลอดระยะเวลา               
เอาประกันภัย (รวมทุกสถานท่ีเอาประกัน) 

- ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกท่ีเป็นส่วนหน่ึงของตัวอาคารอันเกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกิน 20.00 
ล้านบาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมทุกสถานท่ีเอาประกัน) 
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- ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากโจรกรรมอันเกิดจากการ               
ลักทรัพย์ที ่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.3) วงเงินไม่เกิน 20.00                   
ล้านบาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมทุกสถานท่ีเอาประกัน) 

- ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องจักร วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมทุกสถานท่ีเอาประกัน) 

- ความสูญเสียของเงินอันเนื่องมาจากการเสี่ยงภัยทุกชนิด (ปง.2) วงเงินรวมกันไม่เกิน 0.50 ล้านบาท                
ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมทุกสถานท่ีเอาประกัน) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

• ความสูญเสียของเงินภายในสถานท่ีเอาประกันภัย 
• ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย 
• ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานท่ีเอาประกันภัยขณะส่งเงินภายในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด

ใกล้เคียง 
• ความสูญเสียต่อตู้นิรภัยและหรือห้องนิรภัย 

- ความสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เนื่องจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก
อ่ืนๆ และการโจรกรรม วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมทุก
สถานท่ีเอาประกัน) 

- ความสูญเสียหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากลม ฝน ลูกเห็บ น้ําค้างแข็ง หิมะ นํ้าท่วม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งทําให้
เกิดความเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์ซึ ่งอยู ่กลางแจ้งหรือที ่เก็บอยู ่ในอาคาร วงเงินไม่เกิน 10.00                
ล้านบาท (รวมทุกสถานท่ีเอาประกัน) 

- ความบาดเจ็บของร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและผู้เช่า อันเกิดจากการ
ครอบครอง การบํารุงดูแลรักษา หรือการใช้สถานที่เอาประกันภัย และการดําเนินการที่จําเป็นหรือ              
จากเหตุดังกล่าว ซ่ึงผู้เอาประกันในฐานะเจ้าของอาคารต้องรับผิดตามกฎหมาย วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้าน
บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมทุกสถานท่ีเอาประกัน) 

การรับผลประโยชน์ 

สถานท่ีเอาประกัน ผู้รับผลประโยชน์ 
โรงงานหมายเลข 2711 สถาบันการเงินแห่งหน่ึง ตามภาระผูกพันในวงเงินไม่เกิน 196.73 ล้านบาท 

โรงงานหมายเลข 2602 สถาบันการเงินแห่งหน่ึง ตามภาระผูกพันในวงเงินไม่เกิน 103.55 ล้านบาท 

โรงงานหมายเลข 2523 สถาบันการเงินแห่งหน่ึง ตามภาระผูกพันในวงเงินไม่เกิน 472.60 ล้านบาท 

โรงงานหมายเลข 8164 สถาบันการเงินแห่งหน่ึง ตามภาระผูกพันในวงเงินไม่เกิน 295.00 ล้านบาท 

หมายเหต:ุ  
1. โรงงานหมายเลข 271 ตั้งอยู่ท่ี 271 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
2. โรงงานหมายเลข 260 ตั้งอยู่ท่ี 260 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
3. โรงงานหมายเลข 252 ตั้งอยู่ท่ี 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
4. โรงงานหมายเลข 816 ตั้งอยู่ท่ี 816 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

(5) สัญญาอ่ืนๆ  

- สัญญาให้บริการด้านการตลาดและการจัดหาข้อมลู (Marketing Assistance Agreement) 
คู่สัญญา บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“ผู้ว่าจ้าง”) และ Sparko USA Inc (“ผู้รับจ้าง”) 

ความสัมพันธข์องคู่สัญญา ผู้รับจ้างเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 

วันท่ีทําสัญญา 1 มกราคม 2563 

ระยะเวลาของสัญญา 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 

สรุปสาระสําคัญของสัญญา 
 ผู้รับจ้างตกลงจะให้ความร่วมมือในการนําส่งข้อมูลด้านการตลาดแก่ผู้ว่าจ้างและให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างในการนํา

ข้อมูลท่ีได้รับไปใช้ ดังต่อไปน้ี 
- รายช่ือ รายละเอียดและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของลูกค้า รายช่ือผู้ติดต่อและประวัติการสั่งซ้ือสินค้าประเภทกาว 
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(ถ้ามี) 
- แผนกลยุทธ์และแผนการตลาดในการจัดจําหน่ายสินค้าของผู้ว่าจ้าง 
- เทคโนโลยีใหม่ที ่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าของผู้ว่าจ้าง ทั้งสินค้าที ่ผลิตและมีวาง
จําหน่ายในปัจจุบันและสินค้าใหม่ 

- รายงานผลการติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งแนวโน้มภาพรวม
อุตสาหกรรมและราคาของวัตถุดิบในตลาดท่ัวโลก 

- ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมด้านการตลาดของผู ้ว ่าจ้าง ซึ ่งรวมไปถึงลักษณะบรรจุภัณฑ์และการ
ประชาสัมพันธ์ 

 ผู้ว่าจ้างจะชําระค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงิน 4,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี 

(6) สัญญาให้บริการด้านการตลาดและการจัดหาข้อมลู (Marketing Assistance Agreement) 
คู่สัญญา บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“ผู้ว่าจ้าง”) และ ADB USA Inc (“ผู้รับจ้าง”) 

ความสัมพันธข์องคู่สัญญา ผู้รับจ้างเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 

วันท่ีทําสัญญา 1 มกราคม 2563 

ระยะเวลาของสัญญา 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 

สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

 ผู้รับจ้างตกลงจะให้ความร่วมมือในการนําส่งข้อมูลด้านการตลาดแก่ผู้ว่าจ้างและให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างในการนํา
ข้อมูลท่ีได้รับไปใช้ ดังต่อไปน้ี 

- รายช่ือ รายละเอียดและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของลูกค้า รายช่ือผู้ติดต่อและประวัติการสั่งซ้ือสินค้าประเภทกาว 
(ถ้ามี) 

- แผนกลยุทธ์และแผนการตลาดในการจัดจําหน่ายสินค้าของผู้ว่าจ้าง 
- เทคโนโลยีใหม่ที ่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าของผู้ว่าจ้าง ทั้งสินค้าที ่ผลิตและมีวาง

จําหน่ายในปัจจุบันและสินค้าใหม่ 
- รายงานผลการติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งแนวโน้มภาพรวม

อุตสาหกรรมและราคาของวัตถุดิบในตลาดท่ัวโลก 
- ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมด้านการตลาดของผู ้ว ่าจ้าง ซึ ่งรวมไปถึงลักษณะบรรจุภัณฑ์และการ

ประชาสัมพันธ์ 
 ผู้ว่าจ้างจะชําระค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงิน 3,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี 

(7) บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) 

คู่สัญญา 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
บริษัท โชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จํากัด (“โชวะ (ประเทศไทย)”) 

ความสัมพันธข์องคู่สัญญา 

คู่สัญญามีผู้ถือหุ้นใหญ่ กล่าวคือ Showa Kasei Kogyo Company Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ Showa 
Global Limited โดย Showa Global Limited เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
4.76 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน 210 ล้านบาทของบริษัทฯ ปัจจุบันหลังเข้าจดทะเบียน มีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 3.3 ของทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท 

วันท่ีทําสัญญา 21 กุมภาพันธ์ 2560 

ระยะเวลาของสัญญา 
21 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 ธันวาคม 2563 โดยมีเงื่อนไขของการบอกเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตาม
สัญญา 

สรุปสาระสําคัญของสัญญา 

 คู่สัญญาจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical grade 
PVC) 

 คู่สัญญาจะประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและติดตามกระบวนการผลิตและประเมินความคืบหน้าและผลลัพธ์
ร่วมกันทุกไตรมาส 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาความคืบหน้าของโค
รายงานผลลัพธ์ต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี

 หากประเมินแล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ บริษัทฯ มีสิทธ์ิยกเลิกสัญญากับโชวะ

(8) เคร่ืองหมายการค้า 
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื ่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทา

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ โดยจดทะเบียนตามประเภทสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ข
ยาแนว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

 
 

  

 
 
 

  

1.3 โครงสรา้งการถือห ุน้ของกล ุม่บรษิทั
 ข้อมูลหลักทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 

สามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 

 ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 

ลําดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1 กลุ่มครอบครัววงษ์เจรญิสิน
2 นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูลและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
3 นายหวัง วนาไพรสณฑ์และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
4 นายเหว่ย ไค หวังและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
6 Showa Global Limited 
7 นางสาวเหม่ย หลิง ซือ 
8 นายซิวโหย่ง โจว 
9 นางเฉิน สู เหม่ย 
10 นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉายและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

บริษัทฯ ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ               
อย่างมีนัยสําคัญ 

 ข้อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบิรษัท
วันท่ี 19 มกราคม 2564 หุ้นของบริษัท

 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
บริษัทฯ ไม่มีกรณีท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการ
บริหารงานของบริษัทฯ โดยท่ีข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัท

2563 (แบบ 56-1 One Report)                    
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คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอและ
รายงานผลลัพธ์ต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี 
หากประเมินแล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ บริษัทฯ มีสิทธ์ิยกเลิกสัญญากับโชวะ

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื ่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ โดยจดทะเบียนตามประเภทสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ข
ยาแนว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ดังรูปด้านล่างน้ี 

   

   

โครงสรา้งการถือห ุน้ของกล ุม่บรษิทั 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็นทุนเรียกชําระแล้ว 

หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 

อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

กลุ่มครอบครัววงษ์เจรญิสิน 151,991,700 
นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูลและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 94,513,140 
นายหวัง วนาไพรสณฑ์และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 84,077,000 
นายเหว่ย ไค หวังและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 40,871,880 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 34,995,691 

 20,000,000 
13,140,800 
9,570,900 
9,181,760 

นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉายและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 9,068,440 

ท่ีมา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ               

ข้อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ  

ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบิรษัท รวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว
หุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวต่างชาติมีจํานวนร้อยละ 24.94 

(Shareholders’ Agreement) 
ไม่มีกรณีท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการ

โดยท่ีข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย 

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

รงการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอและ

หากประเมินแล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ บริษัทฯ มีสิทธ์ิยกเลิกสัญญากับโชวะ (ประเทศไทย) 

กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยและ                      
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ โดยจดทะเบียนตามประเภทสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ท้ังกาวและผลิตภัณฑ์

 

 

บาท เป็นทุนเรียกชําระแล้ว 300,000,000 บาท เป็นหุ้น

หุ้นต่อ 1 เสียง 

2564 มีดังน้ี 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

25.3320 
15.7522 
14.0128 
6.8120 
5.8326 
3.3333 
2.1901 
1.5952 
1.5303 
1.5114 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทฯ ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ                  

ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว โดย ณ 

ไม่มีกรณีท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการ



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)
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 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 การถือหุ้นของกรรมการบริษัท (ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร ตําแหน่ง 
จํานวนหุ้น การเปลี่ยนแปลง จํานวนหุ้น 

ณ 30 ธ.ค. 62 ได้มา จําหน่าย ณ 19 ม.ค. 64 

1. นายภวัต  วงศ์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการ 22,215,920 - - 22,215,920 
  คู่สมรส 

 
- - - - 

  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 

- - - - 

2. นายหวัง วนาไพรสณฑ์ กรรมการ 52,425,500 - - 52,425,500 
  คู่สมรส 

 
15,251,500 - - 15,251,500 

  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 

- - - - 

3. นายรัตนชัย  วงษ์เจรญิสิน กรรมการ 245,500 - - 245,500 
  คู่สมรส 

 
- - - - 

  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 

- - - - 
4. นายเหว่ย ไค หวัง กรรมการ 19,988,720 - - 19,988,720 

  คู่สมรส 
 

- - - - 
  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 
- - - - 

5. นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย กรรมการ 5,368,040 400 400 5,368,440 
  คู่สมรส 

 
2,688,800 1,011,200 1,011,200 3,700,000 

  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 

- - - - 
6. นายวุฒิชัย  วงษ์เจริญสิน กรรมการ 245,500 - - 245,500 

  คู่สมรส 
 

- - - - 
  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ  - - - - 
7. นายวีระชัย  วงษ์เจริญสิน กรรมการ 795,500 - - 795,500 

  คู่สมรส 
 

- - - - 
  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 
- - - - 

8. นายมงคล  เหล่าวรพงศ์ กรรมการ 138,400 - - - 
  คู่สมรส 

 
- - - - 

  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 

- - - - 
9. นางมณพิไลย  นรสิงห์ กรรมการ 100,000 - - 100,000 

  คู่สมรส 
 

- - - - 
  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 
- - - - 

10. นายชุง เจน หยาง กรรมการ 250,000 - - 250,000 
  คู่สมรส 

 
- - - - 

  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 

- - - - 
11. นางกาญจนา  ปิยสาธิต กรรมการ - - - - 
  คู่สมรส 

 
- - - - 

  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 

- - - - 
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 การถือหุ้นของผู้บริหาร (ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร ตําแหน่ง 
จํานวนหุ้น การเปลี่ยนแปลง จํานวนหุ้น 

ณ 30 ธ.ค. 62 ได้มา จําหน่าย ณ 19 ม.ค. 64 

1. นายจิรวัฒน์  อัครานุพรพงษ์ ผู้อํานวยการฝ่าย 
การเงินและบัญชี 

 

606,160 - - 606,160 
  คู่สมรส - - - - 
  
 

บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2. นายพิริยะ  ม่วงครา้ม ผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิค 300,000 - - 300,000 
  คู่สมรส  - - - - 
  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ  - - - - 

3. นายกัง ซู่ หลิว ผู้อํานวยการฝ่ายผลติภณัฑ์ 
ยาแนวและกาวขนาดเล็ก 

2,269,700 - - 2,269,700 
  คู่สมรส - - - - 
  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

4. นายศิริพงษ์  ลือวงศ์วัฒนา ผู้อํานวยการฝ่ายผลติภณัฑ์ 
เม็ดพลาสติกคอมปาวด ์

300,000 - - 300,000 
  คู่สมรส - - - - 
  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

5. นางวิจิตรา  ทับบุร ี ผู้อํานวยการสํานักควบคุม
ภายในและบริหารระบบ 

1,790,460 - 129,300 1,661,160 
  คู่สมรส - - - - 
  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

6. นางสาวณัฎฐา  ลิขิตรจุานนท์ ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ 86,000 - 32,600 53,400 
  คู่สมรส  - - - - 

  
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ  - - - - 

7. นายเฉิน เจ่ิง เสีย้น* รักษาการผู้อํานวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - - - 
  คู่สมรส - - - - 
  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

8. นางสาวสิรสิุดา สุจรยิานุรักษ์* รักษาการผู้อํานวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ     

การพัฒนา 

- - - - 
  คู่สมรส - - - - 
  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

9. นางนกจินดา นนท์อาสา** ผู้จัดการแผนกบัญชี - - - - 
คู่สมรส (ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี) - - - - 
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ  - - - - 

 การถือหุ้นของผู้บริหารท่ีออกจากตําแหน่ง (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร ตําแหน่ง 
จํานวนหุ้น การเปลี่ยนแปลง จํานวนหุ้น 

ณ 30 ธ.ค. 62 ได้มา จําหน่าย ณ 19 ม.ค. 64 

1. นายสัญธาน  ชีรนรวนิชย์ ผู้อํานวยการฝ่าย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

300,000 - - 300,000 
  คู่สมรส - - - - 
  บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ - - - - 

หมายเหตุ : ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารบริษัท 4 ลําดับแรกและผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารลําดับที่ 4 ของบริษัทฯ โดยรวมผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงิน ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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* ดํารงตําแหน่งระดับบริหารเทียบเท่าผู้บริหารลําดับท่ี 4 ได้รับการแต่งต้ัง ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
** ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริษัท 

การถือหุ้นในบริษัทย่อย 
บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ที่รัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ADB USA Inc. และ SPARKO USA 

Inc. ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 และวันที่ 10 มีนาคม 2560 ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100.00 ในบริษัทย่อยทั้งสอง
ดังกล่าว 

การจัดตั้งบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทางการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และให้
ข้อมูลทางการตลาดกับบริษัทฯ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและความต้องการสินค้าของประเทศคู่ค้า เพื่อเปิดโอกาสการขยายอุปสงค์สําหรับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน (DIY) ในตลาดต่างประเทศในอนาคต โดยสินค้า DIY บางส่วนของบริษัทฯ มีการจัดจําหน่ายภายใต้ชื่อ 
Group of ADB USA Inc. และ Group of SPARKO USA Inc. อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทย่อยท้ัง 2 บริษัทยังไม่มีธุรกรรมทางการค้า
ใดๆ แต่หากบริษัทฯ ต้องการขยายตลาดต่างประเทศมากข้ึน บริษัทฯ ยังสามารถใช้บริษัทย่อยท้ัง 2 บริษัทดังกล่าวเพ่ือเป็นช่องทางในการ
ขยายการจัดจําหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศได้ 

 
กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ADB USA Inc. และ SPARKO USA Inc. มีนายเหว่ย ไค หวัง เป็นประธานกรรมการ โดยมี                       

นายจิรวัฒน์ อัครานุพรพงษ์ และนางวิจิตรา ทับบุรี เป็นกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้กํากับดูแลให้มีกรอบเวลาและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทย่อยที่ไป

ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมท้ัง บริษัทย่อยท่ีไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยมีแนวปฏิบัติ 
ดังน้ี 

1) กําหนดนโยบายการลงทุนไว้ชัดเจนเป็นเอกสาร 
2) ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการและมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับบริษัทแม่  
3) กําหนดขอบเขตและอํานาจอนุมัติการควบคุมภายในท่ีสําคัญสื่อสารให้กรรมการได้ทราบก่อนการปฏิบัติหน้าท่ี 
4) เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการด้านการเงินทราบตามกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

1.4 จํานวนทนุจดทะเบียนและทนุชําระแลว้ 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็นทุนเรียกชําระแล้ว 300,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

1.5 การออกหลกัทรพัยอื์'น 

 ไม่ม ี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล   

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) มีนโยบายารจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
และหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของ
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ 
รวมท้ังข้อจํากัดทางกฎหมายความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
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ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทย่อยท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกําไร
สมควรพอจะทําเช่นน้ันได้ โดยจะต้องรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกําไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลัง 

การจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ) 0.022 0.005 0.116 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.01 0.01 0.05 
อัตราการจ่ายปันผลต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ) 46.06 183.87 48.17 
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 6.00 6.00 33.00 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกําหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไข
และข้อกําหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษัทย่อยผูกพันอยู่ รวมท้ัง ข้อจํากัดทางกฎหมายความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทย่อยท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกําไร
สมควรพอจะทําเช่นน้ันได้ โดยจะต้องรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 

 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic Compound) ผลิตภัณฑ์กาว 
(Adhesive) และผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant) ผลิตและจําหน่ายให้กับลูกค้าท้ังส่วนท่ีเป็นบริษัท ห้างร้านและผู้จัดจําหน่าย ที่นําผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตและขายหรือรับจ้างผลิตแก่ผู้จัดจําหน่าย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
และตราสินค้าของผู้จ้างผลิต การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงอยู่ในหลายส่วน บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ติดตาม ประเมินและบริหารจัดการความไม่แน่นอน ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีดี เพ่ือช่วยให้เห็นความเสี่ยงทางธุรกิจท่ีสําคัญและโอกาสใหม่ๆ สําหรับการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อความท้า
ทายและบรรเทาผลกระทบ รวมถึงใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นหนึ่งในผู้นําธุรกิจในอุตสาหกรรมเม็ด
พลาสติก กาวและกาวยาแนวในตลาดไทยและท่ัวโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

คณะกรรการและผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจและการบริหารกิจการ การบรหิาร
ความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพสามารถกําจัดหรือควบคุมปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบหรือก่อให้ความเสียหายหรือเป็นอุปสรรค
ต่อผลสําเร็จท่ีตั้งเป้าหมายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถทําให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและ
ให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเน่ืองโดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

1. สร้างความเข้าใจ จิตสํานึกและความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง การควบคุมและผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัทฯ              
ในกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหาร ในทุกระดับท่ัวท้ังบริษัทฯ 

2. ให้มีกระบวนการ แนวทางและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงท่ีมีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้ 
วิเคราะห์ ประเมิน จัดลําดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผลและสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
สมํ่าเสมอและปฏิบัติท่ัวท้ังบริษัทฯ 

3. กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพเช่นชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ 
เช่น การสูญเสียการลดรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้ึนและผลกระทบ 

  
 การบรหิารจดัการความเสี'ยง 
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4. ให้มีการความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับ (Risk Tolerance) เพ่ือจํากัดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนให้อยู่ภายในระดับที่บริษัทฯ สามารถ
ยอมรับได้ รวมท้ังกําหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงท่ีเป็นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign) ให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการอย่าง
ใดอย่างหน่ึง เพ่ือไม่ให้ความเสี่ยงเกินกว่าระดับเพดานความเสี่ยงท่ีกําหนด 

5. ให้มีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ อันเป็นการควบคุมความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมิน ควบคุมและติดตามการบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน ทั้งความเสี่ยงด้าน               
กลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึง ความเสี่ยงด้านการพัฒนา
ความยั่งยืน ความเสี่ยงโดยรวมทุกด้านของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้นี้ได้ประเมินจาก
สถานการณ์ในปัจจุบัน ท้ังน้ี อาจยังมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ยังไม่อาจคาคการณ์ได้ ณ ปัจจุบันหรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณา
ในขณะน้ีแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการเปิดเผย
อย่างโปร่งใสต่อผู้ใช้ข้อมูล ดังน้ี 

1. ความเสี'ยงดา้นการประกอบธรุกิจ 

1.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
บริษัทฯ จะมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ไปในหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปรไปกับภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจ

ผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีผู ้ประกอบการจํานวนมากทั้งที ่เป็นรายใหญ่และขนาดย่อม ทั้งนี ้ ด้วย
กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและการใช้เครื่องจักร รวมทั้ง ความจําเป็นที่ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะไม่สูงนัก เช่นเดียวกันกับ
ผลิตภัณฑ์กาวยาแนวท่ีใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและกลุ่มผู้ขายส่ง ซึ่งมีความต้องการของระดับคุณภาพที่ต่างกันอีกทั้งยังมีเจ้าตลาดที่มี
การขายและทําตลาดมาก่อน ดังน้ัน ภาวะการแข่งขันด้านราคาสินค้าในอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงได้ยาก 

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
บริษัทฯ เช่ือว่าความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจหลักของความยั่งยืนในการรักษาลูกค้าให้อยู่กับบริษัทฯ ไปในระยะยาว 

กลไกให้ทุกกระบวนการทํางานของผู้บริหารและพนักงานที่บริษัทฯ ยึดเป็นนโยบายการทํางานสําคัญ คือ “Devote our people & 
technology to establish unique success for better life” บริษัทฯ ใช้กลยุธ์การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพ่ือให้ส่งมอบคุณค่า
ตรงตามท่ีลูกค้าต้องการให้มากท่ีสุด ปรับปรุงกระบวนการและการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสอดคล้องกับความต้องการ
และสร้างผูกความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรในการดําเนินงานร่วมกันไปยาวนาน 

การดําเนินงานในหลายปีท่ีผ่านมา กลุ่มของลูกค้าและกลุ่มตลาดสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ วางอยู่ในตลาดก็ยังคงเกาะกลุ่ม
เหนียวแน่นในตลาดการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ รองเท้า เครื่องหนังและอุตสาหกรรมรถยนต์ ถึงแม้ว่าในปี 2563 สถานการณ์ความ
ต้องการจะถดถอยด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 ก็ไม่ได้กระทบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากนัก การดําเนินการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ประกอบกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมใหม่ ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสนอเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกทั้งด้านการลดต้นทุน ผลิตภัณฑ์ปลอดสารต้องห้ามและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําเสนอจุดยืนการเป็น
หุ้นส่วนสําคัญของคู่ค้าและลูกค้า จึงเป็นนโยบายสําคัญท่ีช่วยลดความเสี่ยงน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพดังสถิติในภาพด้านล่าง 
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1.2 ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด

ความเสี่ยงจะเกิดจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ จํานวนประชากรและนโยบายภาครัฐที่จะสนับสนุนพลักดันให้เกิดการ
บริโภคขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และในปี 2563 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการแพร่
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด ความเข้มงวดของการนํามาตรการล็อกดาวน์และมาตรการการเงินมาสนับสนุนเศรษฐกิจ 
ความสามารถในการกลายพันธ์ุของเช้ือโรค การระบาดระลอกใหม่มีโอกาสเกิดได้สู
การเดินทางระหว่างประเทศ อัตราการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ ปริมาณการค้าท่ีแตกต่างและลักษณะการตลาดที่เปลี่ยนไป ผู้ผลิต ลูกค้าและ
ผู้บริโภคได้รับผลกระทบกันทุกภาคส่วน กลุ่มสินค้าของบริษัทฯ อาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ก็เกิ
ส่งผลทําให้ยอดส่งออกลดลงเช่นกัน ความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ยอดขายอาจไม่เป็นไปตามประมาณการที่กําหนดไว้และสินค้าไม่สามารถ
จําหน่ายออกไปได้ เน่ืองจาก สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อหรือเลื่อนก
จึงเป็นความเสี่ยงสําคัญของบริษัทฯ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด
เพ่ือเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ดําเนินการในหลายวิธี เพ่ือผสานประโยชน์ให้การดําเนินธุรกิจไม่ได้รับ

ผลกระทบมากนัก บริษัทฯ ได้ทบทวนแผนการดําเนินงาน กลยุทธ์
การบริหารสินค้าคงคลัง โดยปรับนโยบายการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณภาพและราคาสามารถ
แข่งขันได้ เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการพบปะลูกค้
ออนไลน์สําหรับสินค้าในกลุ่มมกาวและยาแนว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดําเนินงานเชิงรุกในการวางแผนด้านการตลาดเพื่อมองหา
โอกาสใหม่ๆ ให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีต่อยอดจากกลุ่มสินค้าเดิมในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ โดยจะพยายามให้สอดคล้
ความต้องการของลูกค้า ติดตามเป้าหมายและแก้ไขแผนการดําเนินงานเมื่อจําเป็น พนักงานขายที่ไม่สามารถเดินทางไปพบปะลูกค้าหรือ
จัดงานเสดงสินค้าได้ ก็ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแข็งขัน ท้ังการประชุมผ่านระบบออนไลน์ การใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ เพ่ือสื่อ
ตลอด ให้ลูกค้ามั่นใจในการผลิตและการส่งมอบ บริษัทฯ ยังสามารถทําได้ดีใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปกติ ทําให้ผลการดําเนินงานทั้งจํานวน
ยอดขาย อัตราต้นทุน อัตราผลกําไรในปี 2563
กลับมาหลักจากท่ีฝ่ายบริหารปรับแผนการดําเนินงานตามท่ีกล่าวข้างต้นดังสถิติในกราฟด้านล่าง 
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ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด 
ความเสี่ยงจะเกิดจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ จํานวนประชากรและนโยบายภาครัฐที่จะสนับสนุนพลักดันให้เกิดการ

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการแพร่ระบาด
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด ความเข้มงวดของการนํามาตรการล็อกดาวน์และมาตรการการเงินมาสนับสนุนเศรษฐกิจ 
ความสามารถในการกลายพันธ์ุของเช้ือโรค การระบาดระลอกใหม่มีโอกาสเกิดได้สูง มาตรการการควบคุมก็ยังคงต้องดําเนินต่อการจํากัด
การเดินทางระหว่างประเทศ อัตราการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ ปริมาณการค้าท่ีแตกต่างและลักษณะการตลาดที่เปลี่ยนไป ผู้ผลิต ลูกค้าและ
ผู้บริโภคได้รับผลกระทบกันทุกภาคส่วน กลุ่มสินค้าของบริษัทฯ อาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ก็เกิดการชะลอตัวและการปิดประเทศก็
ส่งผลทําให้ยอดส่งออกลดลงเช่นกัน ความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ยอดขายอาจไม่เป็นไปตามประมาณการที่กําหนดไว้และสินค้าไม่สามารถ
จําหน่ายออกไปได้ เน่ืองจาก สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อหรือเลื่อนก

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด 
เพ่ือเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ดําเนินการในหลายวิธี เพ่ือผสานประโยชน์ให้การดําเนินธุรกิจไม่ได้รับ

ผลกระทบมากนัก บริษัทฯ ได้ทบทวนแผนการดําเนินงาน กลยุทธ์การขายและการวางตลาดของผลิตภัณฑ์ การบริหารต้นทุน รวมถึง                 
การบริหารสินค้าคงคลัง โดยปรับนโยบายการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณภาพและราคาสามารถ
แข่งขันได้ เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการพบปะลูกค้าได้ปลอดภัยและกว้างขวาง รวมทั้งการขายสินค้าแบบ
ออนไลน์สําหรับสินค้าในกลุ่มมกาวและยาแนว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดําเนินงานเชิงรุกในการวางแผนด้านการตลาดเพื่อมองหา
โอกาสใหม่ๆ ให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีต่อยอดจากกลุ่มสินค้าเดิมในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ โดยจะพยายามให้สอดคล้
ความต้องการของลูกค้า ติดตามเป้าหมายและแก้ไขแผนการดําเนินงานเมื่อจําเป็น พนักงานขายที่ไม่สามารถเดินทางไปพบปะลูกค้าหรือ
จัดงานเสดงสินค้าได้ ก็ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแข็งขัน ท้ังการประชุมผ่านระบบออนไลน์ การใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ เพ่ือสื่อ
ตลอด ให้ลูกค้ามั่นใจในการผลิตและการส่งมอบ บริษัทฯ ยังสามารถทําได้ดีใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปกติ ทําให้ผลการดําเนินงานทั้งจํานวน

2563 เป็นผลงานที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมียอดขายลดลงในช่วงไตรมาสที่ 
บมาหลักจากท่ีฝ่ายบริหารปรับแผนการดําเนินงานตามท่ีกล่าวข้างต้นดังสถิติในกราฟด้านล่าง  
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ในประเทศ ต่างประเทศ

รายงานขายแยกตามประเภทตลาด

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

 

ความเสี่ยงจะเกิดจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ จํานวนประชากรและนโยบายภาครัฐที่จะสนับสนุนพลักดันให้เกิดการ
ระบาดจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 มี

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด ความเข้มงวดของการนํามาตรการล็อกดาวน์และมาตรการการเงินมาสนับสนุนเศรษฐกิจ 
ง มาตรการการควบคุมก็ยังคงต้องดําเนินต่อการจํากัด

การเดินทางระหว่างประเทศ อัตราการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ ปริมาณการค้าท่ีแตกต่างและลักษณะการตลาดที่เปลี่ยนไป ผู้ผลิต ลูกค้าและ
ดการชะลอตัวและการปิดประเทศก็

ส่งผลทําให้ยอดส่งออกลดลงเช่นกัน ความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ยอดขายอาจไม่เป็นไปตามประมาณการที่กําหนดไว้และสินค้าไม่สามารถ
จําหน่ายออกไปได้ เน่ืองจาก สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อหรือเลื่อนการส่งมอบ 

เพ่ือเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ดําเนินการในหลายวิธี เพ่ือผสานประโยชน์ให้การดําเนินธุรกิจไม่ได้รับ
การขายและการวางตลาดของผลิตภัณฑ์ การบริหารต้นทุน รวมถึง                 

การบริหารสินค้าคงคลัง โดยปรับนโยบายการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณภาพและราคาสามารถ
าได้ปลอดภัยและกว้างขวาง รวมทั้งการขายสินค้าแบบ

ออนไลน์สําหรับสินค้าในกลุ่มมกาวและยาแนว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดําเนินงานเชิงรุกในการวางแผนด้านการตลาดเพื่อมองหา
โอกาสใหม่ๆ ให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีต่อยอดจากกลุ่มสินค้าเดิมในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ โดยจะพยายามให้สอดคล้องกับธุรกิจหลัก ผสมผสาน
ความต้องการของลูกค้า ติดตามเป้าหมายและแก้ไขแผนการดําเนินงานเมื่อจําเป็น พนักงานขายที่ไม่สามารถเดินทางไปพบปะลูกค้าหรือ
จัดงานเสดงสินค้าได้ ก็ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแข็งขัน ท้ังการประชุมผ่านระบบออนไลน์ การใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ เพ่ือสื่อสารกับลูกค้าอยู่
ตลอด ให้ลูกค้ามั่นใจในการผลิตและการส่งมอบ บริษัทฯ ยังสามารถทําได้ดีใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปกติ ทําให้ผลการดําเนินงานทั้งจํานวน

เป็นผลงานที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมียอดขายลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 และฟื้นตัว
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ภาพท่ี 1 รายงานเปรียบเทียบยอดขาย ต้นทุนและกําไรขั้นต้น 

 
1.3 ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบผันผวน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทยและทั ่วโลก ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม                         
อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้วัตถุดิบหลักที่สําคัญที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิต อาทิเช่น PVC Resin, Solvent, Silicone Material เกิดความ                   
ผันผวนทางด้านราคา ซ่ึงราคาของวัตถุดิบดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะแปรผันตามราคาน้ํามันในตลาดโลกและในช่วงท่ีหลายๆ ประเทศทั่วโลก 
ล็อกดาวน์ ระดับอุปสงค์ อุปทานของวัตถุดิบมีความไม่แน่นอน รวมถึงค่าขนส่งที่สูงขึ้นส่งผลทําให้ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนคาดการณ์
ยากและมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงท่ีอาจมีอัตราต้นทุนสูงข้ึน อาจจะขาดแคลนวัตถุดิบและราคาผันผวนเป็นบางช่วง
ขณะอาจทําให้มีโอกาสได้ต้นทุนท่ีปรับลดลงได้เช่นกัน ซ่ึงเป็นภาวะท่ีคาดการณ์ได้ยากและกระทบไปท่ัวท้ังเศรษฐกิจ 

 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบผันผวน 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับประสิทธิภาพการทํางานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ                 

ในตลาดท้ังในประเทศและตลาดโลกอย่างใกล้ชิด แผนกจัดหาทรัพยากรประสานงานติดต่อผู้ขายและผู้ส่งมอบ ทั้งผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อยืนยันข้อมูลการสั่งซื้อและวันส่งมอบ การวิเคราะห์แนวโน้วของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลารวมถึงการประเมิน
ความต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัทฯ เจรจาต่อรองทั้งเพื่อขอเลื่อนการส่งมอบ เร่งการส่งมอบและช่วยเหลือคู่ค้าไปพร้อมกัน ในด้านการ
วิจัยพัฒนาได้มีการปรับปรุงสูตรการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เป็นทางเลือกด้านต้นทุนและลดความเสี่ยงเรื่องวัตถุดิบ                    
ขาดแคลน บริษัทฯ ใช้ข้อมูลมากมายเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผล ป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และนํามาเป็นแผนการจัดการทํางาน ทั้งด้าน
เพ่ิมความแม่นยําในการวางแผนการขาย การผลิต การบริหารสินค้าคงคลังให้เพียงพอกับแผนผลิต ทบทวนนโยบายการจัดการสินค้า ไม่ให้
มากจนเป็นภาระกระทบกระแสเงินสดหรือตํ่าจนเกิดผลเสียต่อแผนการผลิต ส่วนด้านต้นทุนวัตถุดิบที่มีการผันผวนบางช่วงขณะ บริษัทฯ            
มีนโยบายการคํานวณสูตรการผลิตและราคาขายที่ชัดเจนในคําสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อวางแผนผลิตและกําหนดราคาให้
สะท้อนกับราคาต้นทุนอ้างอิงและการแข่งขันได้ในตลาด สําหรับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนและการจัดหาวัตถุดิบได้อย่าง                
มีประสิทธิภาพกว่าปีก่อนดังกราฟในภาพท่ี 1 จะเห็นสัดส่วนของต้นทุนท่ีบริษัทฯ สามารถบริหารได้ดี 

1.4 ความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร  
บุคลากรเป็นทรัพยากรสําคัญเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ส่งผลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขัน            

การอยู่รอดขององค์กร เป็นทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดรายได้และเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายสูงและใช้เวลาในการสร้างให้เป็นคนเก่งเป็นคนที่รักและ
ทุ่มเทให้กับองค์กร และในปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 การดูแลสุขภาพพนักงานให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อก็เป็น
ความท้าทายฝ่ายบริหารที่ต้องเฝ้าระวังใช้มาตรการควบคุมต่างๆ ล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายด้าน เพราะปัจจัยหรือ
สภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งเทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาคนเก่งและรักษาไว้                    
ให้พร้อม ให้คล่องตัว ให้ปรับตัวได้ทัน เหมาะกับสถานการณ์ จึงเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะต้องเผชิญทั้งในด้านการลงทุน เงิน เวลาและ
ความสามารถของพนักงานท่ีต้องร่วมแรงร่วมใจเรียนรู้หาทักษะใหม่ๆ อีกด้วย 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรของธุรกิจได้ปฏิบัติงานด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการดูแลทรัพยากรบุคคลของ

บริษัทฯ เพ่ือ 
 เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ  
 ลดความสูญเสียทรัพยากร ด้านเงินทุนและเวลาในการจัดการทรัพยากรบุคคล 
 เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Stake holder) เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคมว่าองค์กรมี

ระบบการป้องกันความเสี่ยงท่ีดีในด้านทรัพยากรบุคคล 
สําหรับปี 2563 เป็นปีท่ีมีความท้าทายการบริหารทรัพยากรเป็นอย่างมากตลอดท้ังปี ถึงแม้ยอดการผลิตและยอดขายจะมีความ

ผันผวนเป็นครั้งคราว ในบางขณะบริษัทฯ ต้องใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายหลายๆ อย่าง บางรายการมีผลกระทบต่อรายได้ของพนักงาน
โดยตรง แต่พนักงานก็ยังมีความเชื่อมั่นและให้ความช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจในองค์กรเป็นอย่างดี จํานวนพนักงานลาออกในปีที่ผ่านมา                 
มีความผันผวนเพียงเล็กน้อยประมาณ 1.72% เมื่อเทียบกับปีก่อนและเป็นพนักงานในแผนกผลิตเป็นส่วนใหญ่ สําหรับแผนการพัฒนา
บุคลากรได้มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นการอบรมภายในองค์กร แบบการฝึก
ปฏิบัติงานจริง (On the job training) มากกว่าการฝึกอบรมด้าน Soft skill และเป็นปีท่ีดีท่ีได้รับการสนับสนุนการอบรมความยั่งยืนจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ mai ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรความยั่งยืนจนจบหลักสูตรมีการฝึกที่ Executive Coaching เป็น
อย่างมาก กรรมการและผู้บริหารได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมด้วยตนเองและนําความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการดําเนินธุรกิจแบบ
ยั่งยืน ซึ่งได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างเป็นรูปธรรมในบริษัทฯ และยังมีการอบรมอื่นๆ ที่พนักงานและผู้บริหารก็ให้ความสนใจเข้ารับการ
อบรมเพ่ิมความรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในระบบออนไลน์เป็นการอบรมท่ีได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ใช้งบประมาณตํ่า ลดค่าใช้จ่ายเดินทาง 
ลดเวลาเดินทางและสามารถอบรมได้กับพนักงานจํานวนมาก ในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตก็ยังพลิกการอบรมต่างๆ ให้เป็นโอกาสได้ แต่
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังพบว่าผลกระทบของการแพร่ระบาดมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างที่มีผลทําให้บริษัทฯ ต้องเตรียมบุคลากร               
ให้พร้อม คือ การเพ่ิมทักษะความคล่องตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ต้องการบุคลากรท่ีปรับตัวเก่ง มีความรู้หลากหลาย เช่น ไอที นวัตกรรม 
การตลาด การขายและห่วงโซ่อุปทานในแบบ new normal รวมถึง การติดตามและนําความรู้และทักษะที่ได้มาใช้งานก็เป็นงานสําคัญ 
โดยยึดหลักการเรียนเป็นกลุ่มมากกว่าเรียนคนเดียวและติดตามบน Platform เพื่อให้ความรู้จะอยู่คู่องค์กรแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นงานที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลต้องพัฒนาและทบทวนแผนให้เหมาะสม เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีกล่าวข้างต้น 

1.5 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงความต้องการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในอนาคต 
ด้วยสถานการณ์การตลาดโลกในปัจจุบัน ตลาดเป็นของผู้ซื้อ มีผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ทดแทนกาวและกาวยาแนวเพ่ิมข้ึน ถึงแม้จะมีความ

แตกต่างกันทางด้านคุณภาพ แต่สินค้าทดแทนก็จะทําให้ผู้ซื้อมีทางเลือกอ่ืนในการพิจารณาเพ่ิมขึ้น ทําให้มีอํานาจต่อรองมากกว่า บริษัทฯ 
จึงมีความเสี่ยงในการทดแทนสินค้าในผลิตภัณฑ์กาวและกาวยาแนวท่ีมีการซ้ือขายสินค้าในหลากหลายคุณภาพในโลกออนไลน์ การเข้าถึง
ของลูกค้ามีได้ไม่จํากัดและโอกาสท่ีบริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจไม่ทันและถูกทดแทนได้
ในอนาคต 

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงความต้องการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในอนาคต 
ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยความหลากหลายของสินค้ามีมากขึ้นและความต้องการของผู้บริโภคที่หันไปนิยมสินค้าที่เพิ่ม

ความสะดวกสบาย  Functional use บริษัทฯ จึงไม่หยุดน่ีงในการพัฒนาให้ทันท่วงที โดยการเข้าไปหาความต้องการสินค้าในด้านอ่ืนๆ ให้
มากข้ึน เพ่ือนํามากําหนดเป็นคุณภาพและคุณลักษณะท่ีสอดคล้องและตรงความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่คุณลักษณะและ
คุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความปลอดภัยในการใช้สินค้าและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ได้คุณสมบัติตามท่ีลูกค้าต้องการเหล่าน้ีจึงเป็นคุณสมบัติเด่นของบริษัทฯ ท่ีมีการพัฒนาต่อเน่ือง มีห้องทดลองท่ีมีความพร้อมและเครื่องมือ
และเครื่องทดสอบท่ีทันสมัย ให้การทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานด้วยผลการทดสอบท่ีเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล ท้ังน้ี
ลูกค้ายังสามารถเข้ามาเยี่ยมชมขอรับคําปรึกษาหรือเข้ามาตรวจสอบระบบคุณภาพของบริษัทฯ ได้ การยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ ดังกล่าวสามารถขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มเติมได้และด้วย
ปัจจัยเหล่าน้ีจึงทําให้บริษัทฯ เป็นท่ียอมรับในกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอดและสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่
ยาวนานกับกลุ่มลูกค้าได้ คุณภาพสินค้าและการบริการท่ีดี นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของบริษัทฯ ร่วมถึงการเพ่ิมช่องทางใน
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การเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบันของบริษัทฯ ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะยังเป็นที่ยอมรับและสอดคล้อง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที  

2. ความเสี
ยงดา้นการเงิน 

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการรับชําระเงิน  

เนื่องจาก บริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าไปจําหน่ายยังหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบแอฟริกา ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มี
ความเสี่ยงในด้านการเงินและความผันผวนของค่าเงินสูง เช่น เคนย่า, ไนจีเรีย เป็นต้น ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไม่ได้รับชําระ
เงินจากการขายสินค้าให้กับลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในปี 2563 ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย ลูกหนี้คงค้าง ณ    
วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 365 ล้านบาท อัตราส่วนลูกหน้ี เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบกับยอดขายเป็นร้อยละ 28 และปี 2562 มีอัตรา
ร้อยละ 25 ต่อยอดขายรวม โดยจํานวนท่ีเป็นหน้ีค้างท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นลูกหน้ีต่างประเทศ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากความล่าช้าในการรับชําระเงิน 

บริษัทฯ มีการดําเนินนโยบายการบริหารลูกหน้ี ซ่ึงรวบรวมหลักการสําคัญในการให้สินเช่ือท่ีรัดกุม มีการติดตามเร่งรัดการชําระ
หนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นระบบ สมํ่าเสมอและวิเคราะห์หาสาเหตุของลูกหนี้ที่ค้างชําระเป็นประจําทุกเดือนและการตรวจสอบดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากฝ่ายบริหาร มีการทบทวนวงเงินลูกค้าเป็นระยะและในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19  
บริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังในการให้สินเชื่อให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นและติดตามการชําระเงินของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ในปี 2563 เป็นปีที่
เดินทางไปพบปะลูกค้าต่างประเทศด้วยตนเองไม่ได้ บริษัทฯ ใช้ช่องทางการติดต่อผ่านโทรศัทพ์ ผ่านระบบโชเชียลมีเดียและการประชุม
ออนไลน์ทุกๆ ช่องทาง เพ่ือให้มีการติดตามสอบถามสถานการณ์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจท้ังสองฝ่าย 

บริษัทฯ มีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ณ ปัจจุบันเป็นร้อยละของยอดคงเหลือลูกหนี้ซึ ่งเกินกําหนดระยะเวลาชําระหนี้
ตามลําดับข้ันตามช่วงเวลาต่างๆ และบริษัทฯจะทําการตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญท้ังจํานวนหากมีข้อบ่งช้ีถึงความเสี่ยงท่ีไม่สามารถเรียกเก็บ
หน้ีได้ท้ังจํานวน บริษัทฯ มีการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากการชะลอการชําระหนี้ของลูกค้าบางรายจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ท้ังน้ี บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน จาก 88 วัน สําหรับปี 2562 เป็น 92 สําหรับปี 2563 
ซึ่งเป็นผลจากลูกหนี้คงเหลือ ณ สิ้นปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 ที่ผ่านมา จากการดําเนินงานและการติดตามหนี้ 
บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากการติดตามการชําระหน้ีของลูกค้า 

2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจาก บริษัทฯ มีรายได้มาจากการส่งออกเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน 
บริษัทฯ ก็มีการสั่งซ้ือเครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุดิบ รวมท้ัง สินค้าท่ีซื้อมาเพ่ือจําหน่ายต่อบางส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท โดยการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้
ส่วนหน่ึง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน มีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยนราคาต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาป้องกันโดยการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward 
Contract) ตามสถานการณ์และความจําเป็น โดยมีนโยบายการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าให้ครอบคลุมยอดลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
และเจ้าหน้ีต่างประเทศ ในช่วงเวลา 180 วัน โดยฝ่ายการเงินและบัญชีได้วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในขณะนั้นและแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงการตัดสินใจป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานประสานสอดคล้องกันและใช้มาตรการป้องกัน
อัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิผล 

จากข้อมูลปี 2562 บริษัทฯ นําเข้าวัตถุดิบเพ่ือการผลิต คิดเป็นร้อยละ 45 ของยอดการซื้อรวมทั้งปีและส่งออกสินค้าเป็นอัตรา                       
ร้อยละ 29 ของยอดขายรวมท้ังปี บริษัทฯ จ่ายเงินสกุลดอลลาร์มากกว่าการรับเข้า ค่าเงินบาทท่ีอ่อนตัวจึงค่อนข้างเป็นประโยชน์กับบริษัท 

จากข้อมูลสัดส่วนการนําเข้าจากต่างประเทศ ปี 2563 และปี 2562 เป็น ร้อยละ 41.25 และ 44.94 ตามลําดับและมีการส่ง
สินค้าออกไปต่างประเทศในปี 2563 และปี  2562 เป็นร้อยละ 23.87 และ 28.48 ตามลําดับ บริษัทฯ จ่ายเงินสกุลดอลลาร์มากกว่าการ
รับเข้า ค่าเงินบาทท่ีอ่อนตัวจึงค่อนข้างเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 
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3. ความเสี
ยงดา้นการพฒันาความยั
งยนื 
จากสาระสําคัญด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจําทุกปี โดยกําหนด

ประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขององค์กรที่มีทั้งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ และมีผลกระทบและอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                
ถือเป็นความท้าทายที่บริษัทฯ จะต้องหาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดผลกระทบให้ได้ผลมากที่สุด โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะทํางานพัฒนาความยั่งยืนและหน่วยงานควบคุมภายในเป็นผู้ประสานงานความเสี่ยงขององค์กร โดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงกับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและมีเป้าหมายจะดําเนินการให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ
ในองค์กร ผ่านการฝึกอบรม ปฐมนิเทศและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในปี 2564  

ซ่ึงในเบ้ืองต้น บริษัทฯ ได้ริเริ่มให้มีการประเมินด้านความยั่งยืนระดับปฏิบัติงานภายในแต่ละกลุ่มธุรกิจของทุกระดับทั้งในระดับ
ฝ่าย/แผนกและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ ฝ่าย/แผนกและหน่วยงานต่างๆ เกิดความตระหนักรู้และผนวกเรื่องการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและความเสี ่ยงให้สอดคล้องและเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการดําเนินงานและกิจกรรมของทุกส่วนของบริษัทฯ เพื่อให้
สามารถพลักดันให้การพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กรนั้นประสบความสําเร็จตั้งแต่จุดเล็กๆ ในระดับหน่วยงานไปสู่เป้าหมายระดับ
องค์กร โดยกรอบพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ มีวงจรดังภาพด้านล่าง  

 กรอบการดําเนินงานการบรหิารความเสี
ยงเพื
อพฒันาความยั
งยนืขององคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับความย่ังยืน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคมและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ESG) ท้ังจากบริบทภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจใหม่ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้ง
ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้าเพื่อจัดเตรียมมาตรการรองรับในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีมาตรการแก้ไขตามท่ีระบุในตารางน้ี 

ประเภทความเส่ียง ประเด็นความเส่ียง ผลกระทบต่อบริษัท มาตรการแก้ไข 

ด้านเศรษฐกิจ 

 ความเสี ่ยงจากการจัดหา
วัตถุดิบ 

 ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน 
 วัตถุดิบขาดแคลน ส่งผลต่อการส่ง

มอบสินค้า 

 กําหนดนโยบายการมีคู่ค้ามากกว่า 1 ในแต่ละรายการ
วัตถุดิบสําคัญ 

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก

 ก ํ าหนดประเด ็นความ
เ ส ี ่ ย ง แ ล ะ ก ล ย ุ ท ธ ์ ท ี่
ค ร อ บ ค ล ุ ม ป ร ะ เ ด ็ น
เศรษฐก ิ จ  ส ั งคมและ
ส่ิงแวดล้อม  

 ก ํ า ห น ด เ ป ้ า ห ม า ย
ความสําเร็จของกลยุทธ์
ธุรกิจ  

 พิจารณาความสอดคล้อง
ของพันธกิจและ 

วัฒนธรรมองค์กร  

 

 พ ัฒนามา ตรฐานกา ร
ดําเนินธุรกิจ  

 พิจารณาโอกาสและข้อ 
จ ํ าก ั ดด ้ านทร ัพยากร 
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
กระบวนการทางธุรกิจ  

 กําหนดกระบวนการการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  

 พัฒนาช่องทางการส่ือสาร  

 พ ิ จ า รณา โอกาสและ               
อุปสรรที่มีผลกระทบต่อ
ความยั่งยืนของธุรกิจ  

 ลําดับความสําคัญของ
ประเด็นด้านความยั่งยืน  

 ว ิ เ คราะห ์ ผลกระทบ
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง ก า ร
ดําเน ินงานต่างๆ ของ
ธุรก ิจโดยพิจารณาบน
ความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้อกับ
ความยั่งยืนขององค์กร  

 มีการรวบรวม วิเคราะห์
แผยแพร ่ข ้อม ูลความ
เสี ่ยงขององค์กรไปยัง               
ผู้ เกี่ยวข้องฝ่ายช่องทาง
ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 มีกระบวนการติดตาม
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

 

 วิเคราะห์ผลต่าง (Gap 
analysis) เพ ื ่ อหาแนว 
ทางในการพัฒนาองค์กร
ตาม เป ้ า หมายคว าม
ยั่งยืนขององค์กร  

 ทบทวนและปร ับปร ุ ง            
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์  ป ัจจ ุป ัน 
หรือเป้าหมายท่ีต้องการ  
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ประเภทความเส่ียง ประเด็นความเส่ียง ผลกระทบต่อบริษัท มาตรการแก้ไข 

อย่างใกล้ช ิด และวิเคราะห์แนวโน้มของราคาและ
ประเมินความต้องการวัตถุดิบในแต่ละช่วง เพื ่อลด
ผลกระทบ และสร้างความมั่นใจในการดําเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง 

ด้านสังคม 

 ความสนใจของผู้มีส่วนได้
เสียต่อความเสี่ยงจากการ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
กับการประ กอบธุรกิจ 

 แ น ว โ น ้ ม พ ฤ ต ิ ก ร ร ม
ผู ้บริโภคใส่ใจด้านความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 สุขภาพของพนักงาน ด้วย
กระบวนการผลิตมีโอกาส
สัมผัสสารเคมี 

 ความเชื่อมั่นลดลง  
 ปรับเปลี ่ยนวัตถุดิบหรือปรับปรุง

กระบวนการผลิตที ่ เป ็นม ิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
สูงข้ึน 

 การเจ็บป่วยหรือต้นทุนบุคลากร
สูงข้ึน 

 รักษามาตรฐานการปฎิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ (คู ่ค้า ผู้รับจ้างช่วงและผู้ส่ง
มอบ) และชุมชนท้องถ่ิน 

 อบรมให้ความรู้พนักงานให้เห็นความสําคัญของการใช้
อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกต้อง 

 ปรับปรุงแก้ไขเทคโนโลยีการผลิต เช่นการบรรจุหีบห่อ 
กาว หรือการบรรจุกาวยาแนวด้วยเคร่ืองจักร 

 ดําเนินการร่วมกับคู่ค้าในการศึกษาและทดลองเพื่อหา
วัตถุดิบทดแทนที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ความเส ี ่ยงจากการที ่ผ ู ้มี
ส่วนได้เสียให้ความสนใจ
ต ่ อ ป ร ะ เ ด ็ น ด ้ า น ก า ร
เปล ี ่ยนแปลงสภาพภ ูมิ  
อากาศ 

 
 
 

 ต้นทุนเพิ ่มการปรับปรุงว ัตถุดิบ 
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติที ่อาจเกิด
จ า กก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ส ภา พ
ภูมิอากาศอาจกระทบเชิงลบต่อ
การดําเนินธุรกิจ 

 ภาพลักษณ์ท ี ่ด ีต ่อคู ่ค ้ากลุ ่ม EU 
และภาครัฐที ่ให้ความสําค ัญต่อ
อุตสาหกรรมคาร์บอนตํ่าและสังคม
คาร์บอนตํ่า 

 ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองฉลาก
ลดโลกร้อน หรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 

 เข้าร่วมโครงการภาคความสมัครใจ เพื่อประเมินโอกาส
ในการพัฒนา Resource efficient cleaner 
production: RECP กับกรมโรงงาน เป็นโครงการเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ ่งสู่การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้าง
ยาวนาน (UNIDO Project) 

 สนับสนุนการผลิตและบริโภคอย่างยั ่งยืน โดยตั ้ง
วัตถุประสงค์EOE (Eco-Operational Excellence) 
และพัฒนาตัวชี้วัด Eco Efficiency อย่างต่อเนื่อง 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย             

 ตลอดการทํางานในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ 
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3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการและผู้บริหารที่เล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน ได้ริเริ่มจัดทําโครงการพัฒนาความยั่งยืนภายในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกในปี 2563 โดยบริษัทฯได้รับการสนับสนุนจาก              
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการจาก SET ในโครงการ “SD Journey-Exclusive Program 2020” 
และการสนับสนุนของ mai ชื่อโครงการ “mai Sustainability Strategy Program” โดยบริษัทฯ กําหนดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลางและพนักงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรที่กําหนดโดยผู้ให้การสนับสนุนทั้งสองโครงการดังกล่าว ให้ได้ความรู้                  
ความเข้าใจการพัฒนาความยั่งยืน เพื ่อให้บริษัทฯ นําทฤษฎี หลักเกณฑ์ ตัวอย่าง กรณีศึกษา ความรู้ต่างๆ ด้านความยั่งยืน รวมถึง
ข้อแนะนําจากอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานดังกล่าว ท่ีให้การแนะนําพร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ เพื่อนํามา
ปรับใช้ผลักดันการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ฝังรากความยั่งยืนเข้าไปในองค์ความรู้ของพนักงานและ
องค์กร โดยใช้ช่วงเวลาที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ได้แพร่กระจายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกมาเสริมทัพความรู้ให้กับ
บุคลากรเป็นครั้งแรกในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ถือเป็นวันที่เราทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าสู่เป้าหมายที่ 1 ของการดําเนินธุรกิจเพื่อความ
ยั่งยืนโดยเริ่มที่พนักงานตามเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่พยายามผลักดันบริษัทฯ และบริษัทฯ เองจะที่จะดําเนิน
กิจกรรมให้สําเร็จในระยะสั้น ดังน้ี 

1. เข้าร่วมประเมินหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability investment (THSI) ปี 2563 และปี 2564 
2. จัดทํา Sustainability Framework and Strategy ภายหลังการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 

แนวทางการบริหารจัดการ 
บริษัทฯ ทําความเข้าใจในบริบทความยั่งยืน คือ ต้องเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ทําด้วยใจด้วยปณิธานที่มีความมุ่งมั่นของ

กรรมการและผู้บริหาร (1. Tone of the top) ส่งผ่านพันธกิจ เป้าหมายไปถึงพนักงานทุกระดับ (2. Collaboration) ให้มีความรู้                 
ความเข้าใจในความยั่งยืน ผ่านแนวความคิดจากการปฎิบัติงานท่ีอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืน ท้ังสามมิติ คือ ทําอย่างไรธุรกิจจะเติบโตอย่าง
มั่นคง ทําอย่างไรจะสร้างสมดุลย์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมคิดและลองทํา ชึ่งผลสําเร็จนั้น              
ไม่อาจสร้างด้วยเวลาอันสั้น (3. No perfect framework) 

ด้วยกรอบแนวคิดดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้แต่งตั้งคณะทํางานความยั่งยืนจากผู้บริหารจากหลายส่วนงานมาร่วมเป็น
ทีมงานขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและกิจกรรมดําเนินงานด้านความยั่งยืนทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวและรายงานผลต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้โดยตรง โดยกําหนดให้คณะกรรมการในแต่ละฝ่ายศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อ
นํามาเป็นฐานข้อมูลสําหรับการตั้งเป้าหมายระยะยาวในภายหลังและได้กําหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดันและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่
กําหนดไว้ ดังน้ี 

1. คํานึงถึงการรักษาสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
2. มุ่งเน้นการลดผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัท ผ่านกระบวนการปรับปรุงการทํางานและหาแนวร่วมกับคู่ค้าเพื่อลด

ผลกระทบไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ ครอบคลุมมิติ ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการดําเนินงานเพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน 
4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องและเคารพในแนวปฏิบัติสากล รวมถึงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
5. เปิดเผยนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ข้อมูลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนและผลการดําเนินงานในทุกมิติ ตามแนวทาง

มาตรฐานสากลท่ีได้รับการยอมรับ 

  
 การขบัเคลื'อนธรุกิจเพื'อความยั'งยืน 
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) 

 

 

 

    

การจัดซื้อ รับมอบวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป การส่งมอบสนิค้า การตลาดและการขาย การบริการ 
 การออกแบบ ร ั บรองและพ ัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
 การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย 
 การจัดซื้อจัดจ้าง 
 การพัฒนาผู้ส่งมอบ 
 การตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบและ

บรรจุภัณฑ์ 
 การเก็บรักษาวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ การ

บริหารสินค้าคงคลัง 
 การจ ัดการบร ิหารความปลอดภ ัย

สารเคมี  
 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 วัตถุดิบสําคัญเป็นสารเคมีที ่ผลิตจาก

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นหลัก  
 ซื ้อวัตถุดิบจากแหล่งในประเทศ และ

ต่างประเทศ 

 การรับคําสั ่งซื ้อ และทบทวนคําสั ่งซื ้อ
ลูกค้า 

 การวางแผนการผลิต 
 การควบคุมกระบวนการผลิต 
 การตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้น

สุดท้าย 
 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 
 การปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมสาร

ต้องห้ามที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 การซ ่อมบําร ุ งร ักษาเคร ื ่องจ ักรและ

อุปกรณ์การผลิต 
 ความปลอดภ ัย  อาช ีวอนาม ัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 การฝึกปฏิบัติงานและการฝึกอบรมทั่วไป 
 การบร ิหารโครงสร ้ างพ ื ้นฐานและ                   

สิ่งอํานวยความสะดวก 

 การคัดเลือกและประเมิน ผู ้ให้บริการ
ขนส่ง 

 การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Safety data sheet 

TDS, MSDS, Certified data ตาม
ความต้องการลูกค้า 

 การสํารวจความต้องการและความพึง
พอใจของลูกค้า 

 การเสนอราคาและพยากรณ์การขาย 
 การบริหารทรัพย์สินและการผลิตภายใต้

ตราสินค้าของลูกค้า 
 การจัดการกับคําร้องเรียนของลูกค้า 
 แผนการตลาดและการขาย 
 การพัฒนาช่องทางการขาย 

 การออกแบบ ร ั บรองและพ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

 การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย 
 การจัดซื้อจัดจ้าง 
 การพัฒนาผู้ส่งมอบ 
 การตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบและ

บรรจุภัณฑ์ 
 การเก็บรักษาวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์                

การบริหารสินค้าคงคลัง 
 การจ ัดการบร ิหารความปลอดภ ัย

สารเคมี  
 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 วัตถุดิบสําคัญเป็นสารเคมีที ่ผลิตจาก

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นหลัก  
 ซื ้อวัตถุดิบจากแหล่งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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3.2.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจชอ่งทางการสื่อสาร (Communication) 
การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Stakeholder Engagement Analysis) 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร การตอบสนอง 
ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน                             
นักวิเคราะห์ 

 ผลตอบแทนในการลงทุนมีผลเป็นที่พอใจ 
 ดําเนินงานมีผลกําไรและมีการเติบโตและมีภาพลักษณ์ที่ดี 
 การกํากับกิจการที่ดีมีจรรยาบรรณในการดําเนินงานและไม่มีและไม่

เอื้อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
 กิจการมีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อมูลที่เปิดเผยถูกต้อง ทันเหตุการณ์ โปร่งใส 
 มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่น่าเชื่อถือ 
 มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในที่ดี 
 ดําเนินธุรกิจสอดคล้องกับข้อกําหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน 
 ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับชุมชนใกล้เคียง 

 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
 การแถลงผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
 การประชุม นัดพบ นักวิเคราะห์ 
 กิจกรรมบริษัท พบนักลงทุน 
 การเย ี ่ยมชมโรงงานของนักว ิ เคราะห์หร ือ                   

นักลงทุน 

 จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม 
 เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
 กํากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 จัดทําแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
 บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
 มีการจัดทําและนําไปสื ่อสาร บังคับใช้นโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
 มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในทุกไตรมาสโดย                  

ผู้ให้บริการภายนอก 

ลูกค้า /ตัวแทนขาย /ตัวแทน
จําหน่าย 

 เป็นคู่ค้าที่ดี มีความซื่อสัตย์ จริงใจเป็นพันธมิตรระยะยาว 
 มีความหลากหลายของสินค้าตอบโจทย์ด้านการตลาด การใช้งานและ

มีสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและปัญหานั้นๆ ได้ถูกแก้ไขอย่าง

เหมาะสม 
 ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

อย่างเป็นระบบ  
 ได้รับข้อมูลทางเทคนิคของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง 
 ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม 
 เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส 
 มีความสามารถในปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม 
 ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตรงความต้องการ 
 การส่งมอบสินค้า การขนถ่ายไม่ทําให้สินค้าปนเปื ้อนและใส่ใจต่อ

 การเข้าพบลูกค้า ตัวแทนต่างๆ 
 การจัดงานแสดงสินค้า 
 การสํารวจความพึงพอใจ 
 การให้ความรุ้ทางเทคนิด กับลูกค้าและตัวแทน 
 การเปิดโอกาสให้ลูกค้า ตัวแทนขายเข้าเยี่ยมชม

บริษัท หรือการตรวจติดตามต่างๆโดยผ่านการ
ตรวจสอบระบบค ุณภาพ Product Audit, 
Process Audit เป็นต้น 

 การทํากิจกรรมร่วมกับลูกค้าและตัวแทนขาย 
 การฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและตัวแทน 
 เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาเยี่มมชมโรงงาน  

 มีการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร สินค้าและ
บริการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM 
 บริหารจัดการคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO9001 และ

บริหารสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 
 มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและ  

คู่ค้า 
 มีการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ ทั ้งก ่อนเข้า

กระบวนการและก่อนการส่งมอบด้วยมาตรฐานห้อง
ทดสอบระดับสากล 

 สามารถเข้าเยี่ยมชมกระบวนการและ ตรวจสอบระบบ
คุณภาพได้ 

 มีการปรับปรุง บํารุงรักษาอุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์
ทดสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Stakeholder Engagement Analysis) 
ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร การตอบสนอง 

สิ่งแวดล้อม 
 การขนส่งสินค้าถูกต้องตามพรบ. การขนส่ง 
 ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม 
 มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลความลับทางการค้า 
 รับรองผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ 
 ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ได้สินค้าที ่มีคุณภาพ

สมํ่าเสมอและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 สินค้ามีนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี ่ยนแปลงได้อย่าง

ทันท่วงที 
 เข้าเยิ่ยมชมบริษัทหรือเข้าตรวจสอบกระบวนการได้ 

 มีการตรวจสอบและรับรองระบบการทํางานต่างๆจาก
หน่วยงานภายนอกถูกต้องตามกฎหมาย 

 มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้จําหน่าย 
 มีการบริการหลังการขาย (Technical Service) 

พนักงาน  ความปลอดภัย ความมั่นคง สวัสดิการ ความยุติธรรม 
 เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการอย่างสมเหตุสมผล 
 ให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าถึงพนักงานให้มากขึ้น  
 ผู ้บร ิหารได ้ร ับข ้อม ูลโดยตรงและพนักงานได้ร ับร ู ้ถ ึงการดูแล               

เอาใจใส่ 
 ข้อเสนอได้รับการพิจารณาและเกิดผลลัพธ์ที่พึงใจทั้งสองฝ่าย 
 ประสิทธิภาพการทํางานมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนผลการ

ดําเนินงานบริษัท พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมและปลอดภัย  
 จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมและจําเป็น

ในการทํางานให้เพียงพอ 
 กวดขันเรื่องกฎระเบียบในการทํางานอย่างเข้มงวดและยุติธรรม 
 ให้เพิ่มค่าแรงและสวัสดิการบริษัทให้มากขึ้นตามค่าครองชีพในปัจจุบัน 

 

 การสํารวจความผูกพัน/ความพึงพอใจของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร  

 การร้องเรียนผ่านระบบรับเรื ่องร้องเรียนของ
บริษัทฯ 

 Town Hall Meeting 
 การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มพนักงาน การประชุม

ก ับสหภาพแรงงาน หร ือ  คณะกรรมการ
สวัสดิการพนักงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานดัชนีชี้วัดผลการ
ทํางาน 

 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานภายในโรงงาน
โดยคํานึงถ ึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและ
สิ่งแวดล้อม  

 มีช่องทางการร้องเรียนที่ปกป้องผู้ร้องเรียนและข้อมูล
ร้องเรียนส่งตรงถึงผู้รับผิดชอบเท่านั้น 

 สนับสนุนพนักงานให้มีวินัยการจราจร ขับขี่ปลอดภัย
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 มีการประเมินผลงาน เพื ่อผลตอบแทนหรือการเลื ่อน
ตําแหน่งที่มีรูปแบบเป็นธรรม 

 มีนโยบายโรงงานสีขาวและมีการสุ่มตรวจสอบสารเสพ
ติดโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 มีการตั้งเป้าหมายฝึกอบรม พัฒนาทักษะความชํานาญ
ของพนักงาน (Skill Matrix) 

 มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วยพนักงานที่มี Eco-Culture 

หน่วยงานกํากับดูแล / 
 กระทรวงอุตสาหกรรม / สมอ. / 

 ดําเนินธุรกิจสอดคล้องกับข้อกําหนดตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ 

 การจ ัดเวทีร ับฟ ังความคิดเห ็นหร ือพบปะ
ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่หรือพบปะชุมชม 

 เปิดเผยข้อมูลนโยบายการดําเนินงานต่างๆ บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่https://www.adb.co.th/ 
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Stakeholder Engagement Analysis) 
ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร การตอบสนอง 

กรมโรงงาน /กระทรวงแรงงาน / 
กรมศุลกากร /อย.  

 การจัดทํารายงาน ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนส่งให้หน่วยงานตามเวลาที่
กําหนด 

 ให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ 
เช่น การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสํารวจ เผยแพร่เอกสาร
การตรวจสอบหรือการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 กรรมการ ผู ้บริหารระดับสูงให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม 
เสวนา หรือให้สัมภาษณ์ 

 ให้การสนับสนุนในการดําเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของทาง
ราชการ 

 ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายในบริษัทฯ  

 รายงานประจําปีและรายงานความยั่งยืน 
 จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน 
 การรายงานผลการดําเนินธุรกิจและผลการ

ปฏิบัติงาน ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตาม
ความถี่ที่หน่วยงานกําหนด 

 การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 การประชุมระดับกระทรวง การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ และการเยี่ยมชมโครงการที่หน่วยงานของ
รัฐจัดขึ้นอย่างเป็นประจํา 

 ร่วมเป็นคณะกรรมการความร่วมมือที่ริเริ่มโดย
ภาครัฐ 

 มีกําหนดเวลา Silence period ของกรรมการ ผู้บริหาร 
4 อันดับ และผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี แจกจ่ายเป็นการ
ล่วงหน้าและตั้งเวลาเตือนเมื่อใกล้วันครบกําหนด 

 พร้อมที่จะดําเนินการเมื่อมีกฎระเบียบหรือกฎหมายใหม่
ประกาศใช้ 

 มีช่องทางการร้องเรียนที่ปกป้องผู้ร้องเรียน และข้อมูล
ร้องเรียนส่งตรงถึงผู้รับผิดชอบเท่านั้น 

 มีการประเมินกรรมการ และผู ้บร ิหารระดับสุงเป็น
ประจําทุกปี 

 มีการประชุมคณะกรรมการที่ส่งเสริมให้เกิดความอิสระ
และใช้ประโยชน์ความรู้ความชํานาญของกรรมการ 

คู่ค้า/ ผู้รับเหมา / ผู้ให้บริการ /
เจ้าหนี้ 

 เป็นพันธมิตรและทําธุรกิจระยะยาว 
 มีคําสั่งซื้อสมํ่าเสมอ วางแผนการซื้อล่วงหน้า ไม่ปรับแก้ไขแผนสั่งซื้อ

มากจนเกินไป 
 ให้ความสนใจ ใส่ใจ ในการตอบกลับ ข้อมูล ผลการใช้หรือการทดลอง

ใช้ ผลิตภัณฑ์ ทั ้งความพึงพอใจ ความคาดหวัง เพื ่อนําไปพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพสินค้าการจ่ายเงินตรงเวลามีสถานะการเงินมั่นคง 

 ด ํา เน ินธ ุรก ิจอย ่าง เป ็นธรรม ไม ่ เป ิดเผยความล ับทางธ ุรก ิจ                  
มีจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจที่ดี 

 มีการแจ้งกฎระเบียบหรือประกาศต่างๆเป็นการล่วงหน้า  
 มีการอบรม ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยก่อนเข้าทํางาน 
 มีคําแนะนํา ส่งเสริม ในการนําระบบการจัดการที่ดีไปปรับใช้กับคู่ค้า 

เช่น การจัดการบริหารสิ่งแวดล้อม การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น  

 กิจกรรมสัมมนาคู่ค้า (Supplier Relationship 
Management) ประจําปี 

 การฝึกอบรมให้แก่คู ่ค้าและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

 การสํารวจความพึงพอใจของคู่ค้า 
 การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่

ค้า และผู้รับเหมา 
 เยี่ยมชมการทํางานของคู่ธุรกิจ/คู่ค้า 
 ตรวจประเมินการให้คําปรึกษาและส่งเสริม

ศักยภาพ 
 จดหมายข่าวถึงคู่ค้า 
 ได้รับความปลอดภัยในการเข้ามาปฏิบัติงาน

ภายในโรงงานมีหลักการตรวจสอบและอนุมัติ
การขออนุญาตเข้าทํางานของผู้รับเหมาและมี

 บริษัทมีนโยบายการกํากับกิจการที่ดีในด้านการปฏิบัติ
ต ่อค ู ่ค ้าและเจ ้าหน ี ้อย ่างเป ็นธรรม ไม ่ เร ียกร ้อง
ผลประโยชน์ และเปิดเผยให้คู่ค้าทุกรายรับทราบ 

 ลงนามในสัญญารักษาความลับเพื่อประโยชน์การพัฒนา
ร่วมกัน 

 เปิดเผยข้อมูลนโยบายการดําเนินงานต่างๆ บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ https://www.adb.co.th/ 

 ชี้แจง อบรม ประเมินความเสี่ยง อันตรายต่างๆ ร่วมกัน
ก่อนการปฏิบัติงาน 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร การตอบสนอง 

สถานที่รับรองที่เหมาะสม 
 คําสั่งซื้อที่ต่อเนื่องหรือในช่วงเวลาที่เหมาะสม

กับสถานการณ์ของราคาและต้นทุน 
 การตรวจสอบ ทวนสอบวัตถุดิบที ่ส่งให้อย่าง                

เป็นธรรม ถูกต้องและมีมาตรฐาน 
 แสดงให้เห็นถึงการบริหารความเสี่ยงที่ดี 

ชุมชน  / สังคม / สถาน
ประกอบการอื่นรอบข้าง  

 ไม่สร้างความเดือดร้อน รําคาญ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ข้อเสนอะแนะได้รับการแก้ไขและปรับปรุง 
 มีการจ้างงานคนในท้องถิ่นในชุมชน 
 เป็นผู้ประกอบการที่ดี มีระบบการกําจัดมลพิษก่อนปล่อยสู่สาธารณะ   
 มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 มีระเบียบวินัย ด้านการชนส่งสินค้า การจราจรของพนักงานใช้รถใช้

ถนนอย่างปลอดภัยและไม่จอดรถกีดขวางการจราจร  
 เป็นสถานประกอบการสีขาวต่อต้านยาเสพติด 

 สํารวจความต้องการและความคิดเห็นของชุมชน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการให้ความรู้ 
การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 

 สัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนสังคมและชุมชน 
 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 สํารวจความพึงพอใจของชุมชนหรือความผูกพัน

ของชุมชน 
 รายงานประจําปีและรายงานความยั่งยืน 
 ช่องทางรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากชุมชน

ของฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 

 บร ิหารจ ัดการการดําเน ินงานของบร ิษ ัทฯ ภายใต้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 

 ตรวจสอบระบบการทํางานต่างๆ ตามกฎหมายความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
หน่วยงานหรือผู้ตรวจประเมินที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

 ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุม สัมนา สัมภาษฌ์ต่อ
หน่วยงานภายนอก  

องค์กรอิสระ/ องค์กร  / 
มาตรฐานสากล ISO / สมาคม 

 ให ้ความร ่วมม ือ เม ื ่ อม ีการร ้ องขอ เช ่น  ตอบแบบสอบถาม                 
แบบสํารวจ การสัมภาษณ์ เข้าร่วมประชุม เสวนา แสดงข้อคิดเห็น
ต่างๆ  

 ดําเนินงานอย่างสอดคล้องตรงตามข้อกําหนดของมาตรฐานหรือ
ระเบียบขององค์กรต่างๆ  

 นําข้อมูลไปอ้างอิงอย่างถูกต้อง   
 ให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
 มีผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบมีความต่อเนื่องในการดําเนินการกับ

หน่วยงานต่างๆ  

 ให้ข้อมูลเรื ่องการดําเนินงานขององค์กรผ่าน
บทความ สื ่อ เวทีแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 
นิทรรศการ งานวิชาการ งานสัมมนาต่างๆ  

 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 การทําวิจัยร่วมกัน 
 การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ 

 เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด เป็นสมาชิกผู้ประกอบการ
การนิคมเป็นสมาชิกสมาคมการค้าต่างๆ เพื่อส่งและรับ
ข่าวสาร 

 บริหารจัดการระบบการทํางานต่างได้ตรงตามมาตรฐาน 
มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและได้รับการรับรอง 
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3.2.3 การมีส่วนร่วมกับผู้มสี่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเป็นลําดับต้นๆ และเพ่ือทําให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการสื่อสารกับกลุ่ม       

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถระบุและจัดลําดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ออกแบบแผนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมและติดตามผลการดําเนินการตามแผนต่างๆ นอกจากนี้ มีช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียน                        
หลายช่องทาง ทําให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อบริษัทฯ สื่อสารความต้องการและให้ข้อมูลได้ง่ายและสะดวก 

1. ระบุ พิจารณาและระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่
อาจมีได้รับผลกระทบ 

2. พิจารณาผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับและประเด็นท่ีเป็นกังวล รวมถึงพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ 
3. จัดลําดับ โดยจัดลําดับความสนใจและระดับการมีส่วนได้เสียของผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มและจัดลําดับความสําคัญตามหลักการ

บริหารความเสี่ยง  
4. กําหนดแนวทาง การกําหนดแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญาหาให้คลี่คลาย บรรเทาผลกระทบในขณะนั้น รวมถึงการกําหนดการ

ป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนซ้ําหรือเกิดกับกระบวนการทํางานอ่ืนได้อีก 
5. นําไปปฏิบัติ การนําแนวทางที่แก้ไขและป้องกันที่มีประสิทธิภาพแล้วไปลงมือทําจริงในการทํางาน โดยการจัดหาทรัพยากรที่

จําเป็น กําหนดความถ่ีและช่องทางในการสื่อสาร กําหนดผู้รับผิดชอบในการนําแนวทางและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียไปปฏิบัติ 

6. ติดตาม เพ่ือรายงานสถานะของแต่ละแนวทางปฏิบัติรวมถึงช่วยแก้ไขถ้าการปฏิบัติน้ันไม่ได้ผลตามท่ีต้องการ 
7. ทบทวนและแก้ไข ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจากผลตอบรับของผู้มีส่วนได้เสีย

และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการทํางานให้เหมาะสม 

3.2.4 การประเมินประเด็นสําคัญด้านความย่ังยืน (Materiality Identification & Assessment) 
ประเด็นความยั่งยืน คําอธิบาย 

1. การจัดซ้ือ จัดหาอย่างมีความ
รับผิดชอบ  

 มีการคัดเลือกผู้ขายด้าน คุณภาพ ราคา การส่งมอบ ตามระเบียบของบริษัทและอยู่บนหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 คัดเลือกผู้ขายท่ีได้รับมาตรฐาน ISO9001 & ISO14001 
 มีการประเมินผู้ขายอย่างตรงไปตรงมามีเอกสาร ข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจนและแจ้งผู้ขายให้มีการแก้ไขปรับปรุง   
 จัดซ้ืออย่างมีความรับผิดชอบ  

2. ความสามารถในการแข่งขัน   นําเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 นําเทคโนโลยีมาดําเนินการด้านการขายและตลาด CRM เพ่ือการส่ือสาร ส่ังการในขั้นตอนเดียว   
 ต้ังเป้าหมายในการมีนวัตกรรมในการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบของสินค้า  
 มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตอบโจทย์การใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง  
 มีผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ข้อกําหนดส่ิงแวดล้อม  

3. การปฏิบัติด้านแรงงาน 
 

 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน/สวัสดิการท่ียืดหยุ่น/การเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  
 การสรรหาพนักงานให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ  
 แรงงาน สังคมเป็นส่วนสําคัญในการประกอบธุรกิจ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การไม่ใช้แรงงานเด็ก การใช้

แรงงานต่างด้าวจะเป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน  
 การจ้างงานผู้พิการตามกฎหมายมาตรา 33 

4. ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
 

 ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมและเพียงพอ  
 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตรงคําบรรยาย ตรงตามข้อตกลง ข้อกําหนดเงื่อนไขท่ีได้ตกลงกัน  
 ช่วยดําเนินการจัดการของเสียให้กับลูกค้าภายในประเทศ เม่ือลูกค้าร้องขอ 
 บริการรับคืนสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพ หรือหมดอายุ และนําไปทําลายอย่างถูกต้อง   
 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ตั้งเป้าหมายใช้ภาชนะบรรจุทุกรายการเป็น Non-Toxic ในปี 

2563 มีสินค้าทางเลือกด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 การให้ความรู้และความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์และการนําไปใช้อย่างถูกวิธี 
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ประเด็นความยั่งยืน คําอธิบาย 

5. การจัดการสินค้าคงคลัง   การบริหารจัดการสินค้า ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  
 มีการวางแผนการผลิต และคําส่ังซ้ือ อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารสินค้าคงคลัง  
 จัดเก็บสินค้าให้มีคุณภาพ สภาพสินค้าเหมาะสม ไม่ให้เสียหาย สูญหายและพร้อมใช้งาน 

6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

 การสร้างบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้นอกเหนือจาก
งานตนเอง (Multi skills) และเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยใช้ทักษะต่างๆที่จําเป็น ถือเป็นปัจจัยหลัก
ท่ีเกื้อหนุนให้การดําเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

 ส่งเสริมให้คนเก่ง คนดีอยู่คู่องค์กร 
 มีแผนการสืบทอดตําแหน่งท่ีเป็นรูปธรรม ชัดเจน  
 มีแหล่งรวบรวมความรู้ในองค์กร  
 พนักงานได้แสดงศักยภาพและมีความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง 

7. อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
ความเป็นอยู่ท่ีดี 

 ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
 กําหนดและวางแผนให้ ทุกกิจกรรมการทํางาน มีความปลอดภัย 
 สร้างความตระหนักรู้ ความปลอดภัยในการทํางาน  
 การดูแลสาธารณสุข จัดให้มีอย่างเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ  

8. การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

 การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการ   
 การปฎิบัติตาม กฎระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์  

9. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
 

 กําหนดให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รับทราบ และนําไปปฏิบัติในจรรยาบรรณการทํางานของตนเอง 
 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท 

10. การส่งเสริมและพัฒนา 
นวัตกรรม  

 จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรเพ่ือการสร้าง นวัตกรรม  
 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  

11. สิทธิมนุษยชน 
 

 จัดให้มีการส่ือสารต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ปฏิบัติ ส่งเสริม คุ้มครอง และกระตุ้นให้เกิดความเคารพ ต่อสิทธิในการปกป้องคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขั้น

พ้ืนฐานในทุกระดับ  

12. การสร้างคุณค่าแก่สังคมและ
ชุมชน  

 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน  
 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  

13. การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือการลดต้นทุนพลังงาน 
 นําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลผลิต 

14. การจัดการของเสีย 
 

 การบริหารจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ   
 เลือกใช้บริการผู้กําจัดขยะ ของเสียกากอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
 มีเป้าหมาย ลดการกําจัดสารเคมีอันตราย 

15. การจัดส่ง เคล่ือนย้าย วัตถุดิบ
และสินค้า 

 ขนส่ง อย่างถูกกฎหมาย ปฎิบัติตามข้อกําหนด 
 การปกป้องสินค้าอย่างปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง 
 ส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย 

3.2.5 การบริหารจัดการประเด็นสําคัญ (Develop strategy and Plan)  
บริษัทฯ กําหนดกรอบการทํางานในการบริหารจัดการประเด็นสําคัญโดยพิจารณาทั้งด้านกลยุทธ์ที ่จะทําให้บริษัทเติบโต                  

ลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน คํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบ
ท่ีเก่ียวข้องกับการกํากับดูแลกิจการและความเป็นไปได้ท่ีผลกระทบเหล่าน้ีจะมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกําหนดขั้นตอน
การทํางานการบริหารจัดการประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
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1. การระบุประเด็นสําคัญ 
ในปี 2563 บริษัทฯ นํากระบวนการประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนมาปรับใช้เป็นปีแรก โดยทบทวนประเด็นที่

สําคัญ พิจารณาผลกระทบด้านความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค ความ
เสี่ยงจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากความรู้ความสามารถของพนักงานต่อการพัฒนาความยั่งยืน 
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด 19 โอกาสของสังคมผู้สูงอายุ โอกาสของช่องทางการขายผ่านสังคมโซเซียล เป็นต้น โดยรวบรวม
ประเด็นความเสี่ยงจากการทํา Workshop โครงการ SD Journey รวมท้ังข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสอบถามและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประเมินขอรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และคําแนะนําของหน่วยงานอิสระจากภายนอก เป็นต้น 

2. การจัดลําดับความสําคัญ 
บริษัทฯ ทบทวนการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนโดยวิเคราะห์และประเมินความสําคัญของประเด็น

ด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงและโอกาสร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสียบางส่วนโดยตรง เช่น พนักงานและผู้ประกอบการที่
อยู่บริเวณโดยรอบสถานประกอบการท่ีบริษัทฯ ตั้งอยู่และมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงพิจารณาการจัดลําดับความสําคัญจาก 2 มิติ คือ  

 ผลกระทบและโอกาสท่ีมีนัยสาํคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
 ประเด็นท่ีผู้มสี่วนได้เสยีให้ความสนใจและให้ความสําคัญ โดยแบ่งลาํดับความสําคัญออกเป็นระดับตํ่า กลางและสูง 

3. การทวนสอบประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ 
บริษัทฯ ทวนสอบความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสําคัญและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร                    

ความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยทําการยืนยันประเด็นด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงและโอกาสที่มีนัยสําคัญในปี 2563 รวม 3 ประเด็น
จากน้ันจึงผนวกแผนการดําเนินงานและตัวช้ีวัดด้านความยั่งยืนในแผนการดําเนินงานและแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ผ่านความ
เห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ลงมติเห็นชอบและกระบวนการประเมินประเด็นที่สําคัญนี้ยังได้รับ
การตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระจากภายนอก ซึ่งครอบคลุมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

การทวนสอบประเด็นสําคัญสําหรับปี 2563 เป็นการพิจารณาก่อนนํามาตรการลดผลกระทบ บริษัทฯ จะมีการประเมิน                  
รายไตรมาสเพ่ือพิจารณาถึงความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ซ่ึงอาจมีประเด็นเพ่ิมเติมได้ 

4. การติดตามประเด็นท่ีมีนัยสําคัญและการรายงานผล 
บริษัทฯ ติดตามผลการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับประเด็นที่มีนัยสําคัญทั้ง 3 ประเด็น ผ่านการรายงานผลและการติดตาม

ตัวชี้วัดของแผนการดําเนินธุรกิจ แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีหน่วยงานควบคุมภายในติดตาม                   
ในแต่ละคณะฯ และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ 
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3.2.6 ออกแบบกรอบการดําเนินงานด้านความย่ังยืน (Sustainability Framework) 
บริษัทฯ นําหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน Triple Bottom Line ที่ให้ความสําคัญกับ 3 องค์ประกอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน ภายใต้กลยุทธ์ 3E1S ท่ีรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกส่วน เพ่ือรักษาสมดุลและสร้างการเติบโตท่ีมั่นคงโดยได้มีกระบวนการทํางานจนได้กรอบการดําเนินงานความยั่งยืน ดังน้ี 
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3.3  การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) จะประกอบธุรกิจด้วยการรักษาความสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตาม กฎหมายและ

ข้อบังคับเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจ โดยให้ความสําคัญและร่วมมือกับชุมชนที่จะ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท่ีบริษัทฯ ตั้งสถานประกอบการ โดย ดูแล รักษาและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดย
มุ่งดําเนินงานเพ่ือป้องกันสิ่งแวดล้อม ดังน้ี  
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1. จัดให้มีอุปกรณ์บําบัดของเสียหรือกักของเสีย เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
2. เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเน่ืองจากผลิตภัณฑ์/บริการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเข้าไปแก้ไข

และรับผิดชอบต่อผลเสียหายอย่างเป็นธรรมโดยเร่งด่วน 
3. มีการฝึกอบรมและวางระบบการตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงความปลอดภัยและเป็นท่ีมั่นใจ ต่อสาธารณะโดยร่วมกันรักษาและส่งเสริมให้เกิด
ความสามัคคีและความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันในหมู่พนักงานร่วมกันทํางานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพเอาใจใส่
และช่วยดําเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการ ทํางาน 

3.3.2 ผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย : มุ่งเน้นการลดผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  

1. ลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมอยู่ในกรอบท่ีกฎหมายกําหนด 
2. จัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร  

 กลยุทธ์ :  
 มุ่งมั่นที่จะนําเทคโนโลยีและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและลด

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานดําเนินงานด้วยการเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly) 
 การบริหารจัดการ : 

1. ดําเนินการภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 โดยการประเมิน ประเด็นสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

2. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในกระบวนการทํางานโดยการ 
 ปรับปรุงสูตรการผลิตเพ่ิมทางเลือกในการแข่งขันได้ เพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 ปรับปรุงเครื ่องจักร และกระบวนการทํางานให้เพิ ่มประสิทธิภาพ (Productivities) และลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 ผลงานปี 2563 : 
ในปี 2563 การดําเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมได้เริ่มจัดทําเป็นปีแรก ร่วมกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่ง

เป็นเป้าหมายการทํางานเดิมของมาตรฐาน ISO14001 ของบริษัทฯ ดังน้ัน เป้าหมายการดําเนินงานจึงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งรวบรวม
ผลการทํางานได้ ดังน้ี 

 การใช้ทรัพยากร การจัดการขยะ ของเสียและมลพิษ 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรและหามาตรการท่ีมีประสิทธิภาพมาช่วยให้เกิดการคิดก่อนใช้และลดปริมาณ

การใช้โดยรวม โดยเฉพาะการใช้พลังงาน บริษัทฯ มีการตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร เพื่อควบคุมและกํากับดูแลการใช้
พลังงาน ท้ังในระดับองค์กรและกระบวนการผลิตและในปี 2563 คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
พลังงานท่ีลดได้ 

(KWh/ปี) 
ผลการประหยัดพลังงาน 

(บาท/ปี) 
หมายเหตุ 

1. โครงการปรับปรุง Solar Loop Top (Plant compound #260) 522,123.2 1,998,113.96 Save 15.51% 
2. มาตรการทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  121,064.41 509,835.43  

ทั ้ง 2 โครงการข้างต้น บริษัทฯ สามารถช่วยประหยัดพลังงานรวม 643,187.61 kWh./ปี คิดเป็นมูลค่าที ่ประหยัดได้ 
2,507,949.39 บาท/ปี แต่อย่างไรก็ตาม ค่าพลังงานที่ใช้รวมทั้งบริษัทฯ ต่อหน่วยการผลิตรวมยังไม่สามารถลดลงได้ใกล้เคียงเป้าหมาย 
จากปีก่อนหน้า ซึ่งกําหนดเป้าหมายการลดใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ 10 (0.081 kWh/Unit) ปีปัจจุบันทําได้ใกล้เคียง
เป้าหมาย 0.75 คิดเป็นร้อยละ 97 ซ่ึงบริษัทฯ ต้องหามาตรการท่ีดีกว่าน้ีมาปรับปรุงระบบการใช้พลังงานต่อไป 
 
 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

 

โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสํานึกใน

1. อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในหัวข้อการอนุรักษ์พลังงาน 
2. โครงการ Morning+Energy Talk ในกิจกรรมเจ้าหน้าท่ีพลังงานพบพนักงานในส่วนผลิตครบร้อยละ 
3. อบรมเสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงานท้ัง 

การใช้ทรัพยากรการผลิต 
การลดการใช้ (Reduce) บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการจัดซื้อภาชนะบรรจุประเภทกระดาษให้เลือกผู้ขายที่มีการผลิตจาก

เยื่อกระดาษหมุนเวียน โดยไดเลือกซ้ือจากแหล่งผลิตที่ผลิตจากเยื่อกระดาษ 
เล็กได้เริ่มเปลี่ยนปีก่อนหน้าและในปี 2563 ได้เปลี่ยนกระดาษ
ไปยังกระดาษในกลุ่มอ่ืนๆต่อไป 

บริษัทฯ มีนํามาใช้ช้ํา (Reuse) สําหรับภาช
หลายๆ แผนก โดยควบคุมไม่ให้มีผลเสียต่อคุณภาพของผลิต
ตามสภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะบรรจุในกลุ่มการผลิตกาวซ่ึงสามารถใช้ภาชนะหมุนเวียนในกระบวนการผลิตได้ มีปริมาณการเบิกใช้ 
ต่อหน่วยการผลิตลดลงจากปี 2562 และ 2563 
ประหยัดค่าภาชนะบรรจุได้ถึง 2.6 ล้านบาทในปี 

การนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ 
ประโยชน์ตามสัดส่วนของสูตรผลิตท่ีกําหนดโดยแผนวิจัยและพัฒนาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า อีกทั้ง
การผลิตมาผลิตต่อเป็นสินค้าใหม่ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือนํามาบดและนํากลับมาใช้ใหม่ได้  
ขยะและการกําจัดกากอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ ดําเนินการกําจัดกากอุตสาหกรรมจากของเสียในกระบวนการทํางานต่างๆ ในแต่ละปีมีมูลค่าการทําลายสินค้าปริมาณที่
มากและค่าทําลายกากอุตสาหกรรมก็เป็นสัดส่วนที่สูงด้วยเช่นกัน สําหรับปี 
และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ
ธุรกิจ มีการกํากับดูแลสินค้าท่ีไม่เคลื่อนไหวและหาแนวทางจัดการสินค้าไม่เคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ออกแบบผลิตภัณฑ์และวงจรการใช้งาน
ให้คุ้มค่า (Design Thinking) คิดก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ คิดก่อนทิ้ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผลของการนําสินค้ามากําจัดมีรายละเอียดที่
สําคัญ ดังน้ี 

การจัดการของเสียภายในบริษัทฯ ปี 
ขยะ/กาก ขายเป็นเศษวัสดุ 
(หน่วยนับ: เมตริกตัน) 

514.88

กากอุตสาหกรรมส่งกําจัด 
(หน่วยนับ:เมตริกตัน) 

307.14
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โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานของบริษัทฯ  
อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในหัวข้อการอนุรักษ์พลังงาน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 

ในกิจกรรมเจ้าหน้าท่ีพลังงานพบพนักงานในส่วนผลิตครบร้อยละ 
อบรมเสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงานท้ัง 4 สาขา  449 คน คิดเป็นร้อยละ 

   

มีการกําหนดนโยบายการจัดซื้อภาชนะบรรจุประเภทกระดาษให้เลือกผู้ขายที่มีการผลิตจาก
ซ้ือจากแหล่งผลิตที่ผลิตจากเยื่อกระดาษ Recycle Pulp มากกว่า 80% 

ได้เปลี่ยนกระดาษสําหรับการ Blister Card ซื้อจากผู้ผลิตถูกต้อครบ

สําหรับภาชนะบรรจุประเภทถัง ถุง กล่องและลังท่ีมาจากการซื้อวัตถุดิบมีการหมุนเวียนใช้ซํ้าใน
ห้มีผลเสียต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสุดท้ายเมื่อสภาพไม่สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมจะจําหน่าย

ตามสภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะบรรจุในกลุ่มการผลิตกาวซ่ึงสามารถใช้ภาชนะหมุนเวียนในกระบวนการผลิตได้ มีปริมาณการเบิกใช้ 
2563 ตามลําดับคือ  0.38 และ 0.14 มีอัตราที่ลดลงรวมทั้งบริษัท

ล้านบาทในปี 2563 
การนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle) ในกระบวนการผลิตยังสามารถนําวัตถุดิบบางส่วนนํากลับมาใช้ใหม่ให้เ
ตามสัดส่วนของสูตรผลิตท่ีกําหนดโดยแผนวิจัยและพัฒนาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า อีกทั้ง

การผลิตมาผลิตต่อเป็นสินค้าใหม่ให้เกิดประโยชน์ สินค้ากลุ่มเม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพสามารถขายให้กั

กําจัดกากอุตสาหกรรมจากของเสียในกระบวนการทํางานต่างๆ ในแต่ละปีมีมูลค่าการทําลายสินค้าปริมาณที่
มากและค่าทําลายกากอุตสาหกรรมก็เป็นสัดส่วนที่สูงด้วยเช่นกัน สําหรับปี 2564 บริษัทฯ จะยกระดับการทํากิจกรรมเพื่อจัดการ
และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ “3Rs” ให้เข้มแข็งมากยิ่งข้ึน เริ่มจากทบทวนโยบายสินค้าคงคลังให้เหมาะสมในแต่ละ
ธุรกิจ มีการกํากับดูแลสินค้าท่ีไม่เคลื่อนไหวและหาแนวทางจัดการสินค้าไม่เคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ออกแบบผลิตภัณฑ์และวงจรการใช้งาน

คิดก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ คิดก่อนทิ้ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผลของการนําสินค้ามากําจัดมีรายละเอียดที่

ปี 2562 ปี 2563 เป้าหมายปี 2564 
514.88 397.07 ลดลง 10% วงจรการหม ุนเว ียนใช ้งานเพิ ่มข ึ ้น 

จํานวนท่ีขายเศษวัสดุลดลง
307.14 300.61 ลดลง 5% ปริมาณการทิ้งกากอุตสาหกรรมลดลง

จากปีก่อน

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

บริษัทฯ   

ในกิจกรรมเจ้าหน้าท่ีพลังงานพบพนักงานในส่วนผลิตครบร้อยละ 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 97.82 

 

มีการกําหนดนโยบายการจัดซื้อภาชนะบรรจุประเภทกระดาษให้เลือกผู้ขายที่มีการผลิตจาก
% ซึ่งการบรรจุสินค้ากาวขนาด

ซื้อจากผู้ผลิตถูกต้อครบ 100% และจะขยายผล

ท่ีมาจากการซื้อวัตถุดิบมีการหมุนเวียนใช้ซํ้าใน
และสุดท้ายเมื่อสภาพไม่สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมจะจําหน่าย                  

ตามสภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะบรรจุในกลุ่มการผลิตกาวซ่ึงสามารถใช้ภาชนะหมุนเวียนในกระบวนการผลิตได้ มีปริมาณการเบิกใช้ 
มีอัตราที่ลดลงรวมทั้งบริษัทฯ ร้อยละ 39 บริษัทฯ

ในกระบวนการผลิตยังสามารถนําวัตถุดิบบางส่วนนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ตามสัดส่วนของสูตรผลิตท่ีกําหนดโดยแผนวิจัยและพัฒนาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า อีกทั้ง การนําส่วนเกินจาก

สินค้ากลุ่มเม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพสามารถขายให้กับผู้รับซื้อเศษวัสดุ

กําจัดกากอุตสาหกรรมจากของเสียในกระบวนการทํางานต่างๆ ในแต่ละปีมีมูลค่าการทําลายสินค้าปริมาณที่
จะยกระดับการทํากิจกรรมเพื่อจัดการสินค้า 

ให้เข้มแข็งมากยิ่งข้ึน เริ่มจากทบทวนโยบายสินค้าคงคลังให้เหมาะสมในแต่ละ
ธุรกิจ มีการกํากับดูแลสินค้าท่ีไม่เคลื่อนไหวและหาแนวทางจัดการสินค้าไม่เคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ออกแบบผลิตภัณฑ์และวงจรการใช้งาน

คิดก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ คิดก่อนทิ้ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผลของการนําสินค้ามากําจัดมีรายละเอียดที่

หมายเหตุ 
วงจรการหม ุนเว ียนใช ้งานเพิ ่มข ึ ้น 
จํานวนท่ีขายเศษวัสดุลดลง 
ปริมาณการทิ้งกากอุตสาหกรรมลดลง
จากปีก่อนเพียงเล็กน้อย 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)
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การจัดการมลพิษ 
ในส่วนของการผลิตท่ีมีการปลดปล่อยฝุ่นควัน ความร้อน กลิ่นและสารเคมีตกค้างต่างๆ บริษัทฯ มีระบบระบายอากาศซึ่งได้รับ

การตรวจเช็คและประเมินสภาพอย่างสมํ่าเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีมลพิษปะปนไปในอากาศสู่สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านการจัดการ
มลพิษจึงเป็นประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสําคัญนําเทคโนโลยีการผลิตมาแก้ไขโดยตลอด โดยพิจารณาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ระบบ
บําบัดอากาศและเครื่องจักรให้ทันสมัย เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าในการผลิต โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงเครื่องจักร
บางส่วนเป็นระบบอัตโนมัติและบางส่วนเป็นกึ่งอัตโนมัติและในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบรับรองตามกฎหมายต่างๆ โดยผู้ตรวจสอบ
ภายนอกเป็นประจําทุกปี จากการที่บริษัทฯ ได้เฝ้าระวังดูแลสภาพแวดล้อมตลอดการทํางานในปีที่ผ่านมา พบว่า ไม่มีคําร้องเรียนหรือ 
คําสั่งของการนิคมอุตหกรรมบางปูให้บริษัทฯ ให้ปรับปรุงการทํางานแต่อย่างใด 

การจัดการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 
ในขณะน้ี บริษัทฯ ยัง “ไม่มีข้อมูล” และยังไม่มีความชํานาญมากพอท่ีจะเปิดเผยข้อมูลการจัดการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการรายงานผลปี 2563 ในระยะแรกของการดําเนินกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะใช้การเก็บและรวบรวมข้อมูลของ
กิจกรรมภายในและจะรายงานผลตามมาตรฐานสากล ให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซ
เรือนกระจก ชึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน โดยกิจกรรมของบริษัทฯ ที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากท่ีสุด คือ การใช้ไฟฟ้าท้ังในกระบวนการผลิต การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสํานักงาน แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการใช้
น้ํามันเช้ือเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร บริษัทฯ จึงมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเน่ืองและมีผลการทํางานสรุปได้ ดังน้ี 

 บริษัทฯ ปรับปรุงคลังสินค้าของบริษัทฯ ร้อยละ 65 เป็นระบบ Auto-shelf ซึ่งใช้ไฟฟ้ารวมถึงใช้รถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้าแทน
การใช้นํ้ามันหรือก๊าชแอลพีจีที่ปล่อยของเสียจากการเผาไหม้น้อยกว่านํ้ามันเชื้อเพลิงและมีแผนจะขยายเพิ่มให้ได้อย่างน้อย            
ร้อยละ 75 ของพ้ืนท่ีการจัดเก็บท้ังหมด  

 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้กําลังไฟฟ้ามากที่สุด บริษัทฯ ได้เปลี่ยนหลังคาของโรงงานเพื่อเก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์และติดตั ้งระบบโซลาร์เซลล์ในเดือนสิงหาคมปี 2562 โดยปี 2563 ระบบฯ ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าและสามารลด
อัตราส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อต่อหน่วยการผลิตมีอัตราส่วนลดลงและปล่อย CO2 แสดงไว้ตามรูปภาพด้านล่างและบริษัทฯ              
มีแผนจะติดตั้งหลังคาแสงอาทิตย์และระบบโซลาร์เชลส์ในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีสาขาที่สองให้เสร็จในปี 2565 ซึ่งจะทํา
ให้บริษัทฯ ประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้ในระยะยาว  
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เป้าหมายปีถัดไป 
1. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการภาคความสมัครใจ เพื่อประเมินโอกาสในการพัฒนา Resource efficient cleaner production: 

RECP กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยท่ีมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
เลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (UNIDO Project) โดยโครงการจะสนับสนุนให้ความรู้ผ่านการตรวจสอบสถานประกอบการ 
ประเมินตนเอง และประเมินโดยผู้จัดทําโครงการ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สาร
มลพิษที่ตกค้างยาวนาน โดยบริษัทฯ จะได้รับความรู้นําไปพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานและอาจมีโอกาสได้รับรางวัล Eco-
Factory ได้ 

2. 3R(s) Reduce, Reuse , Re-cycle, ลดลงร้อยละ 5 ของขยะอุตสาหกรรม 

3.4 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นพ้ืนฐานการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลท่ีดีขององค์กรท่ีต้องมีการกํากับดูแลอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ

ได้กําหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนท่ีครอบคลุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและ
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGPBHR) ท่ีมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติอันเน่ืองมาจากความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เช้ือชาติ  ศาสนา 
ภาษา อายุ เพศ ความเบ่ียงเบนทางเพศ  สถานภาพสมรส ความพิการ แนวความคิด รสนิยมหรือความชอบส่วนบุคคลความนิยมในพรรค
การเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน กรรมการลูกจ้าง ส่งเสริมการมีสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงการมีส่วน
เก่ียวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญในการดูแล
ชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ กําหนดให้มีแนวปฏิบัติการจ้างงานที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ภายใต้นโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและ
ด้านอ่ืนๆ ดังน้ี 

 ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
 การจ้างงานและบรรจุพนักงาน 
 การประเมินการปฏิบัติงาน 
 การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 การพัฒนาความรู้ ทักษะและความชํานาญ 
 ความผูกพันและความพึงพอใจ 
 ความปลอดภัยในการทํางาน 

3.4.2 ผลการดําเนินงานด้านสังคม 
 เป้าหมาย : 
1. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้มีศักยภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
2. คุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. สังคมและชุมชนรอบข้างให้การสนับสนุน 
 กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมืออย่างยั่งยืน  
 กลยุท์องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. สร้างการเรียนรู้และการโค้ช โดยวิทยากรภายในซ่ึงมีผู้บังคับบัญชาคอยสนับสนุน 
2. เช่ือมโยงการเรียนรู้ของพนักงานเข้ากับระบบบริหารจัดการ Talent เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับการ

เติบโตและเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
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3. พัฒนาความสามารถของพนักงานให้ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจและพัฒนาผู้นําให้มีทัศนคติ ความรู้ความสามารถ
และสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพมากข้ึนเป็นกําลังสําคัญของบริษัทฯ 

4. สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยระบบการจัดการ Learning Organization ส่งเสริมให้เป็น E-Learning เพื่อเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

5. ดําเนินงานด้วยหลักมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติการจ้างงาน เพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สถานะทางสังคม 
ตลอดจนการไม่ใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก กําหนดให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยพิจารณาจาก
ความสามารถและผลการปฎิบัติงาน รวมถึง มีการจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเท่า
เทียมเทียบเคียงได้กับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 ด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี 
1. การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน 

 การบริหารจัดการ 
1. คัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ได้รับการสนับสนุน อบรมความรู้เพ่ือเป็นวิทยากรภายใน 
2. จัดแผนการอบรม Soft skill และ Hard skill ให้เช่ือมโยงเรียงลําดับความรู้ให้เหมาะสมตลอดท้ังปี 
3. จัดทําวิธีประเมิน การติดตาม วัดผลความรู้ ความเข้าใจของผู้รับการฝึกและวิทยากร เพื่อให้ระบบการฝึกอบรม                       

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4. กําหนดนโยบายการเรียนรู้ (Learning Policy) เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้มีมาตรฐานและองค์ความรู้อยู่คู่องค์กร 
5. การดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

 ผลงานปี 2563 
 การจ้างงาน บริษัทฯ จะยืดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน

และหลักสิทธิมนุษยชน และพนักงานของบริษัทหลังผ่านการทดลองงานจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจํามีรายได้
และสิทธิสวัสดิการประจําตามกฎระเบียบท่ีบริษัทฯประกาศไว้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

 เร่ืองร้องเรียน มีหลายช่องทางการสื่อสารภายในเพื่อรับเรื่องร้องเรียน โดยในปี 2563 ไม่มีคําร้องเรียนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนมีเพียงการร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น ถนนชํารุดบริเวณจุดบันทึกการทํางาน สุนัขรบกวน                
ไฟส่องสว่างบริเวณลานจอดรถไม่เพียงพอและบริษัทฯ ได้แก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว 

 สถิติอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทํางาน 

การบริหารจัดการความปลอดภัยในบริษัทฯ 
บริษัทฯ  ดําเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักการรักษาวินัยในการ

ปฏิบัติงานผู้ปฎิบัติงาน ได้ดําเนินการเลือกตั้งและแต่ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(คปอ.) เพื ่อให้งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน                
พ.ศ 2549 หมวด 2 โดยมุ่งหวังพัฒนาเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความปลอดภัยภายในบริษัทฯ ดังน้ี 

1. กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนกระตุ้นจิตสํานึกด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ผ่านการทํากิจกรรม การอบรมและการศึกษาดูงานต่างๆ การแข่งขันการลดอุบัติเหตุและการแข่งขัน
เพื่อสะสมวันทํางานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานทั้งต่อ
ตนเองและความปลอดภัยของส่วนรวม 

2. กิจกรรม Safety & Environment Patrol นอกจากการเดินตรวจตราของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
คปอ. ทั้งคณะสุ่มตรวจพื้นที่ สภาพแวดล้อมในการทํางาน การสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงาน รวมถึง             
ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยปัญหาการทํางานต่างๆ กับพนักงานเพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงการทํางานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
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3. การวิเคราะห์งานเพื ่อความปลอดภัย 
กระบวนการทํางานด้านเครื่องจักร (Input
เก่ียวข้องกับเครื่องจักร ได้ทําการวิเคราะห์และประเมินความอันตรายครบ 
ในส่วนงานสนับสนุนต่อไป ท้ังน้ี ได้นําผลการวิ
และงบประมาณให้เหมาะสมกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน

4. โครงการลดอุบัติเหตุจากการใช้โฟลค์ลิฟท์
คลังสินค้า พนักงานผลิตและช่างช่อมบํารุง โดยพนักงานท่ีสอบผ่านท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะได้ใบรับรองและเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ติดที่แขนเสื ้อ เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักรู้ในหน้
ความปลอดภัยต่อส่วนรวม 
จากการตรวจประเมินความปลอดภัย

วันทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายได้แม้จะพบว่ามีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีก่อนโดยในปี 
สูญเสียวันทํางาน 83 วัน เป็นจํานวนวันท่ีหยุดมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบ 
ทําให้หยุดงานนานเพ่ิมมากข้ึน บริษัทฯ จึงตั้งเป้ายกระดับความปลอดภัย โ
ควบคุมกระบวนการท้ังระบบไม่เพียงพอเฉพาะส่วนการทํางานของเครื่องจักรเท่านั้น ได้เพิ่มเติมการประเมินอันตรายของพื้นที่และส่วน
สนับสนุน รวมถึงจัดทํามาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม
Safety Culture ท่ัวท้ังองค์กร การตั้งเป้าหมายยกระดับครั้งน้ี
ไปปฏิบัติ ด้วยความรู้ ความเข้าใจจนเกิดเป็นวัฒ

เป้าหมายปีถัดไป 
1. เพิ่มหัวข้ออบรมด้านสิทธิมนุษยชนในการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักรู้และให้ความสําคัญ เคารพและ

ปฏิบัติต่อเพ่ือนมนุษย์ตามหลักสากล 
2. บริษัทฯ ได้เข้าโครงการภาคสมัครใจ การจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ 

Management :PSM) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยจัดตั ้งคณะทํางานและจัดทําระบบ 
กระบวนการผลิตกาว (Adhesive) โดยคาดหวังจะได้รับการรับรองระบบในปี 
การทํางานกับระบบงานอ่ืนในปีถัดไป

3.5 ผลการดําเนินงานการพัฒนาความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ

3.5.1 นโยบายการกํากับกิจการ  
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์

ชีวิตท่ีดีให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจท่ีมีต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้นํา
ด้านคุณภาพ ราคาแข่งขันได้ในการผลิตและจําหน่ายเม็ดพลาสติก กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว มีขีดความสามารถทางการแข่งขันอยู่ในระดับ

อุบัติเหตุทําให้ทรัพย์สินเสียหาย
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การวิเคราะห์งานเพื ่อความปลอดภัย (JSA) เจ้าหน้าที ่ความปลอดภัย ทีมช่างและผู ้ควบคุมการผลิตร่วมกันประเมิน
(Input-Process-Output) โดยในปี 2563 ได้ทบทวนในส่วนของกระบวนการทํางานหลักที่

ได้ทําการวิเคราะห์และประเมินความอันตรายครบ 100% และต้องมีการดําเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติ
ได้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกระบวนการทํางานนําเสนอฝ่ายจัดการเพื่อ

งบประมาณให้เหมาะสมกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในแผนการทํางานในปีต่อๆ ไปอีกด้วย
โครงการลดอุบัติเหตุจากการใช้โฟลค์ลิฟท์ มีการจัดอบรมความปลอภัยการใช้งานรถยก (โฟลค์ลิฟท์

ช่างช่อมบํารุง โดยพนักงานท่ีสอบผ่านท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะได้ใบรับรองและเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ติดที่แขนเสื ้อ เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักรู้ในหน้าที่ขับขี่ปลอดภัยที่มีความสําคัญ

จากการตรวจประเมินความปลอดภัยเปรียบเทียบอัตราการเกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ ยังไม่อาจลดอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสีย
วันทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายได้แม้จะพบว่ามีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีก่อนโดยในปี 2563 

วัน เป็นจํานวนวันท่ีหยุดมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลัง ซ่ึงหมายถึงว่าจํานวนอุบัติเหตุลดลงแต่ความรุนแรง
หยุดงานนานเพ่ิมมากข้ึน บริษัทฯ จึงตั้งเป้ายกระดับความปลอดภัย โดยคณะกรรมการความปลอดภัยมีแนวคิด

ท้ังระบบไม่เพียงพอเฉพาะส่วนการทํางานของเครื่องจักรเท่านั้น ได้เพิ่มเติมการประเมินอันตรายของพื้นที่และส่วน
ะแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมและจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

การตั้งเป้าหมายยกระดับครั้งน้ีมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความปลอดภัย และนําระบบ
ไปปฏิบัติ ด้วยความรู้ ความเข้าใจจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย 

เพิ่มหัวข้ออบรมด้านสิทธิมนุษยชนในการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักรู้และให้ความสําคัญ เคารพและ
ปฏิบัติต่อเพ่ือนมนุษย์ตามหลักสากล  

ได้เข้าโครงการภาคสมัครใจ การจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ 
จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยจัดตั ้งคณะทํางานและจัดทําระบบ 

โดยคาดหวังจะได้รับการรับรองระบบในปี 2564 และนําความรู้แนวทางท่ีได้รับไปขยายผลใน
การทํางานกับระบบงานอ่ืนในปีถัดไป  

นงานการพัฒนาความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ 

นินธุรกิจตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร เพ่ือการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มั่นคง ยั่งยืน ส่งมอบคุณภาพ
ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจท่ีมีต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้นํา

ด้านคุณภาพ ราคาแข่งขันได้ในการผลิตและจําหน่ายเม็ดพลาสติก กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว มีขีดความสามารถทางการแข่งขันอยู่ในระดับ
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และผู ้ควบคุมการผลิตร่วมกันประเมิน
ได้ทบทวนในส่วนของกระบวนการทํางานหลักที่

และต้องมีการดําเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติม                
นําเสนอฝ่ายจัดการเพื่อจัดสรรทรัพยากร

ไปอีกด้วย 
โฟลค์ลิฟท์) ประจําปีให้กับพนักงาน

ช่างช่อมบํารุง โดยพนักงานท่ีสอบผ่านท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะได้ใบรับรองและเครื่องหมาย
ยที่มีความสําคัญต่อหน้าที่ ทรัพย์สินและ                

ยังไม่อาจลดอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสีย          
2563 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 5 ครั้ง รวม

ปีย้อนหลัง ซ่ึงหมายถึงว่าจํานวนอุบัติเหตุลดลงแต่ความรุนแรง
ดยคณะกรรมการความปลอดภัยมีแนวคิดที่จะตรวจสอบและ

ท้ังระบบไม่เพียงพอเฉพาะส่วนการทํางานของเครื่องจักรเท่านั้น ได้เพิ่มเติมการประเมินอันตรายของพื้นที่และส่วน
ระสิทธิภาพทั้ง Operation Control & 

มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความปลอดภัย และนําระบบ

 

เพิ่มหัวข้ออบรมด้านสิทธิมนุษยชนในการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักรู้และให้ความสําคัญ เคารพและ

ได้เข้าโครงการภาคสมัครใจ การจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ (Process safety 
จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยจัดตั ้งคณะทํางานและจัดทําระบบ PSM ให้กับ

และนําความรู้แนวทางท่ีได้รับไปขยายผลใน

และพันธกิจองค์กร เพ่ือการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มั่นคง ยั่งยืน ส่งมอบคุณภาพ
ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจท่ีมีต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้นํา

ด้านคุณภาพ ราคาแข่งขันได้ในการผลิตและจําหน่ายเม็ดพลาสติก กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว มีขีดความสามารถทางการแข่งขันอยู่ในระดับ

16
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แนวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมและมีฐานลูกค้าท่ีมั่นคงและเติบโตตามนโยบายความยั่งยืนที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและมีแนวทางการพัฒนา
กิจการเพ่ือความยั่งยืน ดังน้ี 

1. สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยึดหลักบรรษัทภิบาล บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ 
มิใช่เพียงแค่การเติบโตของผลกําไร แต่ยังกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ภายใต้
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การซื้อ
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่คํานึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ป้องกันผลกระทบต่อพนักงาน ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อชุมชน อันนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า 

2. บุคลากรท่ีมีคุณภาพ “พนักงาน” คือหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ศักยภาพการทํางาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี ควบคู่ไปกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน                   
การบริหารจัดการน้ํา การจัดการของเสีย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการแนวทางการอนุรักษ์และ
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเข้ากับกระบวนการดําเนินงานในทุกข้ันตอน เพ่ือเป้าหมายท่ีจะรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

4. ดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย มีกฎระเบียบท่ีโรงงานต้องปฏิบัติเข้มงวดและการนิคมฯ มีการตรวจสอบกํากับการทํางานและให้คําแนะนําการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี การอยู่ร่วมกันกับโรงงานโดยรอบจึงมีการพึ่งพาและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้านสังคม 
ชุมชนบ้านเรือนท่ีตั้งห่างออกไป เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาที่ชุมชุมต้องการและตรงกับความสามารถที่บริษัทฯ
สามารถทําได้ เช่น ให้การสนับสนุนการศึกษาให้กับพนักงาน การรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันในจังหวัด การดูแลความ
ปลอดภัย รับสมัครพนักงานท่ีมีภูมิลําเนาในเขตพ้ืนท่ี  
 เป้าหมาย  : 

1. เป็นหน่ึงในผู้นําผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีทุกชนิดของการใช้งาน 
2. เป็นผู้ผลิตท่ีตอบโจทย์ด้านกาวและวัสดุยาแนวอย่างมืออาชีพ 
3. ผลกําไรเพ่ือการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ (Profit economy ) 
4. การดําเนินธุรกิจต่อเน่ือง (Business Continuity Management) 

 กลยุทธ์ : 
 ยกระดับกระบวนการการดําเนินงานด้านนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล และมุ่งมั ่นสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับ คู่ค้า ด้วยการดําเนินงานอย่างผู้เช่ียวชาญเพ่ือสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมั่งคงและยั่งยืน 
 การบริหารจัดการ : 
การพัฒนาความยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานของของความร่วมมือทั้งองค์กร ให้ความสําคัญกับบุคลากรที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความ
ยั่งยืนท้ัง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีการบริหารงาน ดังน้ี 
1. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สําคัญ โดยกําหนดนโยบาย ขอบเขตความรับผิดชอบที่จะพาองค์กรไปสู่

ความยั่งยืนภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีดี เพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกสว่น
อย่างเหมาะสม 

2. สนับสนุนปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และนําเทคโนโลยีการผลิตท่ีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้กับองค์กร 

3. ปรับกระบวนการภายใน เพ่ือนําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างมีระบบ  
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 ผลงานปี 2563 : 
ในปี 2563 การดําเนินงานด้านความยั่งยืนได้เริ่มจัดทําเป็นปีแรกและยังวัดผลด้านความยั่งยืนไม่ได้มากนัก โดยรวบรวม
ผลงานและตั้งเป้าหมายในระยะสั้น ดังน้ี 
1. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทางท้ังด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน การใช้ข้อมูลภายในและการกํากับดูแลกิจการ 

รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
2. ผลสํารวจพนักงานการรับรู้เข้าใจในการกํากับกิจการที่ดี จรรยาบรรณ การต่อต้านการคอร์รัปชั่นและนโยบายต่างๆ                    

ท่ีบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ พนักงานท่ีตอบว่าไม่ทราบมีเพียงร้อยละ 4 
3. ความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 86 และลูกค้าต่างประเทศ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90.87 
4. เป็นผู้ขายท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ปลอดสารต้องห้าม (RoHS2) ครบ 100% จากปีก่อน 
5. การเติบโตและขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
เป้าหมายปีถัดไป 

1. เตรียมการภายในและจัดทําเอกสารหลักฐาน เพ่ือเข้าแข่งขันรับรางวัลหุ้นยั่งยืนปี 2564 (THSI Reward 2021)  
2. ยื่นเจตนารมย์ปฏิฌาณตนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันและได้รับการรับรอง (CAC certify) ภายในปี 2565 
3. Eco-Design สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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4.1 วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 

สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2563 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก                     
คอมปาวด์ (Plastic Compound) และผลิตภัณฑ์กาวสําหรับอุตสาหกรรม (Industrial Adhesive) และผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant) เพื่อ
จําหน่ายให้แก่ลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ โดยมีฐานลูกค้าหลักในประเทศเป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตของสินค้าต่างๆ ซ่ึงมีฐานลูกค้าต่างประเทศท้ังในอาเซียน ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาใต้ โดยบริษัทฯ 
ผลิตและจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ท้ังตราสินค้าของบริษัทฯ และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ความสามารถในการสร้างรายได้
ของบริษัทฯ จะข้ึนอยู่กับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการเติบโตของแต่ละภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและการลงทุนใน
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน สําหรับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 1) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์  2) ผลิตภัณฑ์กาวและ 3) ผลิตภัณฑ์ยาแนวสําหรับใช้ในครัวเรือน กลุ่มธุรกิจท่ี 1 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
คอมปาวด์ สามารถจําแนกออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ 1.1) ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สําหรับสายไฟฟ้าและ
สายเคเบิ้ล (Wire and Cable PVC) 1.2) ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สําหรับเกรดใช้งานทั่วไป (General Grade PVC) ซึ่ง
ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็ง (Rigid PVC) และเม็ดพลาสติกพีวีซี ชนิดที่ใช้สําหรับงานทั่วไปนอกเหนือจากการผลิตสายไฟฟ้า
และสายเคเบ้ิล รวมถึงผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกสําหรับใช้ทางการแพทย์ (Medical Grade PVC) และ 1.3) เส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีน 
กลุ่มธุรกิจที่ 2 ธุรกิจผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นําไปใช้ในธุรกิจผลิตรองเท้าและเฟอร์นิเจอร์เครื่องหนัง และ กลุ่มธุรกิจที่ 3 
ผลิตภัณฑ์ยาแนว สามารถจําแนกตามประเภทของสินค้า ได้แก่ 3.1) ผลิตภัณฑ์ยาแนว 3.2) ผลิตภัณฑ์กาวขนาดเล็กสําหรับใช้ในครัวเรือน 
3.3) ผลิตภัณฑ์ยาแนวสําหรับอุตสาหกรรม และ 3.4) สินค้าท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนท้ังในและต่างประเทศ 

การวิเคราะหผ์ลการดําเนินงาน 
ตารางท่ี 1 : งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีบัญชสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 

 สําหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม  
2562 2563 เปลี่ยนแปลง +, (-) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย 1,363.76 99.11 1,369.21 99.19 5.45 0.40 
ต้นทุนขาย 1,180.50 85.79 1,101.75 79.81 (78.75) (6.67) 
กําไรขั้นต้น 183.26 13.32 267.46 19.38 84.20 45.95 
รายได้อ่ืน 6.74 0.49 7.68 0.56 0.94 13.95 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น 5.56 0.40 3.53 0.26 (2.03) (36.51) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 195.56 14.21 278.67 20.19 83.11 42.50 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 71.71 5.21 69.98 5.07 (1.73) (2.41) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 106.34 7.73 112.52 8.15 6.18 5.81 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 178.05 12.94 182.50 13.22 4.45 2.50 
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 17.51 1.27 96.17 6.97 78.66 449.23 
ต้นทุนทางการเงิน 13.99 1.02 10.42 0.75 (3.57) (25.52) 
กําไรก่อนภาษีเงินได ้ 3.52 0.26 85.75 6.21 82.23 2,336.08 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 0.26 0.02 16.09 1.17 15.83 6,088.46 
กําไรสุทธิ 3.26 0.24 69.66 5.05 66.40 2,036.81 
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน (1.69) (0.12) 0.25 0.02 (1.44) (85.21) 
กําไรเบ็ดเสร็จรวม 1.57 0.11 69.91 5.06 68.34 4,352.87 
*อัตราร้อยละของรายได้รวม 

  
 การวิเคราะหแ์ละคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
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รายไดจ้ากการขาย 
สําหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจํานวน 1,376.06 ล้านบาท และ 1,380.42 ล้านบาทตามลําดับ แบ่งเป็นรายได้

จากการขายจํานวน 1,363.76 ล้านบาท และ 1,369.21 ล้านบาทตามลําดับ ท้ังน้ี รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น  5.45 ล้านบาท
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 มีสาเหตุหลักจากการขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์เพิ่มขึ้นกว่า 81 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ปริมาณการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.89 จากการขยายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สําหรับเกรดทั่วไปและเม็ดพลาสติก
สําหรับใช้ทางผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ิมข้ึน 72.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.74 ซ่ึงส่วนใหญ่จําหน่ายผ่านบริษัท โชวะ โกลบอล 
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อจําหน่ายต่อให้กับบริษัทที่นําไปผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น สายนํ้าเกลือ ถุงฟอกไต ถุงใส่โลหิตและท่อดูด
เสมหะ เป็นต้น ในขณะท่ีเม็ดพลาสติกสําหรับผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบ้ิลมีรายได้เพ่ิมขึ้นกว่า 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตร้อยละ 
1.27 เน่ืองจากสินค้ากลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ส่วนใหญ่เป็นงานสายไฟกลุ่มสายไฟซ่ึงนําไปใช้สําหรับโครงการภาครัฐบาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จะเห็นได้ว่า รายได้จากการจําหน่ายกลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์สําหรับเกรดใช้งานท่ัวไป โดยเฉพาะในส่วนของเม็ดพลาสติก
ทางการแพทย์ ยังมีความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมิได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 จึงส่งผลให้ในระหว่างปี 2563 
ยอดขายกลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์เติบโตข้ึนประมาณร้อยละ 9.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 

อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจกาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 โดยยอดขายกลุ่มธุรกิจกาวสําหรับ
อุตสาหกรรมปรับตัวลดลง (45.89) ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ (23.99) เน่ืองจาก ลูกค้าในธุรกิจกาวอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจรองเท้าและเครื่องหนังขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักการดําเนินธุรกิจช่ัวคราวในช่วงการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 และการระงับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของท่าเรือระหว่างประเทศบางแห่ง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยาแนวมีการปรับตัว
ลดลง (29.84) ล้านบาทหรือร้อยละ (8.35) จากการชะลอตัวของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวขนาดเล็ก โดยเฉพาะสินค้าประเภท 
DIY ซึ ่งกว่าร้อยละ 90 เป็นการส่งไปจําหน่ายยังต่างประเทศเนื ่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19                          
ในต่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อนํารายได้จากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ รายได้จากผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ยาแนว 
รายได้โดยรวมแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ของปี 2563 คิดเป็นมูลค่า 821 ล้านบาท 191ล้านบาท และ 357 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 60:14:26 เมื่อเทียบกับสัดส่วนของปีท่ีผ่านมา มีสัดส่วน 54:17:28  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางท่ี 2 : โครงสร้างรายได้จําแนกตามกลุม่ผลิตภัณฑ ์สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 

รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ ์
ม.ค.-ธ.ค. 2562 ม.ค.-ธ.ค. 2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ผลิตภณัฑ์เมด็พลาสติกคอมปาวดส์ําหรับผลติสายไฟฟ้าและ
สายเคเบ้ิล 

533.99 39.16 540.85 39.50 6.86 1.27 

เม็ดพลาสติกคอมปาวดส์ําหรับเกรดใช้งานท่ัวไป 189.48 13.89 262.23 19.15 72.75 27.74 
เส้นใยสังเคราะห์โพลโีพรพิลีน 15.96 1.17 17.53 1.28 1.57 8.96 
รายได้รวมผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ 739.44 54.22 820.61 59.93 81.17 9.89 
ผลิตภณัฑ์กาวอุตสาหกรรม 237.21 17.39 191.32 13.97 (45.89) (23.99) 
รายได้รวมผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม 237.21 17.39 191.32 13.97 (45.89) (23.99) 
ผลิตภณัฑ์ยาแนว 179.34 13.15 166.39 12.15 (12.95) (7.78) 
ผลิตภณัฑ์กาวและยาแนวขนาดเลก็สําหรับใช้ในครัวเรือน 169.84 12.45 142.56 10.41 (27.28) (19.14) 
ผลิตภณัฑ์ยาแนวสําหรับอุตสาหกรรม 8.93 0.65 26.33 1.92 17.40 66.08 
สินค้าท่ีเก่ียวข้อง 29.00 2.13 22.01 1.61 (6.99) (31.76) 
รายได้รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว 387.12 28.39 357.28 26.09 (29.84) (8.35) 
รายได้จากการขายรวมท้ัง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ ์ 1,363.76 100.00 1,369.21 100.00 5.45 0.40 

สําหรับโครงสร้างรายได้จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในปีท่ีผ่านมา ประมาณร้อยละ 72.01 ของยอดขายรวมของบริษัทฯ นําไปใช้
สําหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เช่น ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ผลิตภัณฑ์ยาแนวเป็นหลักโดยผลิตภัณฑ์                        
กลุ ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์มุ ่งเน้นฐานลูกค้าที่นําไปผลิตสายไฟฟ้าให้กับทั้งงานภาครัฐบาลและงานทั่วไปรองรับงานก่อสร้างของ
ภาคเอกชน ส่วนผลิตภัณฑ์ยาแนวจะเน้นฐานลูกค้าในกลุ่มงานรับเหมาก่อสร้าง และซ่อมแซมภาคเอกชน ในขณะที่ประมาณร้อยละ 9.56 
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นําไปใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังซ่ึงยังคงหดตัวอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้าตามภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์กาวสําหรับยึดติดระหว่างรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีสัดส่วนร้อยละ 
10.50 ส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มกาวและยาแนวขนาดเล็ก หรือ DIY Products สําหรับใช้ในงานซ่อมแซมหรือตกแต่งรถยนต์และอุปกรณ์ใน
รถยนต์และประมาณร้อยละ 7.93 ส่วนท่ีเหลือใช้สําหรับอุตสาหกรรมอ่ืน 
ตารางท่ี 3 : โครงสร้างรายได้จําแนกตามกลุม่อุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 862.27 60.68 893.78 65.56 986.11 72.01 
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 227.71 16.02 177.82 13.04 130.91 9.56 
อุตสาหกรรมยานยนต ์ 182.86 12.87 146.12 10.72 143.81 10.50 
อ่ืนๆ 148.25 10.43 145.66 10.68 108.52 7.93 

รายได้จากการขายรวม 1,421.08 100.00 1,363.38 100.00 1,369.35 100.00 

สําหรับโครงสร้างรายได้จําแนกตามภูมิภาคของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2563 มีรายได้ในประเทศ 1,044.15                    
ล้านบาท จากรายได้รวม 1,369.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.26 ของรายได้ เมื่อเทียบกับปี 2562 มีรายได้ในประเทศ  974.54 ล้าน
บาท คิดเป็น ร้อยละ 74.48 จากรายได้รวม 1,363.38 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 69.61 ล้านบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.67 ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นการจําหน่ายสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ในประเทศเป็นหลัก โดยเป็นความต้องการสินค้าของลูกค้าที่นําไปใช้ผลิตสายไฟ
สําหรับงานโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐและการเติบโตของเม็ดพลาสติกคอมปาวด์สําหรับใช้ทางการแพทย์ซึ่งมิได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มากนัก โดยในปัจจุบันได้เดินเครื่องผลิตได้ครบทั้ง 3 สายการผลิตตลอดทั้งปี 2563 ในขณะที่
รายได้จากต่างประเทศปรับตัวลดลง โดยเฉพาะรายได้จากการส่งออกไปยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้และแอฟริกา 
ซ่ึงมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าไปจําหน่ายโดยตรง 
ตารางท่ี 4 : โครงสร้างรายได้จําแนกตามภูมภิาค 

ภูมิภาค 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ไทย 1,007.26 70.88 974.54 71.48 1044.15 76.26 
ไนจีเรยี 77.11 5.43 65.73 4.82 49.61 3.62 
เคนย่า 70.48 4.96 58.83 4.32 46.46 3.39 
สิงคโปร ์ 30.36 2.14 23.20 1.7 16.03 1.17 
ฟิลิปปินส ์ 27.46 1.93 18.56 1.36 19.06 1.39 
บังกลาเทศ 24.22 1.7 25.77 1.89 30.43 2.22 
เมียนมาร ์ 35.11 2.47 42.60 3.12 30.81 2.25 
เวียดนาม 42.53 2.99 44.51 3.26 32.54 2.38 
อ่ืนๆ 106.56 7.5 109.64 8.04 100.13 7.31 
รวมท้ังสิ้น 1,421.08 100.00 1,363.38 100.00 1,369.22 100.00 

ตน้ทนุขายและกาํไรขัYนตน้ 
สําหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจํานวน 1,180.50 ล้านบาท และ 1,101.75 ล้านบาท ตามลําดับ จําแนกเป็น

ต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ จํานวน 647.17 ล้านบาทและต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวจํานวน 200.43 ล้านบาท 
และผลิตภัณฑ์ยาแนวจํานวน 332.90 ล้านบาท ของปี 2562 และต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์จํานวน 677.62 ล้าน
บาท และต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวจํานวน 150.79 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ยาแนวจํานวน 273.33 ล้านบาท ในปี 2563 ส่งผลให้
บริษัทฯ มีกําไรขั้นต้น ร้อยละ 12.48 ร้อยละ 15.51 และร้อยละ 14.01 สําหรับปี 2562 และร้อยละ 17.42 ร้อยละ 21.18 และร้อยละ 
23.50 ตามลําดับในปี 2563  
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ตารางท่ี 5 : ต้นทุนขายและกําไรขั้นต้น 

ต้นทุนขายและกําไรขั้นต้น 
ม.ค. – ธ.ค. 2562 ม.ค. – ธ.ค. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

ต้นทุนขายกลุ่มผลติภณัฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด ์
ต้นทุนขายกลุ่มผลติภณัฑ์กาว 
ต้นทุนขายกลุ่มผลติภณัฑ์ยาแนว 

647.17 
200.43 
332.90 

677.62 
150.79 
273.33 

ต้นทุนขายรวม 1,180.50 1,101.75 
กําไรข้ันต้นกลุ่มผลติภณัฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด ์
กําไรข้ันต้นกลุ่มผลติภณัฑ์กาว 
กําไรข้ันต้นกลุ่มผลติภณัฑ์ยาแนว 

92.27 
36.78 
54.22 

142.99 
40.53 
83.94 

กําไรขั้นต้นรวม 183.27 267.46 
อัตรากําไรข้ันต้นกลุ่มผลิตภณัฑ์เมด็พลาสติกคอมปาวด ์
อัตรากําไรข้ันต้นกลุ่มผลิตภณัฑ์กาว 
อัตรากําไรข้ันต้นกลุ่มผลิตภณัฑ์ยาแนว 

12.48 
15.51 
14.01 

17.42 
21.18 
23.50 

อัตรากําไรขั้นต้นรวม  13.44 19.53 

โดยภาพรวมบริษัทฯมีอัตรากําไรข้ันต้นปรับตัวเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ สําหรับกลุ่มธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ บริษัทฯ ได้รับ
ผลบวกจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าทั้งในส่วนของราคาเรซิ่นและสารเติมแต่ง หรือ Plasticizer ในตลาดโลกปรับลดลง อีกทั้ง 
บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ด้านการขายเพื่อครอบคลุมการใช้งานของลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลได้ตามประกอบกับบริษัทฯ
สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ลดลงจากการประหยัดต่อขนาดการผลิตและการสั่งซื้อ
วัตถุดิบเกรดสินค้า ตลอดจนการพัฒนาการลดต้นทุนการผลิตสําหรับกลุ่มที่มี การแข่งขันด้านราคาสูง นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับเกรดทนไฟและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอัตรากําไรที่สูงขึ้นกว่าเกรดใช้งานทั่วไป สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวใน
กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯมีการปรับตัวทางด้านราคาเพื่อ
แข่งขันและการหาลูกค้าใหม่ของผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศและกลุ่มตัวแทนจําหน่ายของบริษัทฯ และปรับลดขนาดของ การ
ผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่หดตัวอย่างมากจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
ต้องการสินค้าในตลาด ประกอบกับในธุรกิจกาวได้รับผลบวกจากราคาวัตถุดิบกลุ่มยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) และสารละลาย
ประเภท Toluene และสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทอ่ืนๆ สําหรับการผลิตกาวอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเช่นกันจากความต้องการใน
ตลาดโลกหดตัวระหว่างปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีอัตรากําไรข้ันต้นสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวปรับตัวเพ่ิมข้ันเช่นกันจากราคาวัตถุดิบ
หลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวที่สําคัญ ได้แก่ วัตถุดิบผสมสําเร็จรูปซีลิโคน (Silicone Sealant) และวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต
ซิลิโคนซีแลนท์มีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามราคาของวัตถุดิบดังกล่าวในตลาดโลกเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า จึงส่งผลให้มีอัตรากําไร
ข้ันต้นเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 
สําหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเพิ่มขึ้น 4.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2.50 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆดังต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 6 : ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ม.ค.-ธ.ค.2562 ม.ค-ธ.ค. 2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย                      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

71.71 
106.34 

40.28 
59.72 

69.98 
112.52 

38.35 
61.65 

(1.73) 
6.18 

(2.41) 
5.81 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 178.05 100.00 182.50 100.00 4.45 2.50 
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 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ในปี 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายทั้งสิ้น จํานวน 69.98 ล้านบาท จากเดิม 71.71 ล้านบาท ในปีก่อนหน้าหรือลดลงจํานวน 
(1.73) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (2.41) ท้ังน้ี ค่าใช้จ่ายในการขายท่ีลดลงส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเดินทางระหว่าง
ประเทศและงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศและค่าขนส่งสินค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดจําหน่ายสินค้าโดยตรง 
เน่ืองจาก การลดลงของยอดขายในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรง ในส่วนของการจําหน่ายสินค้ากลุ่ม
กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 112.52 ล้านบาท จากเดิม 106.34 ล้านบาทในปีก่อนหน้าหรือเพิ่มขึ้นจํานวน 
6.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.81 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นผลจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เพ่ิมข้ึนของลูกค้าต่างประเทศบางราย ซ่ึงได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้การชําระเงินระหว่างประเทศมีการชําระล่าช้า
กว่ากําหนด และการตั้งสํารองเงินชดเชยเกษียณอายุของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ของปี                  
ก่อนหน้า โดยในปีน้ีไม่มีการบันทึกรายการพิเศษดังกล่าว 

ตน้ทนุทางการเงิน 
บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2563 จํานวน 10.42 ล้านบาท จากเดิม 13.99 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 0.75 

จากเดิม ร้อยละ 1.02 ของยอดขายสุทธิ ทั้งนี้ การลดลงของต้นทุนทางการเงินกว่า (3.57) ล้านบาทหรือลดลงกว่า ร้อยละ (25.52) 
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินได้ปรับตัวลดลงตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทั้งในประเทศและเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก 
นอกจากนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้นลดลงกว่า (76) ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2562 เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้รับชําระค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมค้างจ่ายในอดีตท้ังจํานวนจนถึงปัจจุบันท้ังสิ้น 53 ล้านบาท และนํามา
ลดภาระหน้ีสินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นหลัก 

กาํไรสทุธิ 
บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิสําหรับปี 2563 จํานวน 69.66 ล้านบาท จากเดิมกําไรสุทธิ 3.26 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 66.40                

ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 20 เท่า โดยสาเหตุที่บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นหลักมาจากการเติบโตของอัตรากําไรของทุกกลุ่ม
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์จากความต้องการสินค้าเพ่ือนําไปผลิตสายไฟและสายเคเบิ้ลขนาดใหญ่ในกลุ่ม
งานด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐฯ ในขณะที่บริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด ตลอดจน การพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับค่าใช้จ่ายบริหารที่
ลดลง เน่ืองจาก มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงกับกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ปรับตัวให้มีผลกําไรได้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกได้                                
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรพัยร์วม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจํานวน 1,253.65 ล้านบาท และ 1,243.68 ล้าน

บาทตามลําดับ โดยมีสินทรัพย์ท่ีสําคัญหลักประกอบด้วยลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ อาคารและอุปกรณ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 สามารถจําแนกได้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 699.15 ล้านบาท และ 699.56  ล้านบาท 
ตามลําดับ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 554.50 ล้านบาท และ  544.12ล้านบาทตามลําดับ 
รายการสินทรัพย์ท่ีสําคัญซ่ึงเปลีย่นแปลงสําหรับปี 2563 มีดังต่อไปนี้ 
1. สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (20.32)                
ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานรวมทั้งสิ้น +119.58 ล้านบาท                     
ซึ ่งกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานที่สําคัญประกอบด้วยกําไรสุทธิระหว่างงวด 69.66 ล้านบาท ค่าเสื ่อมราคา 48.44                 
ล้านบาท และลูกหนี้อื่นลดลง 44.92 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากลูกหนี้ภาษีกรมสรรพากรลดลงเป็นหลัก โดยบริษัทฯ 
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นํากระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานไปใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์สําหรับการผลิตและทดลองสินค้าในกิจกรรมลงทุน
จํานวนทั ้งส ิ ้น (33.34) ล้านบาท และส่วนที ่เหลือนําไปจ่ายชําระคืนเงินกู ้ระยะสั ้นและระยะยาวรวมทั ้งส ิ ้น (106.64)                   
ล้านบาท ในจํานวนดังกล่าว จําแนกเป็นการใช้เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน ชําระเงินกู้ระยะยาว ดอกเบี้ยจ่ายและ                 
เงินปันผลจ่าย ตามลําดับ 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น +30.49                
ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการขายสินค้าท่ีเริ่มฟ้ืนตัวจากสถานการณ์โควิด 19 ท่ีเริ่มกลับมาสู่การซื้อขาย
สินค้าตามปกติในไตรมาสที่ 3 เป็นต้นมา ทําให้มีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
รายละเอียดลูกหน้ี ดังน้ี 

ลูกหนีก้ารค้า 
งบการเงินรวมสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย (ล้านบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
กิจการอ่ืนๆ 
รวม 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู 

0.51 
339.48 
339.99 
(4.72) 

0.29 
373.36 
373.65 
(7.88) 

สุทธ ิ 335.27 365.77 

 บริษัทฯ มีการตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญ ณ ปัจจุบันเป็นร้อยละของยอดคงเหลือลูกหน้ี ซ่ึงเกินกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามลําดับ
ข้ันตามช่วงเวลาต่างๆ และบริษัทฯ จะทําการตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญ ท้ังจํานวนหากมีข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่ไม่สามารถเรียกเก็บ
หน้ีได้ท้ังจํานวน โดยในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมามีการตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากการชะลอการชําระหนี้ของลูกค้าบาง
รายจากสถานการณ์โควิด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯเพิ่มขึ้น จาก 88 วัน สําหรับปี 2562 เป็น 92 วัน 
สําหรับปี 2563 ซ่ึงเป็นผลจากลูกหน้ีคงเหลือ ณ สิ้นปี 2563 ท่ีเพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 ท่ีผ่านมา 

 สินค้าคงเหลือ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิท้ังสิ้น261.43 ล้านบาท และ 
296.59 ล้านบาท ตามลําดับ ท้ังน้ี สินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึนกว่า 35 ล้านบาท โดยรายการที่สําคัญเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ
และสินค้าสําเร็จรูป 37.4 ล้านบาทและ 16.7 ล้านบาท ตามลําดับ  

ลูกหนีก้ารค้า 
งบการเงินรวมสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย (ล้านบาท) 

สินค้าสาํเร็จรูป 
วัตถุดิบ 
งานระหว่างทํา 
วัสดุโรงงาน 
สินค้าระหว่างทาง 

หัก ค่าเผื่อมลูค่าสินค้าสาํเรจ็รูปลดลง 

62.79 
117.53 
12.76 
22.78 
51.60 
(6.03) 

79.51 
154.90 
16.50 
26.03 
24.54 
(4.91) 

รวม 261.43 296.59 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (10.38) 

ล้านบาท คงเหลือ 544.12 ล้านบาท ซึ ่งส ่วนใหญ่เป็นการปรับตัวลดลงของที ่ด ิน อาคารและอุปกรณ์ส ุทธิ (15.86)                      
ล้านบาท เนื่องจาก ผลของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรตามปกติส่วนที่เหลือเป็นการปรับส่วนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตาม
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มาตรฐาน  TFRS16 (4.21) ล้านบาท การขายเศษซากเครื่องจักรที่หมดอายุการใช้งาน (3.62) ล้านบาท และการโอนสินทรัพย์
ระหว่างดําเนินการและเครื่องจักรระหว่างติดตั้งภายในปีลดลง (19.36) และบริษัทฯ เริ่มคํานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามปกติ 

หนีY สินรวมและสว่นของผ ูถื้อห ุน้รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ ้น 672.24 ล้านบาทและ 598.34 ล้านบาท 

ตามลําดับ โดยในปี 2563 โดยมีหน้ีสินท่ีสําคัญ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน เป็นต้น และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 581.41 ล้านบาทและ 645.35 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2563 ตามลําดับ  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจดทะเบียน 300.00 ล้านบาท ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นจํานวน 202.20 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.31 ล้านบาท ทุนสํารองตามกฎหมาย 16.86 ล้านบาท 
กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร  126.21 ล้านบาท และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (0.23) ล้านบาท 
รายการหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีสําคัญซ่ึงเปลี่ยนแปลงในของปี 2563 มีดังต่อไปนี้ 
1. หนี้สินหมุนเวียน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร โดย วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง (76.36)                  
ล้านบาท เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้มีการใช้สินเช่ือเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ือมาทดแทนเงินกู้ระยะสั้นที่ได้ทําการเบิกเงินกู้
และจ่ายไปในการลงทุนก่อสร้างโรงงานในช่วงปีท่ีผ่านมาจํานวนท้ังสิ้น (20) ล้านบาท และบริษัทฯ ได้นําเงินคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่
ได้รับประมาณ 53 ล้านบาท มาชําระเงินกู้ระยะสั้นเพ่ือลดภาระดอกเบ้ียของบริษัทฯ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา 

 เจ้าหนี้การค้า โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าลดลง (15.09) ล้านบาท ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ                  
มีระยะเวลาในการชําระหน้ีเฉลี่ย ประมาณ 67 วัน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ท่ีมีระยะเวลาในการชําระหน้ีเฉลี่ย 63 วัน 

 เจ้าหน้ีอ่ืน ๆ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีเจ้าหน้ีอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน 15.10 ล้านบาท  
2. หนี้สินไม่หมุนเวียน 

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีสําคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวนทั้งสิ้น 69.72 ล้านบาท หรือลดลงจากสิ้น
ปีท่ีผ่านมาจํานวน (11) ล้านบาทจากการชําระเงินกู้ยืมระยะยาวรวมทั้งสิ้น 31.15 ล้านบาท โดยระหว่างปี บริษัทฯ กู้ยืมเงินภายใต้
สัญญาเงินกู ้ระยะยาวเพิ ่มเติมจํานวน 20 ล้านบาท สําหรับหนี ้ส ินไม่หมุนเวียนอื ่นประกอบด้วย ประมาณการหนี ้ส ิน                    
ไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานจํานวน 46.53 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 2.81 ล้านบาท ซ่ึงเป็นไปตามตารางการประมาณการ
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 645.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 63.94 ล้านบาทจากกําไรสุทธิของ
ของปี 2563 จํานวน 69.66 ล้านบาท   

การวิเคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงิน 

ตารางท่ี 7 : อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง      
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย 
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ 
อายุเฉลี่ยของเจ้าหน้ีการค้า 

เท่า 
วัน 
วัน 
วัน 

1.35 
91 
91 
70 

1.16 
82 
92 
61 

1.28 
88 
86 
63 

1.46 
92 
91 
67 

ความสามารถในการทํากําไร      
อัตรากําไรข้ันต้น ร้อยละ 15.51 13.65 13.44 19.53 
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อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

อัตรากําไรสุทธิ 
อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

2.09 
6.58 

0.91 
2.23 

0.24 
0.56 

5.05 
11.36 

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน      
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย ์
อัตราหมุนของสินทรัพย ์

ร้อยละ 
เท่า 

1.06 
1.17 

0.26 
1.10 

0.26 
1.10 

5.58 
1.11 

นโยบายทางการเงิน      
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย 

เท่า 
เท่า 

1.06 
2.34 

1.14 
2.44 

1.16 
1.72 

0.93 
6.37 

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง 
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 1.28 เท่า สําหรับงวดก่อน ปี 2562 เป็น 1.46 เท่า 
สําหรับปี 2563 สําหรับประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 92 วัน ทั้งนี้ในระหว่างปี 
2563 ท่ีผ่านมา มีการชะลอการชําระเงินของลูกค้าต่างประเทศบางรายในช่วงวิกฤตโควิด 19 แต่บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบอย่าง
มีนัยสําคัญจากการติดตามการชําระหน้ีของลูกค้าอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอายุเฉลี่ยของสินค้าลดลงเล็กน้อยจาก 86 
วันเป็น 91 วันเน่ืองจาก ในช่วงปลายปี 2563 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุดิบที่มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะท่ีอายุเจ้าหน้ีเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 63 วันเป็น 67 วัน 

2. อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร 
บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.44 สําหรับปี 2562 เป็นร้อยละ 19.53 สําหรับปี 2563 เนื่องจาก อัตราส่วน
ความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์เป็นหลัก ทั ้งนี ้ ความต้องการสินค้าในกลุ่มงาน                       
ด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ อัตรากําไรของกลุ่มธุรกิจกาวและผลิตภัณฑ์ยาแนวก็
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันจากต้นทุนวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ยาแนวในตลาดโลกปรับตัวลดลง จึงมีอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากทุก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ท้ัง 3 กลุ่มหลักและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากําไร
สุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.24 ในปี 2562 เป็นผลกําไรสุทธิร้อยละ 5.05 ในปี 2563 ดังนั้น อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น จึง
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเช่นกันจากร้อยละ 0.56 เป็นร้อยละ 11.36 

3. อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.23 ปี 2562 เป็นร้อยละ 5.58 ในปี 2563 และมีอัตราหมุนของ
สินทรัพย์เป็นยอดขายได้ลดลงจาก 1.10 เท่า ปี 2562 เทียบกับ 1.11 เท่าปี 2563 เนื่องจาก บริษัทฯ มีสินทรัพย์โดยรวมทั้งใน
ส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนที่ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยจากที่ระบุในรายละเอียดสินทรัพย์ที่สําคัญ ในขณะที่ 
ยอดขายช่วงระหว่างปี 2563 สามารถปรับตัวเพ่ิมข้ึนได้ประมาณ 6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงของปีก่อนหน้าน้ี 

4. อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน 
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.16 เท่า ณ สิ้นปี 2562 เป็น 0.93 เท่า ณ สิ้นปี 2563 ในขณะท่ี บริษัท
มีผลการดําเนินงานปรับตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระหว่างปีก่อนหน้านี้ อีกทั้ง บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงจาก 13.99                           
ล้านบาท เป็น 10.42 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 1.72 เท่า เป็น 
6.37 เท่าในปี 2563 จากการท่ีบริษัทฯ มีกําไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปี 2563 ในขณะที่ต้นทุนภาระดอกเบี้ย
ปรับตัวลดลงจากอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงในตลาดท้ังสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศปรับตัวลดลง 
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4.1 ปัจจยัหรอืเหตกุารณที์'อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรอืการดําเนินงานอยา่งมีนยัสําคญั  

บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาความยั่งยืน จําเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ดักและบําบัดมลพิษ รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยได้วางงบประมาณต่อเนื่องระยะ 3-5 ปี เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน ซึ่งไม่กระทบโดยตรงกับ                         
ผลประกอบการทางตรงมากนัก 

4.2 ขอ้มลูจากงบการเงินและอตัราสว่นทางการเงิน  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33.22 2.65 52.00 4.15 31.68 2.55 
ลูกหน้ีการค้า 328.46 26.22 335.28 26.74 365.77 29.41 
ลูกหน้ีอ่ืน 42.37 3.38 50.43 4.02 5.51 0.44 
สินค้าคงเหลือ 304.88 24.34 261.43 20.85 296.59 23.85 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 708.93 56.59 699.14 55.77 699.56 56.25 

สินทรัพย์ถาวร 534.70 42.68 542.49 43.27 542.49 42.34 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 9.07 0.72 12.01 0.96 12.01 1.69 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 543.77 43.41 554.50 44.26 554.50 44.59 

สินทรัพย์รวม 1,252.70  1,252.70  1,243.68  

 หนี้สิน 

หนี้สิน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หน้ีสินหมุนเวียน  609.95 546.56 480.41 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 56.91 125.68 117.92 

หนี้สินรวม 666.86 672.24 598.34 

 อัตราส่วนทางการเงิน  

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.16 1.28 1.46 
อัตรากําไรข้ันต้น (ร้อยละ) 13.65 13.44 19.53 
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 0.90 0.23 5.05 
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ 0.26 0.26 5.58 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 2.23 0.56 11.36 
อัตราหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.14 1.16 0.93 

 อัตราการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราการจ่ายปันผล 0.01 0.01 0.05 
กําไรสุทธิ (บาท/หุ้น) 0.022 0.005 0.116 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสทุธิ (ร้อยละ) 46.15 183.87 48.17 
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ชื่อบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 
ชื่อย่อหลักทรัพย ์ ADB 
เลขทะเบียนบริษัท 0107560000117 

ประเภทธุรกิจ 
ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic Compound) และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว (Adhesive and Sealant) เพื่อจําหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ 252 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

ท่ีตั้งโรงงาน 

1) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑย์าแนว 
252 หมู่ที่ 4 ตําบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

2) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสตกิพีวีซีคอมปาวด ์
260 หมู่ที่ 4 ตําบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

3) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสตกิพีวีซีคอมปาวด ์
271 หมู่ที่ 4 ตําบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

4) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาแนว 
816 หมู่ที่ 7 ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

โทรศัพท์ 02-709 4040-9 
โทรสาร 02-709 6686 
เว็บไซต ์ www.adb.co.th 
ทุนจดทะเบียน 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เลขานุการบริษัท 
นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกจิ 
โทรศัพท์ 02-709 4040-9 ต่อ 1097    อีเมล adb-cs@adb.co.th 

นักลงทุนสัมพันธ์ 
นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกจิ 
โทรศัพท์ 02-709 4040-9 ต่อ 1097    อีเมล adb_ir@adb.co.th 

บุคคลอ้างอิง  

นายทะเบียนหลักทรัพย ์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-009 9000 โทรสาร 02-009 9991 

ผู้สอบบัญช ี

นางสาวสาวิตรี  องค์สิริมีมงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ช้ัน 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 02-677 2000 โทรสาร 02-677 2222 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร่ี จํากดั 
เลขที่ 26/55 ถนนนางล้ินจ่ี แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 090-962 4799 

  
 ขอ้มลูทั'วไปและขอ้มลูสาํคญัอื'น 

5.1 ขอ้มลูทั'วไปของบริษทั 
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5.2 ขอ้มลูสาํคญัอื'น    

 ไม่มขีอ้มลูสาํคญัอื�นที�มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทนุอย่างมนียัสาํคญั 

5.3 ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

 ไม่ม ี

5.4 ตลาดรอง 

 ไม่ม ี

5.5 สถาบนัการเงินที'ติดต่อประจํา 

 ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)
  

 
 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที' 2 
การกาํกบัดแูลกิจการ 
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6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัการกาํกบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้พิจารณาให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศใช้โดยมติที่
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 โดยประกอบด้วยหลักปฏิบัติ ดังน้ี 
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 
หลักปฏิบัติ 3 เสรมิสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดบัสงูและการบิรหารบุคคลากร  
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผดิชอบ 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมสี่วนร่วมและการสือ่สารกับผู้ถือหุ้น 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตท่ียั่งยืนและเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้ยึดมั่นในการดําเนิน
ธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด พร้อมท้ังปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมาย ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดโดยเห็นชอบตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ืองและให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีรวมท้ังจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืนโดยได้กําหนดเป็นนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานยืดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ิและเป็นแนวทางการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ดังน้ี 

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 

คณะกรรมการและผู้บริหารมีแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ดังต่อไปน้ี 
1. จัดให้มีระบบในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือห้นและผู้มีส่วนได้เสียว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกฝา่ย 
2. กํากับดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบข้อกําหนดของนโยบาย กฎหมาย 

และจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
3. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
4. จัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระ นํามาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กร 
5. กําหนดประมวลจรรยาบรรณและข้อควรปฎิบัติของพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ทราบทั่วกัน เพื่อให้ 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางยืดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบติดตามผลได้จริง 

โครงสรา้งค่าตอบแทน 

บริษัทฯ ได้กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้ทุกระดับ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ดังน้ี 

  
 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

6.1 นโยบายและแนวปฏิบติัการกํากบัดแูลกิจการ 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

 

1. จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน

2. จัดให้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนดและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคํานึ

3. กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท้ังหมดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจําทุกปี เพื่อนําไปใช้ใน
การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประธานกรรมการเป็นผู้
สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริ

4. พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส ค่าบริหารตามผลงานและ
ระยะยาว เช่น การเป็นผู้บริหารหน่วยธุรกิจและได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

5. กําหนดนโยบายค่าตอบแทนสอดคล้องกับระดับอุตสาหกรรมและคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ
6. กําหนดนโยบายการประเมินผลการทํางานและได้สื่อสารให้เป็นท่ีรับทราบท่ัวท้ังองค์กร
7. กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารมีบทบาทและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

คณะกรรมการให้การเห็นชอบในหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูงและติดตามให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
ดูแลให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสําหรั
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและขุคลากรของบริษัทฯ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(สามารถอ่าน “นโยบายการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผ ูมี้สว่นไดเ้สียของกิจการ

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการอย่างสมํ่าเสมอ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเพ่ือให้เกิดความ
พิจารณาความสําคัญและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

ผ ูถื้อห ุน้  
บริษัทฯ ใช้หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

นํามาเป็นหลักปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการดูแลผู้ถือหุ้นให้มีการใช้
สิทธ์ิและมีหน้าท่ีดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในฐานะของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นเจ้าของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูและกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีสําคัญตามหลักปฏิบัติ ดังน้ี

1. กํากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ
2. กํากับดูแลให้การดําเนินการเพ่ือการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังก่อนวันประชุมและในวันประชุม มีความพร้อมในทุกมิติและดําเนินการการ

ประชุมด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
3. กํากับดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา

สิทธิของผู้ถือหุ้น 
1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทําหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจ

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
2. สิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซ้ือ

อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง
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ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน 
จัดให้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนดและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกับผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ 
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท้ังหมดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจําทุกปี เพื่อนําไปใช้ใน
การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้บริหาร

ซ่ึงรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประธานกรรมการเป็นผู้

สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบ 
พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส ค่าบริหารตามผลงานและ
ระยะยาว เช่น การเป็นผู้บริหารหน่วยธุรกิจและได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
กําหนดนโยบายค่าตอบแทนสอดคล้องกับระดับอุตสาหกรรมและคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ
กําหนดนโยบายการประเมินผลการทํางานและได้สื่อสารให้เป็นท่ีรับทราบท่ัวท้ังองค์กร 
กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารมีบทบาทและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูงและติดตามให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
ดูแลให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสําหรับทั้งองค์กร ทั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วว่าโครงสร้างค่าตอบแทนของ
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและขุคลากรของบริษัทฯ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

การกํากบัดูแลกิจการท่ีดี” ฉบับเต็มได้จาก QR Code ด้านล่างน้ีหรือดูตามเอกสารแนบ 

นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผ ูมี้สว่นไดเ้สียของกิจการ 

มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการอย่างสมํ่าเสมอ มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิด
ความสมดุลหรือพึงพอใจในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม โดยได้

พิจารณาความสําคัญและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปน้ี 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับหลัก
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการดูแลผู้ถือหุ้นให้มีการใช้

สิทธ์ิและมีหน้าท่ีดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และในฐานะของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นเจ้าของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูและกิจการที่ดีของตลาด
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีสําคัญตามหลักปฏิบัติ ดังน้ี 

กํากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ 
กํากับดูแลให้การดําเนินการเพ่ือการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังก่อนวันประชุมและในวันประชุม มีความพร้อมในทุกมิติและดําเนินการการ
ประชุมด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
กํากับดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา

มีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทําหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจ
บการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 

สิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซ้ือ ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร
อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทั้ง
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน 

จัดให้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
โบนัสและผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกับผล

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท้ังหมดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจําทุกปี เพื่อนําไปใช้ใน
โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้บริหาร

ซ่ึงรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว 
และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประธานกรรมการเป็นผู้

พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส ค่าบริหารตามผลงานและ

กําหนดนโยบายค่าตอบแทนสอดคล้องกับระดับอุตสาหกรรมและคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ 

ลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูงและติดตามให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าวและมีส่วนในการกํากับ

ทั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วว่าโครงสร้างค่าตอบแทนของ
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและขุคลากรของบริษัทฯ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ด้านล่างน้ีหรือดูตามเอกสารแนบ 5) 

ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม โดยได้

สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการปี 2560 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการดูแลผู้ถือหุ้นให้มีการใช้

สิทธ์ิและมีหน้าท่ีดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ในฐานะ
และในฐานะของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นเจ้าของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูและกิจการที่ดีของตลาด

กํากับดูแลให้การดําเนินการเพ่ือการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังก่อนวันประชุมและในวันประชุม มีความพร้อมในทุกมิติและดําเนินการการ

กํากับดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา 

มีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทําหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจ

ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
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และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลด
ทุนหรือเพ่ิมทุนและการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

3. ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการ
ประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการท้ังในท่ีประชุมและส่งคําถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและมีสิทธิ
มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม 

4. คณะกรรมการบริษัท ต้องตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น 

แนวปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. คณะกรรมการบริษัท เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมโดยมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบใน

แต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
ควรละเว้นการกระทําใดๆ ท่ีเป็นการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการบริษัท อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่และควรละเว้นการ
กระทําใดๆ ท่ีเป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติ ไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือ
มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

4. คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้
ชัดเจนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่ง
คําถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ ด้วย 

5. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น  
1. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้บริษัทฯ นําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ

แสดงผล เพ่ือให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยํา 
2. กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องได้ 
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระน้ันมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
4. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ

และวิสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
5. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เช่น การทํารายการเกี่ยวโยง การทํารายการได้มา

หรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 
6. ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามต่อที่ประชุมใน

เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ 
การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ได้บันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนดําเนินการ
ประชุม รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ ได้บันทึกคําถาม คําตอบและผลการลงคะแนน                      
ในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึง บันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการท่ีลาประชุมด้วย 

2. บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันทําการ
ถัดไปบน website ของบริษัทฯ 
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทฯ ได้ประกาศเลื่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 จากวันท่ี 21 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกําหนด โดยการประกาศแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายบริษัทฯ ได้จัดประชุมอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่โรงแรมเมเปิล 
ตั้งอยู่ในเขตบางนา กรุงเทพมหานครและถือว่าเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง เหมาะสมและเพียงพอต่อจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม หนังสือนัดประชุมได้จัดส่งและแนบหนังสือมอบอํานาจแบบ ก, แบบ ข และแบบ ค พร้อมเอกสารประกอบคําแนะนําขั้นตอน
สําหรับการมอบอํานาจในกรณีไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้และได้จัดทําท้ังฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ โดยมอบหมาย
ให้นายทะเบียนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ดําเนินการส่งจดหมายไปถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วันก่อนการประชุมและได้เผยแพร่
หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไชต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในครั้งน้ีได้จัดทําหนังสือนัดประชุมในรูปแบบ QR Code เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกให้
นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว อีกท้ัง บริษัทฯ ได้ลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วยและในวันประชุมไม่พบผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ร้องเรียนหรือมีความเห็นประเด็นความยุ่งยากในการใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิคส์แต่อย่างใด 

 ผลการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผุถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย บรษัิท

ไดค้ะแนนประเมินในระดบัดี  

ค ู่คา้และหรอืเจา้หนีY   
1. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียม เสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทฯ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย 
2. เง่ือนไขการคัดเลือกคู่ค้า มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า 
3. ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
4. จัดทํารูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันและเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจท่ีบริษัทดําเนินงาน 
5. จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

และคอร์รัปช่ันในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
6. จ่ายเงินคู่ค้าให้ตรงเวลาและปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีตกลงไว้อย่างเคร่งครัดและไม่มีค่าปรับจากการผิดสัญญา 
7. ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานหรือผู้บริหาร

ของคู่แข่ง 
8. ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลความจริง 
9. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมท้ังปฏิบัติตามพันธะสัญญา 

10. ใช้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ได้
ประโยชน์ทุกฝ่าย 

11. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึง ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมีเหตุทําให้ผิดนัดชําระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางท่ีแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล 

12. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเช่ือมั่นต่อเจ้าหน้ี 
13. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับเจ้าหน้ีและให้ความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน 

ลกูคา้หรอืลกูหนีY  
1. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน

และให้ความสําคัญต่อลูกค้า พนักงานมีความกระตือรือร้น มีน้ําใจ สุภาพอ่อนใจและรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นําไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ รวมถึง ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้ารายใดๆ ท้ังลูกค้ารายเล็ก รายใหญ่อย่างเท่าเทียม 

2. ส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาท่ีอ้างอิงได้ในตลาด สามารถแข่งขันได้ 
3. ให้ข้อมูล ข่าวสารและคําแนะนําท่ีถูกต้อง เพียงพอและทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับสินค้าและบริการ 
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4. ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

5. มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี ่ยวกับคุณภาพ บริการ วิธีใช้งานให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ รวมถึงความรวดเร็วในการ
ตอบสนองการส่งมอบและการดําเนินการอย่างถึงท่ีสุดเพ่ือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

6. เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและตรวจสอบระบบตามมาตรฐานต่างๆ ที่ลูกค้ามี โดยให้ได้รับความสะดวกและให้
อิสระในการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทฯ และพนักงานที่ถูกตรวจมีโอกาสได้ชี้แจงข้อมูลโดยตรงและได้รับคําแนะนําที่ดีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อกําหนดต่างๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานและคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 
โดยในรอบปีที ่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื ่อการแพทย์และได้ปรับปรุง
ข้อผิดพลาดต่างๆ ให้ตรงตามมาตรฐานท่ีลูกค้าต้องการและรอผลตอบรับจากลูกค้าซ่ึงคาดว่าจะได้ผลในทางท่ีดี 

ในการทํางานร่วมกับคู่ค้าและ/หรือลูกค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเข้ามามาพบปะตรวจสอบกระบวนการทํางานและ
ประเมินผลการทํางานท้ังด้านคุณภาพและความพึงพอใจ โดยลูกค้ารายสําคัญจะมีกําหนดการมาตรวจสอบกระบวนการทํางานเชิงคุณภาพ 
อย่างน้อย 3 ปีต่อครั้ง ผลการเข้าตรวจของลูกค้าหรือการร้องขอให้มีการปรับปรุงระบบการทํางานต่างๆ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากท้ังสองฝ่าย 

การปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดไว้ชัดเจนถึงวิธีการคัดเลือกผู้ขายและการประเมินผลด้านคุณภาพและบริการของ             
คู่ค้าตามมาตรฐานท่ีได้แจ้งล่วงหน้าเป็นประจําทุกปีและแจ้งผลให้ผู้ขายทราบเพ่ือการพัฒนาการส่งมอบต่อไปและนําผลจากการประเมนิไป
วางแผนการตรวจสอบ ณ สถานท่ีปฎิบัติงานของคู่ค้าและจากข้อมูล พบว่า ท้ังลูกค้าและคู่ค้าให้ความสนใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
และสิทธิมนุษยชนในองค์กรเพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อน 

สําหรับคู่ค้าหรือลูกค้าท่ีมีการร่วมธุรกิจและเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทฯ จะต้องทําสัญญารักษาความลับและสัญญาที่
เก่ียวข้องจะไม่นําผลประโยชน์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าหรือลูกค้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของตน 
ค ู่แข่ง 

1. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งอย่างชัดเจน มีจริยธรรมและอยู่ในกรอบกฎหมาย 
2. บริษัทฯ มีนโยบายเสรีทางการค้าและอยู่บนพื้นฐานที่เชื่อว่าคู่แข่งช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งมาตรฐานสินค้าและบริการ รวมถึง 

นวัตกรรมใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพ่ิมข้ึน 
3. ไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งขันทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง 
4. ไม่เข้าถึงสารสนเทศท่ีเป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอ่ืนท่ีไม่เหมาะสม 

พนกังาน  
5. บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ

เกิดข้ึนได้ 
6. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานแก่พนักงาน รวมถึงการสร้าง

สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและทํางานได้อย่างมีความสุข มีกิจกรรม
ประจําปีเช่นแข่งขันออกกําลังกาย จัดงานสังสรรค์ประจําปี เพ่ือสร้างสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงานทุกระดับ 

7. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานและเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานและสัมพันธ์กับความต้องการและการเติบโตของบริษัทฯ โดยจัด
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานอย่างต่อเน่ืองให้มีความรู้ในระดับสูงและสามารถสร้างคนดีคนเก่งเพ่ิมในองค์กร 

8. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมและครบตามกฎหมายกําหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสํารอง                  
เลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือพนักงงานหรือครอบครัว เมื่อบิดา มารดาหรือสามี ภรรยาเสียชีวิตหรือโอกาสในการคลอดลูก การตรวจ
สุขภาพประจําปีและการทํากิจกรรม 5ส. ทุกพื้นที่ในบริษัทฯ เพื่อมุ่งให้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาดเหมาะสมต่อการ
ทํางานและเป็นท่ีช่ืนชมของผู้มาเยี่ยมเยือน 
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9. บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดทํา Training Roadmap เพื่อสร้างบุคลากรภายในให้มีศักยภาพเหมาะสม
และตรงตามความต้องการของแต่ละแผนก/ฝ่ายโดยส่งเสริมพนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่พนักงานปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหารและ
กรรมการ ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการทํางาน
รวมท้ังการจ้างงานในเง่ือนไขท่ียุติธรรม 

10. การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทํางาน ด้วยการนําระบบประเมินผลการทํางานของ
พนักงานในการวัดความสามารถเพ่ือเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะและมีการวัดผลการปฏิบัติงานเป็นดัชนีช้ีวัดผลงานโดยเริม่จะ
นํามาใช้ทุกกิจกรรมทํางานและประยุกต์ใช้กับทุกแผนผ/ฝ่ายอย่างเต็มระบบในปี 2563 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและพนักงาน
มีความก้าวหน้าในงานท่ีชัดเจน มีแรงจูงใจท่ีดีในการพัฒนาการทํางานและผลตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกับการสร้างคุณค่าในแก่กิจการ
และสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

11. การสร้างบรรยาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและการทํางานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานท่ีปฏิบัติได้อย่างท่ัวถึง 

12. บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุยชน โดยการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ             
ไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้งงานของสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและการยอมรับสิทธิในการรวมกลุ่มและร่วม
เจรจาต่อรองของพนักงาน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานหรือข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน                
แต่อย่างใด 

13. การกํากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้คําแนะนํา
แก่พนักงานเพื่อไม่ให้มีการกระทําผิดกฎหมาย บริษัทฯ มีกฎระเบียบห้ามพนักงานดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติตและมีการตรวจ
ประเมินแบบสุ่มเป็นระยะ เมื่อพบพนักงานคนใดมีสารเสพติดในร่างกายก็เข้าสู่การบําบัดและปฏิบัติตามกฎของบริษัทฯ รวมถึง
การอบรมสื่อสารถึงพนักงานทุกระดับในการห้ามการกระทําหรือเก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปช่ัน เมื่อพบเจอเหตุการณ์ทุจริต
สามารถแจ้งข่าวสารถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามคู่มือการแจ้งเบาะแสได้ ซ่ึงในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตและคอร์รัปช่ันหรือการแจ้งข่าวในทางเสียหายต่อธุรกิจ 

14. พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญาของบริษัทฯ เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหลและ
ต้องไม่นําทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือเพ่ือบุคคลอ่ืนโดยมิได้รับอนุญาต 

15. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนและไม่นําผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่า
ท้ังหมดหรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยท่ีไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของผลงาน 

16. บริษัทฯ มีกฎระเบียบการห้ามเผยแพร่ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ โดยห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทําการส่งต่อข้อความ
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือการติดต่อสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีเป็นการก่อให้เกิดความเสียหาย ทําลายช่ือเสียงหรือรบกวนผู้อ่ืนหรือการกระทํา
ท่ีไม่สุภาพอย่างอ่ืนต่อบุคคลอ่ืนและห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้ซอฟแวร์ท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

สงัคมและชมุชน 
17. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคัมไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ โดย

คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและไม่กระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานของการนิคมแห่งประเทศ
ไทยท่ีตั้งโรงงานการผลิตและสํานักงาน ซึ่งตลอดมาไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากเพื่อนบ้านหรือการนิคมในการละเมิดกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติต่างท่ีกล่าวมา 

18. ไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือท่ีจะเกิดการหลีกเลี่ยงหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
19. บริษัทฯ ถือว่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที ่บริษัทฯ ต้องดูแลและอํานวยความสะดวก ที่ตั้งบริษัทฯ และโรงงานผลิตตั ้งอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู มีหมู่บ้านอยู่บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมรบางปูทุกด้านของทางออก มีความเจริญตามมาโดยตลอด บริษัทฯ 
ให้ความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมบางปูในการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยในปี 2563 
ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมโครงการปลูกป่าและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบของสถานตากอากาศบางปู เพื่อเพิ่มอากาศ
สะอาดให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

 

20. บริษัทฯ เป็นสมาชิกชมรมต่างๆ ของการนิคมอุตสาหกรรมฯ สมาชิกองค์กรของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
เพ่ือชุมชนและส่วนร่วมตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์

21. บริษัทฯ กําหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขและเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเน่ืองจากการดําเนินงานบริษัทฯ

สิ'งแวดลอ้ม 

22. บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ระดับสากล 

23. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายแผนการปฏิบัติและการประเมินผลท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ

24. ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ พนักงานทุกส่วนในการสนับสนุนให้มีการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
25. มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 
26. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ การอบรม การทํากิจกรรม
แนวปฏิบัติเดียวกันท้ังองค์กร 

27. มีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในรูป
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารระดับสูงและเผยแพร่ภายในองค์ก

28. การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
พัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน กรรม
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า บริษัทฯ ได้ดําเนินงานต่อเนื่องโดยมีการอบรมนโยบาย ถ่ายทอดความรู้นําไปสู่การปฏิบัติ การอนุรักษ์
พลังงาน การทํากิจกรรม 5ส. การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การใช้ซํ้า การปิด
ประหยัด การติดตั้ง Solar cell บนหลังคาท่ีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี โรงงานเลขที่ 
มากท่ีสุดของบริษัทฯ ผลการประหยัดค่าพลังงานเฉพาะโรงงานผลิตน้ีร้อยละ

29. สําหรับด้านสังคมและชุมชน ในปี 2563 
ดําเนินงานท่ีร่วมพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนตามแนวทางความยั่งยืนท่ีและโครงการ 
คาดหวังจะได้ผลงานอย่างเป็นรูปธรรมในปี 

(สามารถอ่าน “นโยบายการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ ได้ดําเนินการให้คณะกรรมการบริษัททําการประเมินตนเอง

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
ชุดย่อยรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) อันประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. การทําหน้าท่ีของกรรมการ 

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัตงานของคณะกรรมการทุกชุด
กรรมการทราบในการประชุมไตรมาส 3 พร้อมกับการแจกแบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน 

2563 (แบบ 56-1 One Report)                    
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ของการนิคมอุตสาหกรรมฯ สมาชิกองค์กรของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
เพ่ือชุมชนและส่วนร่วมตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ 
บริษัทฯ กําหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขและเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเน่ืองจากการดําเนินงานบริษัทฯ

ทฯ ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จากบริษัท BSI 

พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยแผนการปฏิบัติและการประเมินผลท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ

ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ พนักงานทุกส่วนในการสนับสนุนให้มีการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนถ้าเป็นผลมาจากการ

สํานึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ การอบรม การทํากิจกรรมและการประกาศข่าวต่างๆ ต่อพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสื่อสารให้เป็น

มีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในรูป
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารระดับสูงและเผยแพร่ภายในองค์กรและจะพัฒนารูปแบบให้มีการสื่อสารต่อภายนอกด้วย
การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชม รวมถึงการลดละเลิกการใช้ทรัพยากรภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน กรรมการและผู้บริหารมีส่วนผลักดันให้เกิดกิจกรรมการสร้างจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า บริษัทฯ ได้ดําเนินงานต่อเนื่องโดยมีการอบรมนโยบาย ถ่ายทอดความรู้นําไปสู่การปฏิบัติ การอนุรักษ์

การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การใช้ซํ้า การปิด-เปิดไฟเท่าที่จําเป็น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด
บนหลังคาท่ีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี โรงงานเลขที่ 260  ซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

มากท่ีสุดของบริษัทฯ ผลการประหยัดค่าพลังงานเฉพาะโรงงานผลิตน้ีร้อยละ 15.51  
2563 บริษัทฯ ยังไม่มีกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน

ดําเนินงานท่ีร่วมพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนตามแนวทางความยั่งยืนท่ีและโครงการ Eco Friendly 
คาดหวังจะได้ผลงานอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2564  

การกํากบัดูแลกิจการท่ีดี” ฉบับเต็มได้จาก QR Code ด้านล่างน้ีหรือดูตามเอกสารแนบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการให้คณะกรรมการบริษัททําการประเมินตนเอง ซึ่งจัดทําเป็น 3 ลักษณะ คือ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการ
ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ได้แก่ 

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัตงานของคณะกรรมการทุกชุด เลขานุการบริษัทจะชี้แจงแบบการประเมินให้ที่ประชุม
พร้อมกับการแจกแบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน 

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

ของการนิคมอุตสาหกรรมฯ สมาชิกองค์กรของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด

บริษัทฯ กําหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขและเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเน่ืองจากการดําเนินงานบริษัทฯ 

BSI ผู้ให้การรับรองที่ได้มาตรฐาน

พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยแผนการปฏิบัติและการประเมินผลท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ 

ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ พนักงานทุกส่วนในการสนับสนุนให้มีการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 
มและชุมชนถ้าเป็นผลมาจากการ

สํานึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรณรงค์การ
อนุรักษ์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ อินทราเน็ต 

ประกาศข่าวต่างๆ ต่อพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสื่อสารให้เป็น                

มีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของการรายงานของ
และจะพัฒนารูปแบบให้มีการสื่อสารต่อภายนอกด้วย  

ชุมชม รวมถึงการลดละเลิกการใช้ทรัพยากรภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการ
การและผู้บริหารมีส่วนผลักดันให้เกิดกิจกรรมการสร้างจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้

ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า บริษัทฯ ได้ดําเนินงานต่อเนื่องโดยมีการอบรมนโยบาย ถ่ายทอดความรู้นําไปสู่การปฏิบัติ การอนุรักษ์
เปิดไฟเท่าที่จําเป็น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด

ซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

ยังไม่มีกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทําแผน
Eco Friendly ของสภาอุตสหกรรมในโดย

ด้านล่างน้ีหรือดูตามเอกสารแนบ 5) 

คือ 1) แบบประเมินตนเองของ
แบบประเมินของคณะกรรมการ             

ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

เลขานุการบริษัทจะชี้แจงแบบการประเมินให้ที่ประชุม
พร้อมกับการแจกแบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน 
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กรรมการทําการประเมินผลด้วยตนเองทั้งในแบบรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และส่งมอบผลการประเมินให้กับ
เลขานุการบริษัทก่อนการประชุมครั ้งถัดไป เลขานุการนําข้อมูลที ่ได้มาสรุปผลการประเมินกรรมการแต่ละคณะในการประชุม                 
ไตรมาส 4 ของทุกปี โดยการสรุปผลอาจนําเสนอแบบเปิดเผยผู้ประเมินหรือปกปิดก็ได้ อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการจะเห็นชอบ
ให้นําเสนอในรูปแบบใด ผลประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จะออกเป็นมติของกรรมการเพื่อพิจารณานํามาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินภาพรวมไว้ใน
แบบรายงานประจําปี 

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2563 ดังน้ี 

 ผลการประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 

 
ในส่วนของโครงสร้างของคณะกรรมการ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

จํานวน 7 คนจากจํานวนกรรมการท้ังหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และกรรมการท่ีเป็นอิสระ จํานวน 4 คนจากจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ท้ังน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาโครงสร้างของกรรมการให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 ผลการประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อย 

 
ในส่วนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการนั้นบริษัทฯ ยังไม่มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว แต่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน จึงทําให้คณะกรรมการบางท่านไม่ได้ทําการประเมินในส่วนนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเมื่อถึงเวลาอันสมควร 
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ในปี 2563 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 มีท้ังการประชุมแบบพบหน้า ณ ห้องประชุมสํานักงานใหญ่

ของบริษัทฯ และการประชุมแบบออนไลน์ (Zoom Conferante) เน่ืองจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งเป็นการ
พิจารณาวาระต่างๆ แต่การประชุมแบบออนไลน์น้ันมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการประชุมแบบพบหน้า 

 ผลการประเมินผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หนา้ที"บรหิาร (CEO) 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว

เปรียบเทียบกับเป้าหมายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ โดยจะแจ้งผลการประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนํามาใช้ประกอบ
ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมสําหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 
1.2.1 นโยบายความลบัทางธรุกิจและทรพัยสิ์นทางปัญญา 

ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สามารถนําไปจดสิทธิบัตร
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ได้ ถือเป็นเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างมูลค่า สร้างการรับรู้ต่อตราสินค้าและภาพรวมความ
ของบริษัทฯ ได้ 

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ มีแนวทางให้พนักงานทุกคนท่ีเข้าถึงข้อมูลสําคัญทางการค้าต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการทํางาน 
ต้องไม่กระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ท้ังข้อมูลท่ีเป็นของบริษัทฯ และข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าที่ตนเอง
มีโอกาสเข้าถึง นําไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองท้ังทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงได้กําหนดนโยบายดังกล่าวใน นโยบายการการรักษาความปลอดภัย
ของระบบข้อมูลสารสนเทศและนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ในการทํางาน การควบคุมและบริหารสัญญา เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและ
ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

6.2 จรรยาบรรณธรุกิจ 



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

 

นโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา ได้กําหนดรายละเอียดที่สําคัญเพื่อห้ามไม่ให้พนักงานของบริษัทฯ เปิดเผย
หรือใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนเก่ียวกับข่าวสาร สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ท่ีเป็นความลับของ
และข้อมูลทางธุรกิจท่ีเป็นสาระสําคัญอันถือว่าเป็นเรื่องท่ีต้องปกปิดต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ

1. สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ท่ีพนักงานค้นคิดหรือร่วมกันค้นคิดระหว่างท่ีพนักงานทํางานกับบริษัทฯ ถือว่าเป็นสิทธ์ิ
พนักงานจะนําไปเปิดเผยหรือใช้เป็นผลประโยชน์ส่วนตนไม่ได้

2. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
บริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ธุรกิจของบ

3. ไม่ดําเนินการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
ใช้ในบริษัทฯ 

4. รักษาความลับของบริษัทฯ ดูแลระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

5. ห้ามเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ท่ีเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงรวม ถึงสูตร
การผลิต รายงานทางการเงิน ข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ
บุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ 

6. ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีของตนหรือยอมให้บุคคลอ่ืนใช้อํานาจหน้าท่ีของตนแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ
7. ไม่กระทําการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์แล

1.2.2 นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

ผู้บริหารและพนักงานโดยให้มีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี
1. ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหุ้นของบริษัท

อ่ืน เพ่ือซ้ือหรือขายหุ้นของบริษัทฯ 
2. ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลความลับภายในของบริษัท

โดยไม่คํานึงว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
3. ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้าของบริษัท
4. ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัท
5. บริษัทฯ กําหนดมาตรการป้องกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในของบริษัท

ระดับสูงและพนักงานในแผนกท่ีเก่ียวข้อง 
บุคคลท่ีเก่ียวโยงทําการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณชนในแต่ละไตรมาสและรายงานงบการเงินประจําปี
ข้อมูลทางการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

(สามารถอ่าน “นโยบายการ

1.2.3 นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั'น
บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้ง

ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงาน
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั ่นอย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกําหนดในการ
ดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบี

1. ไม่ทําพฤติกรรมใดท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชนหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรี
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
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นโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา ได้กําหนดรายละเอียดที่สําคัญเพื่อห้ามไม่ให้พนักงานของบริษัทฯ เปิดเผย
หรือใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนเก่ียวกับข่าวสาร สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ รวมตลอดถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต 
และข้อมูลทางธุรกิจท่ีเป็นสาระสําคัญอันถือว่าเป็นเรื่องท่ีต้องปกปิดต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ดังต่อไปน้ี

สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ท่ีพนักงานค้นคิดหรือร่วมกันค้นคิดระหว่างท่ีพนักงานทํางานกับบริษัทฯ ถือว่าเป็นสิทธ์ิ
พนักงานจะนําไปเปิดเผยหรือใช้เป็นผลประโยชน์ส่วนตนไม่ได้ 

ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เสื่อมเสียหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของ
เพ่ือประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ 

ไม่ดําเนินการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นําซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มา

รักษาความลับของบริษัทฯ ดูแลระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้อง
อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 
ห้ามเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ท่ีเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงรวม ถึงสูตร
การผลิต รายงานทางการเงิน ข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ และข่าวสารที่เป็นสาระสําคัญอันถือว่าเป็นเรื่องที่พึงปกปิดของบริษัท

ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีของตนหรือยอมให้บุคคลอ่ืนใช้อํานาจหน้าท่ีของตนแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ
ไม่กระทําการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียงของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
ดังต่อไปน้ี 

เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลเช่นว่านั้นแก่บุคคล

ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลความลับภายในของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลใดๆ 
ลดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 

ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้าของบริษัทฯ ต่อบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคู่แข่งทางการค้าของบริษัท
ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัท
บริษัทฯ กําหนดมาตรการป้องกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงานในแผนกท่ีเก่ียวข้อง (ให้นับรวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย) ท้ังน้ี

อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
แต่ละไตรมาสและรายงานงบการเงินประจําปี และอย่างน้อย 

ต่อสาธารณชนแล้ว 
การใช้ขอ้มูลภายใน” ฉบับเต็มได้จาก QR Code ด้านล่างน้ีหรือดูตามเอกสารแนบ 

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั'น 
บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้ง

โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงาน/แผนก/ฝ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั ่นอย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกําหนดในการ
ดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมายโดยมีแนวปฎิบัติ ดังน้ี

ไม่ทําพฤติกรรมใดท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชนหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางกการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

นโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา ได้กําหนดรายละเอียดที่สําคัญเพื่อห้ามไม่ให้พนักงานของบริษัทฯ เปิดเผย
บริษัทฯ รวมตลอดถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต 

ดังต่อไปน้ี 
สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ท่ีพนักงานค้นคิดหรือร่วมกันค้นคิดระหว่างท่ีพนักงานทํางานกับบริษัทฯ ถือว่าเป็นสิทธ์ิและทรัพย์สินของบริษัทฯ 

อย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เสื่อมเสียหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของ

หรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นําซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มา

รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้อง

ห้ามเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ท่ีเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงรวม ถึงสูตรการผลิต กระบวนการ กรรมวิธี
และข่าวสารที่เป็นสาระสําคัญอันถือว่าเป็นเรื่องที่พึงปกปิดของบริษัทฯ ต่อ

ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีของตนหรือยอมให้บุคคลอ่ืนใช้อํานาจหน้าท่ีของตนแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพิ่มเติมสําหรับกรรมการ 

หรือให้ข้อมูลเช่นว่านั้นแก่บุคคล

เพ่ือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลใดๆ 

ต่อบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ 
ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัทฯ 

ต่อบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร
ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้

ฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปิดเผย
และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผย

ด้านล่างน้ีหรือดูตามเอกสารแนบ 5)  

บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้ง
และบริษัทย่อยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั ่นอย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกําหนดในการ
ยบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมายโดยมีแนวปฎิบัติ ดังน้ี 

ไม่ทําพฤติกรรมใดท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชนหรือผู้มี
ยบทางกการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง



            แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
  

 

2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ 
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลท่ีปฏิเสธการคอร์รัปช่ันหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชั่นให้กับบริษัทฯ ตามที่
กําหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียบหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรัปช่ัน

4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทําความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

5. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อป้องกัน
มิให้มีการคอร์รัปช่ัน 

6. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตร
คอร์รัปช่ันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตําแหน่ง

ผู้ท่ีกระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาบทลงโทษ ตามระเบียบว่าด้วยวินัย
พนักงานของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทําน้ันๆ ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

(สามารถอ่าน “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน

 

 

6.3.1 การติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้การทจุรติคอรร์ปัชั'น

บริษัทฯ มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าการทุจริตคอร์รัปช่ัน
1. หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงบริษัท

โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมรายไตรมาส

2. หน่วยงานควบคุมภายใน เป็นหน่วยงานภายในซ่ึงทําหน้าท่ีวางระบบและควบคุมภายในองค์กร มีหน้าท่ีดําเ
ผลจากการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงแก้ไข จัดทํานโยบายหรือกํากับให้หน่วยงานต่างๆ จัดทํานโยบาย ขั้นตอนการทํางาน
หรือคู่มือการทํางานและกําหนดอํานาจอนุมัติ  

3. มีการประชุมสัมนาภายในเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจากหน่วยงานควบ
สื่อสารมาตรการท่ีมีการปฎิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันและรายงานผลการดําเนินงานในรอบไตรมาส

การรับแจ้งเบาะแสและรับเร่ืองร้องเรียน 
บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการกํากับดูแลและกําหนดช่องทางสําหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก 

และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทําที่สงสัยว่ามีการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณท่ีมีผลท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การกระทําใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท
ผู้ได้รับความเสียหายจากการดําเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2563 หน่วยงานควบคุมภายในได้รายงานผลการแจ้งเบาะแส รับเรื่องรองเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่พบ
ข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนภายนอก มีเพียงการร้องเรียนจากพนักงานที่แจ้ง
อาหารและฝ่ายจัดการได้ดําเนินการแก้ไขตามท่ีแจ้งครบท้ัง 
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ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ 
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลท่ีปฏิเสธการคอร์รัปช่ันหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชั่นให้กับบริษัทฯ ตามที่

รองผู้ร้องเรียบหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรัปช่ัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทําความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อป้องกัน

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตร
คอร์รัปช่ันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตําแหน่ง

ผู้ท่ีกระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาบทลงโทษ ตามระเบียบว่าด้วยวินัย
ท่ีกําหนดไว้และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทําน้ันๆ ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน” ฉบับเต็มได้จาก QR Code ด้านล่างน้ีหรือดูตามเอกสารแนบ 

การติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้การทจุรติคอรร์ปัชั'น 

มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าการทุจริตคอร์รัปช่ัน ดังน้ี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรี่ จํากัด ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 
โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมรายไตรมาส 
หน่วยงานควบคุมภายใน เป็นหน่วยงานภายในซ่ึงทําหน้าท่ีวางระบบและควบคุมภายในองค์กร มีหน้าท่ีดําเ
ผลจากการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงแก้ไข จัดทํานโยบายหรือกํากับให้หน่วยงานต่างๆ จัดทํานโยบาย ขั้นตอนการทํางาน

กําหนดอํานาจอนุมัติ   
มีการประชุมสัมนาภายในเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจากหน่วยงานควบ
สื่อสารมาตรการท่ีมีการปฎิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันและรายงานผลการดําเนินงานในรอบไตรมาส

ลและกําหนดช่องทางสําหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก 
สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทําที่สงสัยว่ามีการ

จรรยาบรรณท่ีมีผลท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมหรือนโยบายต่า
และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การกระทําใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ การบกพร่องด้านสินค้าหรือบริการ
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและมาตรการเยียวยา
ผู้ได้รับความเสียหายจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

หน่วยงานควบคุมภายในได้รายงานผลการแจ้งเบาะแส รับเรื่องรองเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่พบ
ข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนภายนอก มีเพียงการร้องเรียนจากพนักงานที่แจ้ง 8 ครั้ง เป็นเรื่องที่ต้องการปรับปรุงสภาพถนนและการขาย
อาหารและฝ่ายจัดการได้ดําเนินการแก้ไขตามท่ีแจ้งครบท้ัง 8 เรื่องแล้ว 

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน)

ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้
 

บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลท่ีปฏิเสธการคอร์รัปช่ันหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชั่นให้กับบริษัทฯ ตามที่
รองผู้ร้องเรียบหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรัปช่ัน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทําความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อป้องกัน               

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปช่ันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตําแหน่ง 

ผู้ท่ีกระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาบทลงโทษ ตามระเบียบว่าด้วยวินัย
ท่ีกําหนดไว้และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทําน้ันๆ ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย  

ด้านล่างน้ีหรือดูตามเอกสารแนบ 5)  

ดังน้ี 
ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลตอ่

หน่วยงานควบคุมภายใน เป็นหน่วยงานภายในซ่ึงทําหน้าท่ีวางระบบและควบคุมภายในองค์กร มีหน้าท่ีดําเนินการภายในที่นํา
ผลจากการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงแก้ไข จัดทํานโยบายหรือกํากับให้หน่วยงานต่างๆ จัดทํานโยบาย ขั้นตอนการทํางาน

มีการประชุมสัมนาภายในเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจากหน่วยงานควบคุมภายในเป็นผู้
สื่อสารมาตรการท่ีมีการปฎิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันและรายงานผลการดําเนินงานในรอบไตรมาส 

ลและกําหนดช่องทางสําหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงพนักงาน
สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทําที่สงสัยว่ามีการ             

สิ่งแวดล้อมหรือนโยบายต่างๆ การละเมิดกฎหมาย
การบกพร่องด้านสินค้าหรือบริการ รวมถึง

ได้กําหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและมาตรการเยียวยา

หน่วยงานควบคุมภายในได้รายงานผลการแจ้งเบาะแส รับเรื่องรองเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่พบ                    
ที่ต้องการปรับปรุงสภาพถนนและการขาย
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การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ในตลอดปี 2563 คณะกรรมการได้ปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 จํานวน 7 ครั้ง และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย ร้อยละ 
100 โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 คณะกรรมการบริษัทจึงไม่สามารถจัดประชุม ณ ห้องประชุมสํานักงานใหญ่
หรือตามสถานท่ีต่างๆ ได้ จึงจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จํานวน 3 ครั้ง จากจํานวนทั้งหมด 7 ครั้งและ
การประชุมมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการจัดประชุมแบบปกติ  

2. คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารนําเสนอผลงานและรายงานผลการดําเนินงานด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึง
ได้รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดทําไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อทราบ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการมี
ความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อผลการทํางานและการรายงานท่ีฝ่ายจัดการสามารถนําไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะได้ 

3. ได้มีการอนุมัตินโยบายและแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนซึ่งได้จัดทําขึ้นเป็นปีแรกในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
6/2563 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 รวมถึงอนุมัติให้จัดทํารายงานประจําปีแบบ 56-1 One Report  

4. ได้มีพิจารณาและอนุมัติการประเมินความเสี่ยงและแผนงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการเห็นความสําคัญในเรื่องการ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างและหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งบริษัทฯ ต้องเตรียมความ
พร้อมท้ังด้านบุคลากรท่ีมีทักษะท่ีเพ่ิมหรือต่างไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้มผลิตภัณฑ์ทดแทนที่
ต้องตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยได้อนุมัติให้มีการติดตามงานใกล้ชิดและสามารถเรียกประชุมกรรมการ
เพ่ิมเติมได้เมื่อมีเหตุการณ์หรือความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการมอบอํานาจจัดการหรือเพ่ิมวงเงินอนุมัติดําเนินงาน 

5. ได้ม ีการทบทวนนโยบายประจําปีและได้อนุมัต ินโยบายบริหารความเสี ่ยง ซึ ่งมีการแก้ระดับความเสี ่ยงที ่ยอมรับได้                         
(Risk Tolerance )  

6. กําหนดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ที่
ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
รวมถึง ผู้บริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้นําเสนอข้อมูล 

7. จัดให้มีการพบปะนักข่าวและนําเสนอข่าวต่อนักวิเคราะห์ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่ได้รับมอบหมาย
ในการเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีพึงเปิดเผยได้แก่สาธารณะ 

8. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในรายงาน
ประจําปีและในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ 
 มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล รายคณะและค่าตอบแทนพนักงาน 
 เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้น ประวัติการทํางาน การศึกษา การอบรมและข้อมูลท่ีสําคัญของกรรมการและผู้บริหาร   
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       และขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย ผ ูบ้รหิาร พนกังานและอื�นๆ 

 

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ 
โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนครบถ้วนทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกิจการ 

7.1 โครงสรา้งการกํากบัดแูลกิจการ 

รายงาน 

แตง่ตั�ง 

คณะกรรมการบริษ ัทเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็น
ประธานกรรมการ ทําหน้าที ่สนับสนุนและส่งเสริมให้
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที ่ตามขอบแขตความ
รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความโปร่งใส                      
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ประธานกรรมการ 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์
สูงส ุดแก่ผ ู ้ถ ือหุ ้น โดยคํานึงถ ึงการเติบโตอย่างยั ่งย ืนและให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นทําหน้าที่แต่งตั ้งคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและที่ประชุมรับทราบผลการ
ดําเนินงานประจําปีของบริษัทฯ และพิจารณาวาระการประชุมตาม
กฎหมาย รวมถึงการอนุมัติงบการเงินและค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท 

ผ ูถื้อห ุน้ 

  

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 คน มีหน้าที่กํากับดูแลและควบคุมให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้อยู่ภายใต้กรอบของกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

 

คณะกรรมการบรษิทั 
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คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 

แต6 งตั้งและกํากับดูแลโดคณะกรรมการบริษัท 

ทําหน�าที่บริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให� 
เปYนไปตามวัตถุประสงค< นโยบายและกลยุทธ<
ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว�และรายงาน

ผลต6  อคณะกรรมการบริษ ัทอย6างถ ูกต �อง
โปร6งใส 

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 
 

แต6งตั ้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทําหน�าที่
เลขาน ุการบร ิษ ัท ตามพระราชบ ัญญ ั ติ
หลักทรัพย<และตลาดหลักทรัพย< พ.ศ. 2535 
และตามที ่คณะกรรมการกําก ับตลาดทุน

ก ําหนด รวมทั ้ งปฏ ิบ ัต ิ งานตามท ี ่ ได �  ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

เลขานกุารบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

แต่งต ั#งโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 
อย่างนอ้ย 3 คน ทาํหนา้ที�ตรวจสอบงบการเงนิและใหแ้นวทางใน
การตรวจสอบภายใน โดยมกีรรมการ โดยมกีรรมการอย่างนอ้ย 
1 คน มคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอในการสอบทานความน่า
เชื�อของงบการเงนิ 

  

แต6งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด�วยกรรมการอิสระ                 
อย6างน�อย 3 คน ทําหน�าที่ตรวจสอบงบการเงินและให�แนวทาง
ในการตรวจสอบภายใน โดยมีกรรมการอย6างน �อย 1 คน                      
มีความรู�และประสบการณ<เพียงพอในการสอบทานความน6าเชื่อ
ของงบการเงิน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

แต6งต ั ้ งโดยคณะกรรมการบริษ ัท ประกอบด�วยกรรมการ                   
อย6างน�อย 3 คน ทําหน�าที่กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง 
แผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง                

ท่ัวท้ังองค<กร 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสียง 

  

แต6งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด�วยกรรมการอิสระ                
อย6างน�อย 2 คน ทําหน�าที่ให�คําปรึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับ
การลงทุนของบริษัทฯ รวมถึง ติดตามการลงทุนของบริษัทฯ 
เพื่อให�เปYนไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ<และขอบเขตการ
ลงทุนท่ีกําหนดไว� 

 

คณะกรรมการทีปรกึษาการลงทนุ 

  

เปYนกรรมการท่ีมีความเปYนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและมีส6วนร6วมในการบริหารงาน เพ่ือปกปdองผลประโยชน<ของผู�ถือหุ�นและผู�มีส6วน
ได�เสียทุกฝ>ายอย6างเท6าเทียมกัน ณ สิ้นป� 2563 มีจํานวนกรรมการอิสระ 4 คน กรณีที่ประธานกรรมการไม6มีความเปYนอิสระ อาจแต6งตั้งให�
ประธานกรรมการตรวจสอบ ทําหน�าท่ีตรวจสอบ เสนอความคิดเห็นต6อวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทและวาระการประชุมผู�ถือหุ�น 

 

กรรมการอิสระ 

  

แต6งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทําหน�าที่กํากับดูแล ควบคุม
และบริหารจัดการให�เกิดกระบวนการทํางานที่เปYนไปในทิศทาง
เดียวกัน พิจารณาประเด็นสําคัญต6อการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ 
ยังทําหน�าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ควรได�รับการ
เสนอชื ่อเป Yนกรรมการบริษ ัท ประธานเจ�าหน�าที ่บร ิหาร 
กรรมการผ ู �จ ัดการและผ ู �บร ิหารระด ับส ูง รวมถ ึง เสนอ
หลักเกณฑ<การจ6ายและรูปแบบค6าตอบแทนและพิจารณาแนว
ทางการกําหนดค6าตอบแทนของผู�บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
ตั้งแต6ตําแหน6งผู�อํานวยการขึ้นไป เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบรหิาร 

 

บริหารงานในความรับผิดชอบตาม
นโยบายและเปdาหมายที่ประธาน
เจ�าหน�าท่ีบริหารมอบหมาย 

ฝ่ายบรหิาร 



 

 

 

เกียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย 
ผ ูบ้รหิาร พนกังานและอืนๆ 

ขอ้มลูสาํคญั 
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ขอ้มลูของคณะกรรมการ 

รายชื่อ 
คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 

ท่ีปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล ประธานกรรมการ - - - - 

นายหวัง วนาไพรสณฑ์ 
กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร 
- 

กรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหาร 

- 
ประธานและกรรมการ 

ท่ีเป็นผู้บริหาร 

นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน 
กรรมการท่ีไม่ใช่

ผู้บริหาร 
- - - - 

นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย 
กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร 
- 

กรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหาร 

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

นายเหว่ย ไค หวัง 
กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร 
- 

กรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหาร 

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน 
กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร 
- 

กรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหาร 

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน 
กรรมการท่ีไม่ใช่

ผู้บริหาร 
- 

กรรมการท่ีไม่ใช่
ผู้บริหาร 

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ 
ประธานและ

กรรมการอิสระ 
ประธานและ

กรรมการอิสระ 
ประธานและ 

กรรมการอิสระ 
- 

ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ - 

นางกาญจนา  ปิยสาธิต กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ - - - 

นายหยาง ชุง เจน กรรมการอิสระ - - - - 

 องคป์ระกอบของกรรมการ 
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กรรมการผ ูมี้อํานาจลงนาม 

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน หรือ นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน ลงลายมือชื่อร่วมกับ     
นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล หรือ นายหวัง วนาไพรสณฑ์ หรือ นายหวัง เหว่ย ไค รวมเป็นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกํากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม

เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีหลักการทํางาน 
ดังน้ี 

1. การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ท้ังในเร่ืองของขนาด องค์ประกอบและสัดส่วนของกรรมการอิสระที่เหมาะสมและจําเป็นต่อ
การนําพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักท่ีกําหนดไว้ 

2. พิจารณาและคัดเลือกบุคคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการและคัดเลือกประธานกรรมการบริษัท                
ท่ีเหมาะสม ดูแลให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

3. กํากับดูแลให้มีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจนและมีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ทักษะ ความรู้และมี
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พิจารณาค่าตอบแทนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม ทั้งต่อองค์กรและกรรมการและฝ่ายจัดการกํากับดูแลให้
กรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

5. กํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม 
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจําปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบที่เป็นรายบุคคลและ                      

รายคณะ รวมถึงประการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้วย 
7. กํากับดูแลให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ได้รับ

การเสริมสร้างทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบัตหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัท 
8. ดูแลให้การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นโดยได้รับการสนับสนุน

จากฝ่ายจัดการ  

การรวมหรอืแยกตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ เพื่อกระจายอํานาจ หน้าที่ในการตัดสินใจและสั่งการ มีการถ่วงดุล 
และสอบทานการบริหารงานอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการทบทวนปรับปรุงมาโดยตลอด ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทฯ ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประกาศหรือข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ โดยมีการกําหนดอํานาจ
ดําเนินการในการบริหารจัดการภายใต้ระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการ 
1. การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละคนกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ ที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรรมการบริษัททําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทํางานของฝ่ายจัดการได้
อย่างอิสระ 

2. การถ่วงดุลของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการ

 ขอบเขต อํานาจหนา้ที&ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย 



              
 

 

ประธานกรรมการ
อํา

กรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 
จํา
ประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการก็ได้ ในกรณี
14 
ของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกําหน

ประธาน
อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
ดําเนินงาน ความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ

มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรา
ที่อาจมีความขัดแย้ง
หรือบริษัทย่อย
ประธานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฉบับเต็มปรากฎตามเอกสารแนบ 

 

 

 
 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

 

ดําเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ
อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 
กรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 
จําเป็นเร่งด่วน 
ประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการก็ได้ ในกรณี
14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
ของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกําหน

 (“หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ
หรือดูตามเอกสารแนบ

ประธานเจา้หนา้ที&บรหิาร
อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

บริหารจัดการและควบคุ
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
ดําเนินงาน ความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ
มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรา
ที่อาจมีความขัดแย้ง
หรือบริษัทย่อย
ประธานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฉบับเต็มปรากฎตามเอกสารแนบ 

(“หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
หรือดูตามเอกสารแนบ

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

ดําเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ 
นาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 
กรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 

 เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกําหนดวันและนัดประชุมภายใน 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
ของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกําหน

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ
หรือดูตามเอกสารแนบ 5) 

เจา้หนา้ที&บรหิาร
อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

บริหารจัดการและควบคุ
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
ดําเนินงาน ความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ

การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ
มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรา
ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน
ประธานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฉบับเต็มปรากฎตามเอกสารแนบ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
หรือดูตามเอกสารแนบ 5) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (
 

ดําเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

นาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 กําหนดว่า
กรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 

เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

นี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกําหนดวันและนัดประชุมภายใน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ” และเพื่อให้การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงาน

ของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกําหน
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ

 

เจา้หนา้ที&บรหิาร 
อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการ
ดําเนินงาน ความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ

การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ
มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรา

ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน

ประธานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฉบับเต็มปรากฎตามเอกสารแนบ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

 

2563 (แบบ 56-1 One Report)

ดําเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

กําหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและในการเรียกประชุม ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 

เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่ 

นี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกําหนดวันและนัดประชุมภายใน 
และเพื่อให้การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงาน

ของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกําหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นคนละบุคคลกัน
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ

มดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการ

ดําเนินงาน ความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย

การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ
มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรา

ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน

ประธานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฉบับเต็มปรากฎตามเอกสารแนบ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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ดําเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและในการเรียกประชุม ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 

เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัด
กรรมการตั้งแต่ 

นี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกําหนดวันและนัดประชุมภายใน 
และเพื่อให้การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงาน

ดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นคนละบุคคลกัน
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ” 

มดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย

การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ
มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรา

ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน

ประธานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฉบับเต็มปรากฎตามเอกสารแนบ 5) 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร” ฉบับเต็มดูได้จาก 

  

ดําเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและในการเรียกประชุม ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 

เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัด
กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม

นี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกําหนดวันและนัดประชุมภายใน 
และเพื่อให้การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงาน

ดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นคนละบุคคลกัน
 ฉบับเต็มดูได้จาก 

มดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย

การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ
มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรา

มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน

ฉบับเต็มดูได้จาก QR Code 

                    

ดําเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและในการเรียกประชุม ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 

เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัด
คน ขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม

นี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกําหนดวันและนัดประชุมภายใน 
และเพื่อให้การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงาน

ดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นคนละบุคคลกัน
ฉบับเต็มดูได้จาก QR Code ด้านข้างน้ี

มดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย

การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ
มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรา

มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน (หน้าที่และความรับผิดชอบข

e ด้านข้างน้ี   

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

ดําเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและในการเรียกประชุม ให้ประธาน
7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี

เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัด
คน ขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม

นี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกําหนดวันและนัดประชุมภายใน 
และเพื่อให้การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงาน

ดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นคนละบุคคลกัน
ด้านข้างน้ี 

ฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย 

การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ
มอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล

มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบข

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

ดําเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและในการเรียกประชุม ให้ประธาน
วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี

เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัด
คน ขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม

นี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกําหนดวันและนัดประชุมภายใน 
และเพื่อให้การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงาน

ดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นคนละบุคคลกัน 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการ

การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ
ยการที่ตนหรือบุคคล

มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบของ

มหาชน)

ดําเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงํา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและในการเรียกประชุม ให้ประธาน
วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี

เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัด
คน ขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม

นี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกําหนดวันและนัดประชุมภายใน 
และเพื่อให้การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงาน

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการ

การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ
ยการที่ตนหรือบุคคล

มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ 
อง



              
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายภวัต
ประธานกรรมการ

6. นายวีระชัย
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว

 
 คณะกรรมการบรษิทั

 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล 
ประธานกรรมการ 

 

นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน 
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 
ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว

 
คณะกรรมการบรษิทั

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (แบบ 

2. นายหวัง วนาไพรสณฑ์
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว 

7. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบรษิทั 

7 

แบบ 56-1 One Report)  
 

วนาไพรสณฑ์ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

วงษ์เจริญสิน 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 

4 

8 

                

3. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
กรรมการ 

 

 

8. นายหยาง ชุง เจน 
กรรมการอิสระ 

 

5 

2 

                          

 
96 

วงษ์เจริญสิน 4. นางสาวพรพิวรรณ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดัการ

 9. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

3 

  

นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 

มงคล  เหล่าวรพงศ์ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

1 

  

นิรมลเฉิดฉาย 5. นายเหว่ย ไค หวัง
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์

 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

10. ผศ.ดร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

6 

11 

            รษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

นายเหว่ย ไค หวัง 
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 
ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์

ดร.มณพิไลย นรสิงห์ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

9 

10 

รษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ 

 

11. นางกาญจนา  ปิยสาธิต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

 

มหาชน) 

นางกาญจนา  ปิยสาธิต 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 



      
 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 

 

 

การศึกษา

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 

การศึกษา  

  มัธยมปลาย Mechanical Engineering Dept,
Mechanical College 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 

 Director Accreditation Program

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 18-19 กันยายน 

บริษัทสําหรับคร่ึงปี 
โดย ดร.มงคล 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 16 

Mechanical Engineering Dept,
Mechanical College ประเทศไต้หวัน

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
บริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และ

 เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 13 มีนาคม 2560

ปี (5 วาระ) 

Mechanical Engineering Dept,
ประเทศไต้หวัน 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี

2563 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

นาย

ประธาน
 

2563 (แบบ 56-1 One Report)

มกราคม 2548 
2560 

Mechanical Engineering Dept, Taichung

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รุ่นท่ี 135/2017

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
ทิศทางธุรกิจปี 2564 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

นายภวตั  วงศต์ั�งตระกลู

ประธานกรรมการ

One Report)  
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7 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

การดํารงตําแหน่งในบริษั

ปัจจุบัน

  กรรมการ บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

  กรรมการ บริษัท พีดับบลิวที แลนด์ จํากัด

ประสบการณ์ทํางาน 

  ปี 

อินดัสเตรียล จํากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วั

  22

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

   พ่ีชาย นายหวัง วนาไพรสณฑ์
 ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ซู่ หลิว

การเข้าร่วมประชุมในปี 

  คณะกรรมการบริษัท

ข้อพิพ

 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภวตั  วงศต์ั�งตระกลู

กรรมการ 

  

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

การดํารงตําแหน่งในบริษั

ปัจจุบัน :  จาํนวน 

กรรมการ บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

กรรมการ บริษัท พีดับบลิวที แลนด์ จํากัด

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2548 – 256

อินดัสเตรียล จํากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วั

22,215,920 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

พ่ีชาย นายหวัง วนาไพรสณฑ์
ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ซู่ หลิว

การเข้าร่วมประชุมในปี 

คณะกรรมการบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

ไม่มี  

ภวตั  วงศต์ั�งตระกลู

                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

จาํนวน 2 แห่ง 

กรรมการ บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

กรรมการ บริษัท พีดับบลิวที แลนด์ จํากัด

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง

2560  ประธานกรรมการ
อินดัสเตรียล จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

พ่ีชาย นายหวัง วนาไพรสณฑ์ 
ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ซู่ หลิว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท 7/7 

าททางกฎหมายในระยะ 10 

ภวตั  วงศต์ั�งตระกลู  (อาย ุ78

             บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

หน่วยงานอื่น 

กรรมการ บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

กรรมการ บริษัท พีดับบลิวที แลนด์ จํากัด 

ปีย้อนหลัง 

ประธานกรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี 

นท่ี 19 มกราคม 2564

คิดเป็นร้อยละ 3.7027) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 
ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ซู่ หลิว 

7 คร้ัง  (ร้อยละ 100

10 ปี ท่ีผ่านมา 

78 ปี) 

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

กรรมการ บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี 

2564 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

100) 

 

มหาชน) 

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี 



      
 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 

 

 

การศึกษา

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 

 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 

การศึกษา  

  มัธยมปลาย Chemica
High School ประเทศไต้หวัน

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 

 Director Accreditation Program
ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 20 กรกฎาคม 

Business Sustainabili
 20 กรกฎาคม 

Program 202
 18-19 กันยายน 

บริษัทสําหรับคร่ึงปี 
โดย ดร.มงคล 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 16 

Chemical Engineer, Tai Chung Technical
ประเทศไต้หวัน 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program
ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
s Sustainabili โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรกฎาคม 2563 หลักสูตร 
Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
บริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 

  เหล่าวรพงศ์ 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 13 มีนาคม 2560

ปี (5 วาระ) 

ineer, Tai Chung Technical
 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี
2563 

หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร SD JOURNEY

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน

และทิศทางธุรกิจปี 
 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

นาย

กรรมการ

กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
 

2563 (แบบ 56-1 One Report)

มกราคม 2548 
2560 

ineer, Tai Chung Technical 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รุ่นท่ี 131/2016

หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

JOURNEY - Exclusive 
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 2564 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

นายหวงั  วนาไพรสณฑ์

กรรมการ / 

กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

One Report)  
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6 

หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Exclusive 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน

  กรรมการ บริษัท ออล นิว วิชั่น จํากัด
ประสบการณ์ทํางาน 

  ปี 

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อิดัสเตรียล จํากัด

  ปี 

  ปี 

สัดส่วนการถือหุ้

  52,425
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

   น้องชาย นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล
 ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ซู่ หลิว

การเข้าร่วมประชุมในปี 

  คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวงั  วนาไพรสณฑ์

/ ประธานกรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

  

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน :  จาํนวน 

กรรมการ บริษัท ออล นิว วิชั่น จํากัด
ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2548 – 256

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อิดัสเตรียล จํากัด

ปี 2558 – 2561  

ปี 2556 – 2561  

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

52,425,500 หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องชาย นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล
ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ซู่ หลิว

การเข้าร่วมประชุมในปี 

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

ไม่มี  

หวงั  วนาไพรสณฑ ์ 

ประธานกรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิารความเสี�ยง / ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร

                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

จาํนวน 1 แห่ง 

กรรมการ บริษัท ออล นิว วิชั่น จํากัด
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง

2560 กรรมการ / 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อิดัสเตรียล จํากัด

2561  กรรมการ TVDI Vietnam

2561  กรรมการ บริษัท ไฮพานีค จํากัด
นบริษัท ณ วันท่ี 

หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องชาย นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล
ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ซู่ หลิว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร  

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 

  (อาย ุ69 

ประธานกรรมการบรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร

             บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

หน่วยงานอื่น 

กรรมการ บริษัท ออล นิว วิชั่น จํากัด 
ปีย้อนหลัง 

/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อิดัสเตรียล จํากัด 

TVDI Vietnam 

กรรมการ บริษัท ไฮพานีค จํากัด
นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564

คิดเป็นร้อยละ 8.7376) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องชาย นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล 
ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ซู่ หลิว 

7/7 คร้ัง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  

9/9 คร้ัง  
10 ปี ท่ีผ่านมา 

 ปี) 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

กรรมการ บริษัท ไฮพานีค จํากัด 
2564 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

มหาชน) 

 
 
 



      
 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 

 

 

การศึกษา

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ใ

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดําร

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 

การศึกษา  

  ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาล

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 
 Director Accreditation Program

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ใ

 18-19 กันยายน 

บริษัทสําหรับคร่ึงปี 
โดย ดร.มงคล 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน :  จาํนวน 

  กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จํากัด

  กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จํากัด

  กรรมการ บริษัท แสงบรูพา รับเบอร์ จํากัด

  กรรมการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด
 กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด

  กรรมการ บริษัท อีเก้ิล เคมีคอล อินดัสตรี จํากัด

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
ต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 16 

ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาล

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
บริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 

 เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

งตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

จาํนวน 6 แห่ง 

กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จํากัด

กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จํากัด

กรรมการ บริษัท แสงบรูพา รับเบอร์ จํากัด

ริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด
กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด

กรรมการ บริษัท อีเก้ิล เคมีคอล อินดัสตรี จํากัด

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 
ต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 23 มิถุนายน 

ปี (5 วาระ) 

ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาล 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี

2563 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

งตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

หน่วยงานอื่น 

กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จํากัด

กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จํากัด

กรรมการ บริษัท แสงบรูพา รับเบอร์ จํากัด 

ริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด
กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด 

กรรมการ บริษัท อีเก้ิล เคมีคอล อินดัสตรี จํากัด

นายรตันชยั วงษเ์จรญิสิน

กรรมการ
 

2563 (แบบ 56-1 One Report)

มกราคม 2548 
มิถุนายน 2563 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รุ่นท่ี 131/2016

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 2564 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จํากัด 

กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จํากัด 

 

ริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด 

กรรมการ บริษัท อีเก้ิล เคมีคอล อินดัสตรี จํากัด 

นายรตันชยั วงษเ์จรญิสิน

กรรมการ 

One Report)  
 

 
99 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

6 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

ประสบการณ์ทํางาน 

  ปี 

โปรดักส์ จํากัด
 ปี 

เจริญสิน จํากัด 

  ปี 

  ปี 

นันวูเว่น จํากัด

  ปี 

นันวูเว่น จํากัด
 ปี 

เจริญสิน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

  245

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

   บิดา นายวุฒิชัย
 ลุง นายวุฒิชัย

การเข้าร่วมประชุมในปี 

  ค

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

 ไม่มี 
 
 
 
 

นายรตันชยั วงษเ์จรญิสิน

  

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2532 – 2563

โปรดักส์ จํากัด 
ปี 2552 – ปัจจุบัน

เจริญสิน จํากัด 

ปี 2545 – ปัจจุบัน

ปี 2533 – ปัจจุบัน

นันวูเว่น จํากัด 

ปี 2532 – ปัจจุบัน

นันวูเว่น จํากัด 
ปี 2518 – ปัจจุบัน

เจริญสิน จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

245,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บิดา นายวุฒิชัย
ลุง นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน

การเข้าร่วมประชุมในปี 

คณะกรรมการบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

ไม่มี  

นายรตันชยั วงษเ์จรญิสิน

                 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง

2563 กรรมการ บริษัท ซันไชน์ พลาสติก
 

ปัจจุบัน กรรมการ 
เจริญสิน จํากัด  

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จํากัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 

ปัจจุบัน กรรมการ
 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

คิดเป็นร้อยละ 0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บิดา นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน 
วงษ์เจริญสิน 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

ณะกรรมการบริษัท 7/7 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 

นายรตันชยั วงษเ์จรญิสิน  (อาย ุ71

             บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

ปีย้อนหลัง 

บริษัท ซันไชน์ พลาสติก

 บริษัท โรงงานฟอกหนัง

กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จํากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล

ประธานกรรมการ บริษัท ซงเม่า

กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนัง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564

0.0409) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 

7 คร้ัง  (ร้อยละ 100

10 ปี ท่ีผ่านมา 

71 ปี) 

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

บริษัท ซันไชน์ พลาสติก 

งงานฟอกหนัง 

กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จํากัด

บริษัท ไทย เทคนิคคอล

บริษัท ซงเม่า 

อุตสาหกรรมฟอกหนัง

2564 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

100) 

 

มหาชน) 

กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จํากัด 

บริษัท ไทย เทคนิคคอล 

อุตสาหกรรมฟอกหนัง



      
 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 

 

 

การศึกษา

 

 

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

 

 

 

 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 

 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 

 

 

 

 

 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 

การศึกษา  

  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

   ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 
 Director Accredit

  Director Certification Program (DCP) 
 Chief Transformation Officer (CTO)
 Director Certification Program (Diploma)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 20 กรกฎาคม 

Business Sustainabili
 20 กรกฎาคม 

Program 202
 18-19 กันยายน 

บริษัทสําหรับครึ่งปี 
มงคล                

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 15 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) 

Director Certification Program (DCP) 
Chief Transformation Officer (CTO)
Director Certification Program (Diploma)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 

กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
iness Sustainabili โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรกฎาคม 2563 หลักสูตร 

Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน

บริษัทสําหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 
             เหล่าวรพงศ์

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2561

ปี (5 วาระ) 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ation Program (DAP) รุ่นท่ี 

Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
Chief Transformation Officer (CTO) 
Director Certification Program (Diploma)

2563 : 

หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร SD JOURNEY

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน

และทิศทางธุรกิจปี 
เหล่าวรพงศ์ 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย  
กรรมการ
กรรมการบรหิาร 
 

 

2563 (แบบ 56-1 One Report)

มิถุนายน 2549 
2561 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รุ่นท่ี 131/2016

รุ่นท่ี 265/2018 

Director Certification Program (Diploma) 

หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

JOURNEY - Exclusive 
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย  
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี�ยง
กรรมการบรหิาร / 

One Report)  
 

 
100 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2016 

 

หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Exclusive 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
 ดร.

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน

  เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ

ประสบการณ์ทํางาน 

  ปี 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 
บริษัท แอ็

 ปี 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

  5

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 

  คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

 ไม่มี
 

นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย  
กรรมการบรหิารความเสี�ยง

/ กรรมการผ ูจ้ดัการ

  

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน :  จาํนวน 

เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (ได้รับแต่งต้ังเม่ือเดือนกันยายน 

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2560 – 2562 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด
ปี 2549 – 2560 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

5,368,440 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

ไม่มี 

นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย  
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

รมการผ ูจ้ดัการ 

                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

จาํนวน 1 แห่ง 

เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแต่งต้ังเม่ือเดือนกันยายน 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง

2562 กรรมการ / 
ฝ่ายการเงินและบัญชี / ผู ้อํานวยการฝ่ายบริหารสํานั

พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน
2560 กรรมการ / 

ฝ่ายการเงินและบัญชี / ผู ้อํานวยการฝ่ายบริหาร
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จํากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร  

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 

นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย  

             บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

หน่วยงานอื่น 

เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแต่งต้ังเม่ือเดือนกันยายน 2562

ปีย้อนหลัง 

/ กรรมการบริหาร 
ผู ้อํานวยการฝ่ายบริหารสํานั

มหาชน) 
/ กรรมการบริหาร 

ผู ้อํานวยการฝ่ายบริหาร
อินดัสเตรียล จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564

คิดเป็นร้อยละ 0.8948) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

7/7 คร้ัง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  

9/9 คร้ัง  

10 ปี ท่ีผ่านมา 

นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย  (อาย ุ50 

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
2562) 

กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการ
ผู ้อํานวยการฝ่ายบริหารสํานักงาน 

กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการ
ผู ้อํานวยการฝ่ายบริหารสํานักงาน 

2564 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

 

50 ปี) 

มหาชน) 

ผู้อํานวยการ
กงาน 

ผู้อํานวยการ
สํานักงาน 

 
 
 



      
 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 

 

 

การศึกษา

 

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 

 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 

การศึกษา  

  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
แห่งชาติไทเป 

   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคัมเบอร์แลนด์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 20 กรกฎาคม 

Business Sustainabili
 20 กรกฎาคม 

Program 202
 18-19 กันยายน 

บริษัทสําหรับคร่ึงปี 
โดย ดร.มงคล 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 13 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
 ประเทศไต้หวัน

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคัมเบอร์แลนด์ ประเทศ
 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การ
Business Sustainabili โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรกฎาคม 2563 หลักสูตร 
Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
บริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุ

 เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2561

ปี (4 วาระ) 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (EMBA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ประเทศไต้หวัน 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคัมเบอร์แลนด์ ประเทศ

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

2563 

หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร SD JOURNEY

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน

และทิศทางธุรกิจปี 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

นายเหว่ย ไค หวงั 
กรรมการ

ผ ูอํ้านวยการฝ่ายผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกคอมปาวด์
 

 

2563 (แบบ 56-1 One Report)

ธันวาคม 2550 
2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคัมเบอร์แลนด์ ประเทศ

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รุ่นท่ี 135/2017

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

JOURNEY - Exclusive 
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
รกิจปี 2564 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

นายเหว่ย ไค หวงั 
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี�ยง

ผ ูอํ้านวยการฝ่ายผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกคอมปาวด์

One Report)  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคัมเบอร์แลนด์ ประเทศ

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2017 

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Exclusive 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน

  กรรมการ 

   กรรมการ 

  กรรมการ 

ประสบการณ์ทํางาน 

  ปี 

   ปี 

  ปี 

 ปี 

ฝ่ายโรงงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

  19

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 หลายชาย นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล และ นายหวัง วนาไพรสณฑ์
 ลูกพ่ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 

  คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

 ไม่มี
 
 
 

 

 

 

 
 

นายเหว่ย ไค หวงั 
กรรมการบรหิารความเสี�ยง

ผ ูอํ้านวยการฝ่ายผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกคอมปาวด์

  

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน :  จาํนวน 

กรรมการ / President

กรรมการ / President

กรรมการ / Red Phoenix Venture

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2560 – ปัจจุบัน 

ปี 2560 – ปัจจุบัน 

ปี 2554 – ปัจจุบัน 

ปี 2550 – 2560 

ฝ่ายโรงงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

19,988,720 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หลายชาย นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล และ นายหวัง วนาไพรสณฑ์
ลูกพ่ี-ลูกน้อง นายกัง ซู่ หลิว

การเข้าร่วมประชุมในปี 

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

ไม่มี 
 
 
 

นายเหว่ย ไค หวงั  (อาย ุ47 

กรรมการบรหิารความเสี�ยง

ผ ูอํ้านวยการฝ่ายผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกคอมปาวด์

                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่

จาํนวน 3 แห่ง 

President ADB USA Inc. 

President SPARKO USA Inc.

Red Phoenix Venture

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการ 

ปัจจุบัน กรรมการ 

ปัจจุบัน กรรมการ 
2560 กรรมการ / 

ฝ่ายโรงงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หลายชาย นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล และ นายหวัง วนาไพรสณฑ์
ลูกน้อง นายกัง ซู่ หลิว 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร  

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 

47 ปี) 

กรรมการบรหิารความเสี�ยง / กรรมการบรหิาร

ผ ูอํ้านวยการฝ่ายผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกคอมปาวด ์

             บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

หน่วยงานอื่น 

ADB USA Inc.  

SPARKO USA Inc. 

Red Phoenix Venture 

ปีย้อนหลัง 

กรรมการ / President ADB USA Inc. 

กรรมการ / President SPARKO USA Inc.

กรรมการ / Red Phoenix Venture
/ กรรมการบริหาร 

ฝ่ายโรงงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จํากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564

คิดเป็นร้อยละ 3.3315) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หลายชาย นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล และ นายหวัง วนาไพรสณฑ์

7/7 คร้ัง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  

9/9 คร้ัง  

10 ปี ท่ีผ่านมา 

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

ADB USA Inc. 

SPARKO USA Inc.

Red Phoenix Venture 
กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการ

อินดัสเตรียล จํากัด 

2564 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

หลายชาย นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล และ นายหวัง วนาไพรสณฑ์

  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

 

มหาชน) 

ADB USA Inc.  

SPARKO USA Inc. 

ผู้อํานวยการ

หลายชาย นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล และ นายหวัง วนาไพรสณฑ์ 

 
 
 



      
 

 

 
การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 

 

 

การศึกษา

 

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 

 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 

 

 

 

 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 

การศึกษา  

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม 
ภาคอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 
 Director Accreditation 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 20 กรกฎาคม 

Program 2020 
 2-17 กันยายน 

ด้านความยั ่งยืนของธุรกิจ 
Strategy) รุ่นท่ี 
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 18-19 กันยายน 

บริษัทสําหรับคร่ึงปี 
โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 8 ปี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม 
ภาคอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

กรกฎาคม 2563 หลักสูตร 
20 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กันยายน 2563 หลักสูตร 
ด้านความยั ่งยืนของธุรกิจ 

รุ่นท่ี 4 (Invitation for specific group only)
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
บริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 

มงคล เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2561

ปี (3 วาระ) 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม 
ภาคอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Program (DAP) รุ่นท่ี

2563 

หลักสูตร SD JOURNEY
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร S01-S03 : 
ด้านความยั ่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability 

4 (Invitation for specific group only)
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 

วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

นายวีระชยั  วงษเ์จรญิสิน
กรรมการ
กรรมการบรหิาร 
 
 

 

2563 (แบบ 56-1 One Report)

พฤษภาคม 2556 
2561 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม  

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รุ่นท่ี 132/2016

JOURNEY - Exclusive 
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์             
te Sustainability 

4 (Invitation for specific group only) 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 2564  

วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

นายวีระชยั  วงษเ์จรญิสิน
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี�ยง
กรรมการบรหิาร 

One Report)  
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ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

6 

Exclusive 

ชุดหลักสูตรกลยุทธ์             
te Sustainability 

 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน

วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน

  กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลั

  กรรมการ บริษัท วี ที บราเดอร์ จํากัด

  กรรมการ บริษัท

  กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด
 กรรมการ บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จํากัด

  กรรมการ บริษัท เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์ท จํากัด

ประสบการณ์ทํางาน 

  ปี

 ปี 

อินดัสทร่ี 

   ปี 

  ปี 

 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

  790

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

   หลายชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
 ลูกพ่ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 

  คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

 ไม่มี 

 
 

นายวีระชยั  วงษเ์จรญิสิน
กรรมการบรหิารความเสี�ยง

กรรมการบรหิาร / ผ ูอํ้านวยการฝ่ายผลิตภั

  

ชุดหลักสูตรกลยุทธ์             

วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน :  จาํนวน 

กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลั

กรรมการ บริษัท วี ที บราเดอร์ จํากัด

กรรมการ บริษัท

กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด
กรรมการ บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จํากัด

กรรมการ บริษัท เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์ท จํากัด

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2555 – 2563

ปี 2555 – 2561

อินดัสทร่ี จํากัด

ปี 2555 – 2561

ปี 2555 – 2560

ปี 2549 – 2560

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

790,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หลายชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
ลูกพ่ี-ลูกน้อง นายวุฒิชัย

การเข้าร่วมประชุมในปี 

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

ไม่มี  

นายวีระชยั  วงษเ์จรญิสิน
กรรมการบรหิารความเสี�ยง

ผ ูอํ้านวยการฝ่ายผลิตภั

                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

จาํนวน 6 แห่ง 

กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลั

กรรมการ บริษัท วี ที บราเดอร์ จํากัด

กรรมการ บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จํากัด

กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด
กรรมการ บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จํากัด

กรรมการ บริษัท เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์ท จํากัด

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง

2563 กรรมการ บริษัท มิราเคิล จิวเวลร่ี จํากัด
2561 กรรมการ บริษัท ซี เอส รับเบอร์

จํากัด 

2561 กรรมการ บริษัท เดอะเลิฟมาร์คส จํากัด

2560 กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
2560 กรรมการ บริษั

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

คิดเป็นร้อยละ 0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หลายชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
ลูกน้อง นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร  

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 

นายวีระชยั  วงษเ์จรญิสิน  (อาย ุ42 

กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

ผ ูอํ้านวยการฝ่ายผลิตภณัฑก์าว

             บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

หน่วยงานอื่น 

กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จํากัด

กรรมการ บริษัท วี ที บราเดอร์ จํากัด 

สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จํากัด

กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด 
กรรมการ บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จํากัด

กรรมการ บริษัท เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์ท จํากัด

ปีย้อนหลัง 

กรรมการ บริษัท มิราเคิล จิวเวลร่ี จํากัด
กรรมการ บริษัท ซี เอส รับเบอร์

กรรมการ บริษัท เดอะเลิฟมาร์คส จํากัด

กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
กรรมการ บริษัท เจริญสินธานี จํากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564

0.1326) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หลายชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน 
วงษ์เจริญสิน 

7/7 คร้ัง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  

9/9 คร้ัง  

10 ปี ท่ีผ่านมา 

42 ปี) 

ณฑก์าว 

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

ส จํากัด 

สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จํากัด 

กรรมการ บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จํากัด 

กรรมการ บริษัท เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์ท จํากัด 

กรรมการ บริษัท มิราเคิล จิวเวลร่ี จํากัด 
กรรมการ บริษัท ซี เอส รับเบอร์ 

กรรมการ บริษัท เดอะเลิฟมาร์คส จํากัด 

กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 
ท เจริญสินธานี จํากัด 

2564 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

 

มหาชน) 

กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จํากัด  

 
 
 



      
 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 

 

 

การศึกษา

 

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

 

 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดํารงตําแหน่

ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 

การศึกษา  

  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชั

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 
 Director Accreditation Program
 Director Certification Program (DCP) 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 18-19 กันยายน 

บริษัทสําหรับคร่ึงปี 
โดย ดร.มงคล 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน :  จาํนวน 

  กรรมการ บริษท ยู อาร์ แฟมิลี่ จํากัด

  กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จํากัด

  กรรมการ บริษัท แวลูเซฟ จํากัด

  กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จํากัด

  กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด
 กรรมการ บริษั
 กรรมการ บริษัท มิมิ อินดัสเทรียล จํากัด

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 5 ปี 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศ
 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชั

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program
Director Certification Program (DCP) 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
สําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 

 เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

จาํนวน 11 แห่ง 

กรรมการ บริษท ยู อาร์ แฟมิลี่ จํากัด

กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จํากัด

กรรมการ บริษัท แวลูเซฟ จํากัด

กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จํากัด

กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด
กรรมการ บริษัท ซันไซน์ พลาสติก โปรดัก จํากัด
กรรมการ บริษัท มิมิ อินดัสเทรียล จํากัด

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2562

ปี (2 วาระ) 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศ

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี
Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

2563 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

หน่วยงานอื่น 

กรรมการ บริษท ยู อาร์ แฟมิลี่ จํากัด 

กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จํากัด

กรรมการ บริษัท แวลูเซฟ จํากัด 

กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 

กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด 

ท ซันไซน์ พลาสติก โปรดัก จํากัด
กรรมการ บริษัท มิมิ อินดัสเทรียล จํากัด 

นาย
กรรมการ
 
 

 

2563 (แบบ 56-1 One Report)

กรกฎาคม 2559 
2562 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศ

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รุ่นท่ี 135/2017
รุ่นท่ี 277/2019 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 2564 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จํากัด 

 

ท ซันไซน์ พลาสติก โปรดัก จํากัด 

นายวฒิุชยั  วงษเ์จรญิสิน
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

One Report)  
 

 
103 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศ

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

7 
 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

 กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมปะนี จํากัด
 กรรมการ บริษัท ไทย นิสโชกุ จํากัด
 กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด
 กรรมการ

บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด
ประสบการณ์ทํางาน 

  ปี 

  ปี 

  ปี 

ซิสเต็ม

  ปี 

โปรดักส์

  ปี 

โปรดักส์ จํากัด

  ปี 

  ปี 

  ปี 

บริษัท ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

  245

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

   ลูกชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
 ลูกพ่ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 

  คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

 ไม่มี 

 

ชยั  วงษเ์จรญิสิน
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

  

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมปะนี จํากัด
กรรมการ บริษัท ไทย นิสโชกุ จํากัด
กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2558 –2563

ปี  2556 – ปัจจุบัน

ปี  2547 – ปัจจุบัน

ซิสเต็ม จํากัด 

ปี  2546 – ปัจจุบัน

โปรดักส์ จํากัด 

ปี  2546 – ปัจจุบัน

โปรดักส์ จํากัด 

ปี 2545 – ปัจจุบัน

ปี  2545 – ปัจจุบัน

ปี  2544 – ปัจจุบัน

บริษัท ไทย เทคนิคอล นันวูเว่น จํากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

245,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ลูกชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
ลูกพ่ี-ลูกน้อง นายวีระชัย

การเข้าร่วมประชุมในปี 

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

ไม่มี  

ชยั  วงษเ์จรญิสิน
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

                 

กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมปะนี จํากัด
กรรมการ บริษัท ไทย นิสโชกุ จํากัด
กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง

2563 กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมปานี จํากัด   

ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยู อาร์ แฟมิลี่ จํากัด     

ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง

ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ซันไซน์ พลาสติก
 

ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์
 

ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด

ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด

ปัจจุบัน  กรรมการ 
เทคนิคอล นันวูเว่น จํากัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

คิดเป็นร้อยละ 0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ลูกชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
ลูกน้อง นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร  

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 

ชยั  วงษเ์จรญิสิน  (อาย ุ44 

กรรมการบรหิารความเสี�ยง / กรรมการบรหิาร

             บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมปะนี จํากัด 

กรรมการ บริษัท ไทย นิสโชกุ จํากัด 

กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด 

บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด 

ปีย้อนหลัง 

กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมปานี จํากัด   

กรรมการ บริษัท ยู อาร์ แฟมิลี่ จํากัด     

กรรมการ  บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง

กรรมการ  บริษัท ซันไซน์ พลาสติก

กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์

กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด

กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
เทคนิคอล นันวูเว่น จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564

0.0409) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ลูกชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน 
วงษ์เจริญสิน 

7/7 คร้ัง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  

9/9 คร้ัง  

10 ปี ท่ีผ่านมา 

44 ปี) 

กรรมการบรหิาร 

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมปานี จํากัด    

กรรมการ บริษัท ยู อาร์ แฟมิลี่ จํากัด     

กรรมการ  บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง 

กรรมการ  บริษัท ซันไซน์ พลาสติก 

กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์ 

กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด

กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด

กรรมการผู้จัดการ 

2564 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

 

มหาชน) 

กรรมการ บริษัท ยู อาร์ แฟมิลี่ จํากัด      

กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด 

กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด 

 
 
 



      
 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 

 

 

การศึกษา

 

 

 

ประวัติก

(IOD)

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบีย

ปัจจุบัน

 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 

การศึกษา  

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
ธรรมศาสตร์  

  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) 
 Director Certification Program (DCP) 
 Audit Committee Program (ACP) 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
03/2008 

 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)             
รุ่นท่ี 15/2012

 How to Measure the Success of Corporate Strategy 
(HMS) รุ่นท่ี 03/2013

 Chartered Director Class (CDC) 
 Boardroom Success through Financing and Invest
(BFI) รุ่นท่ี 5/2018

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 อบรมมาตรฐานบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบีย

ปัจจุบัน :  จาํนวน 
 กรรมการอิสระ 

จํากัด (มหาชน

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 5 ปี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
 

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) 
Director Certification Program (DCP) 
Audit Committee Program (ACP) 
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)             
15/2012 

How to Measure the Success of Corporate Strategy 
03/2013 

Chartered Director Class (CDC) 
Boardroom Success through Financing and Invest

5/2018 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 

อบรมมาตรฐานบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบีย

จาํนวน 3 แห่ง 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ 

มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2562

ปี (2 วาระ) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัย

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 18/2007
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)             

How to Measure the Success of Corporate Strategy 

Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 08/2014
Boardroom Success through Financing and Invest

2563  

อบรมมาตรฐานบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ 

ดร
กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธาน
 

2563 (แบบ 56-1 One Report)

กรกฎาคม 2559 
2562 

มหาวิทยาลัย- 

 

ารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รุ่นท่ี BJC/2004  
รุ่นท่ี 88/2007 
18/2007 

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)             

How to Measure the Success of Corporate Strategy 

08/2014 
Boardroom Success through Financing and Investment 

อบรมมาตรฐานบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 63.5 ชั่วโมง 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ 

ดร.มงคล  เหลา่วรพงศ ์ 
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

One Report)  
 

 
104 

ารอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

BJC/2004   

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)             

How to Measure the Success of Corporate Strategy 

ment 

 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ 

 กรรมการอิสระ 
เสี่ยง บริษัท ซี

 กรรมการอิสระ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ 
(

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน

  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
 กรรมการอิสระ

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จํากัด
 อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทํางาน 

  ปี 

 ปี 

 ปี 

เทอร์มินอล จํากัด 
 ปี 

 ปี 

และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ปี 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วัน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 

  คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกร
 กรรมการอิสระ

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

 ไม่มี

มงคล  เหลา่วรพงศ ์ 
 / ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง

กรรมการที�ปรกึษาการลงทนุ

  

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)             

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

กรรมการอิสระ 
เสี่ยง บริษัท ซี.พี
กรรมการอิสระ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ 
(มหาชน) 

ารดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน :  จาํนวน 

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการอิสระ/
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จํากัด
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2561 – ปัจจุบัน

ปี 2560 – 2563

ปี 2560 – 2561

เทอร์มินอล จํากัด 
ปี 2558 – 256

ปี 2556 – 2558

และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ปี 2552 – ปัจจุบัน

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วัน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน
กรรมการอิสระ 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

ไม่มี 

มงคล  เหลา่วรพงศ ์ (
กรรมการตรวจสอบ

บรหิารความเสี�ยง 

ที�ปรกึษาการลงทนุ 

                 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
พี.แอล.กรุ๊ป จํากัด 

กรรมการอิสระ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ 

ารดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

จาํนวน 4 แห่ง 

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จํากัด
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
2563 กรรมการ บริษัท แอปโซลูทโกรท จํากัด
2561 ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน

เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน) 
2560 ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
2558 อาจารย์ประจําสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รมการท่ีปรึกษาการลงทุน
   

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 

(อาย ุ51 ปี

ตรวจสอบ 

             บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (

หน่วยงานอื่น 

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง                  

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จํากัด 
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปีย้อนหลัง  

ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
กรรมการ บริษัท แอปโซลูทโกรท จํากัด
ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน บริษัท บางปะกง 

ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
อาจารย์ประจําสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ท่ี 19 มกราคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

7/7 คร้ัง  
4/4 คร้ัง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  
รมการท่ีปรึกษาการลงทุน 3/3 คร้ัง  

2/2 คร้ัง  

10 ปี ท่ีผ่านมา 

ปี) 

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

กรรมการบริหารความ

(ไทยแลนด์) จํากัด 

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 
กรรมการบริหารความเสี่ยง                  

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
กรรมการ บริษัท แอปโซลูทโกรท จํากัด 

บริษัท บางปะกง 

ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
อาจารย์ประจําสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2564 :  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี

  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

 

มหาชน) 

กรรมการบริหารความ

จํากัด 

กรรมการบริหารความเสี่ยง                  

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 

บริษัท บางปะกง 

อาจารย์ประจําสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

ไม่มี 

 
 
 
 
 

กรรมการบริหารความเสี่ยง                  



      
 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 

 

 

การศึกษา

 

 

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

 

 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
 จํานวนปีท่ีดํารง

การศึกษา  

  ปริญญาเอก  Mining and Minerals Engineering, Virginia 
Polytechnic Institute and State University, USA

  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ 

   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) 
 Director Certification Program (DCP) 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 18-19 กันยายน 

บริษัทสําหรับคร่ึงปี 
โดย ดร.มงคล 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 ไม่มี 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 5 ปี

Mining and Minerals Engineering, Virginia 
Polytechnic Institute and State University, USA

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (เคมีเทคนิค

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม
 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) 
Director Certification Program (DCP) 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

กันยายน 2563 หลักสูตร การท
บริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 

 เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 23 มิถุนายน 

ปี (2 วาระ) 

Mining and Minerals Engineering, Virginia 
Polytechnic Institute and State University, USA

เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เคมีวิศวกรรม)

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

2563 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ผศ
กรรมการ

กรรมการ
 
 

2563 (แบบ 56-1 One Report)

กรกฎาคม 2559 

นายน 2563 

Mining and Minerals Engineering, Virginia 
Polytechnic Institute and State University, USA 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

), จุฬาลงกรณ์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รุ่นท่ี 131/2016
รุ่นท่ี 265/2018 

บทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 2564 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิ
กรรมการอิสระ

กรรมการบรหิารความเสี�ยง

One Report)  
 

 
105 

Mining and Minerals Engineering, Virginia 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

จุฬาลงกรณ์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2016   
 

บทวนผลการดําเนินงาน

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน

  กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
แห่งประเทศไทย 

 อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทํางาน 

  ปี 

 ปี 

ประยุกต์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

  100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 ไม่มี

การเข้า

  คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน
 กรรมการอิสระ

ข้อพิพาท

 ไม่มี
 

มณพิไลย นรสิ
 / กรรมการ

บรหิารความเสี�ยง

  

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน :  จาํนวน 

กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
แห่งประเทศไทย 
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2558 - 2563 

ปี 2560 - ปัจจุบัน

ประยุกต์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน
กรรมการอิสระ 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

ไม่มี 

มณพิไลย นรสิงห ์ 
กรรมการตรวจสอบ 

บรหิารความเสี�ยง / กรรมการ

                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

จาํนวน 2 แห่ง 

กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
แห่งประเทศไทย  
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง

563 กรรมการ บริษัท ทีจีจีเอส จํากัด
ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและ

ประยุกต์แห่งประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

คิดเป็นร้อยละ 0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ร่วมประชุมในปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน

   

ทางกฎหมายในระยะ 10 

งห ์ (อาย ุ52

กรรมการที�ปรกึษาการลงทนุ

             บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

หน่วยงานอื่น 

กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์

อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีย้อนหลัง 

กรรมการ บริษัท ทีจีจีเอส จํากัด
กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564

0.0167) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

7/7 คร้ัง  
4/4 คร้ัง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 3/3 คร้ัง  

2/2 คร้ัง  

10 ปี ท่ีผ่านมา 

2 ปี) 

ที�ปรกึษาการลงทนุ 

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 

อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

กรรมการ บริษัท ทีจีจีเอส จํากัด 
กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี

2564 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

 

มหาชน) 

อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เคมี

 
 
 
 
 



      
 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 

 

 

การศึกษา

 

 

 

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

 

 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน

 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 

การศึกษา  

  ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยร

  ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาตรี สาขาบัญชี 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) 
 Role of the Chairman Program (RCP) 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 18-19 กันยายน 

บริษัทสําหรับคร่ึงปี 
โดย ดร.มงคล 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน :  จาํนวน 
 กรรมการ / กรรมการอิสระ 
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิทล์ แลนด์ จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 3 ปี

ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยร

ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) 
Role of the Chairman Program (RCP) 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 

กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
บริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทาง

 เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําใ

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จาํนวน 1 แห่ง 
กรรมการอิสระ / 

และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิทล์ แลนด์ จํากัด 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2562

ปี (1 วาระ) 

ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 

2563  

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 

หน่วยงานอื่นท่ีทําใ

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

/ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิทล์ แลนด์ จํากัด 

นางกาญจนา ปิยสาธิต  
กรรมการ
 

2563 (แบบ 56-1 One Report)

พฤษภาคม 2561 
2562 

ามคําแหง 

ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รุ่นท่ี 123/2016
รุ่นท่ี 38/2016 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
ธุรกิจปี 2564 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิทล์ แลนด์ จํากัด (มหาชน

นางกาญจนา ปิยสาธิต  
กรรมการอิสระ

One Report)  
 

 
106 

ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2016   
 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน

ห้เกิดความขัดแย้ง                 

ประธานคณะกรรมการสรรหา 
มหาชน) 

การดํารงตํา

 ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางาน 

  ปี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แลนด์ จํากัด 

  ปี 

บริษัท บิทล์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 

  คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อพิพา

 ไม่มี
 
 
 

นางกาญจนา ปิยสาธิต  
 / กรรมการ

  

ห้เกิดความขัดแย้ง                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ไม่มี  

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2561 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แลนด์ จํากัด (มหาชน

ปี 2558 - 2561

บริษัท บิทล์ แลนด์ จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

ไม่มี 

นางกาญจนา ปิยสาธิต  (อาย ุ

กรรมการตรวจสอบ 

                 

แหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน  กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มหาชน) 

2561  กรรมการอิสระ
แลนด์ จํากัด (มหาชน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ททางกฎหมายในระยะ 10 

อาย ุ65 ปี)

             บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

หน่วยงานอื่น 

ปีย้อนหลัง  

กรรมการ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ              
มหาชน)  

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

7/7 คร้ัง  
4/4 คร้ัง  

10 ปี ท่ีผ่านมา 

) 

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

กรรมการอิสระ/ประธาน-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิลท์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ              

2564  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

 

มหาชน) 

บริษัท บิลท์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ              

 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ              



              
 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 

 

 

การศึกษา

 

 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 

การศึกษา  

  ปริญญาโท MBA 
Business School, The University of Manchester, United  
Kingdom 

   ปริญญาตรี B.A., Dual degrees in Business Administration 
and Tourism, Chinese Culture University

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) 
 Director Accredita

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 

 18-19 กันยายน 

บริษัทสําหรับคร่ึงปี 
โดย ดร.มงคล 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ทางผลประโยชน์กับ

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 4 ปี

MBA สาขา Banking and Fi
Business School, The University of Manchester, United  

B.A., Dual degrees in Business Administration 
and Tourism, Chinese Culture University

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
บริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 

 เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง        

ทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 
ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 23 มิถุนายน 

ปี (1 วาระ) 

Banking and Finance, Manchester 
Business School, The University of Manchester, United  

B.A., Dual degrees in Business Administration 
and Tourism, Chinese Culture University

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

tion Program (DAP) รุ่นท่ี 

2563 

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง        

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

นายหยาง ชงุ เจน  
กรรมการ
 

 

2563 (แบบ 56-1 One Report)

มีนาคม 2560 
มิถุนายน 2563 

nance, Manchester 
Business School, The University of Manchester, United  

B.A., Dual degrees in Business Administration 
and Tourism, Chinese Culture University 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รุ่นท่ี 139/2017

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน
และทิศทางธุรกิจปี 2564 

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง        

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

นายหยาง ชงุ เจน  
กรรมการอิสระ

One Report)  
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nance, Manchester 
Business School, The University of Manchester, United  

B.A., Dual degrees in Business Administration 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2017  

หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงาน

หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 ไม่มี
การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน

  ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จํากัด 
(

ประสบการณ์ทํางาน 

  ปี 

แปซิฟิคลีส จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

  250

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 

  คณะกรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

 ไม่มี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายหยาง ชงุ เจน  
  

  

         

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท

ปัจจุบัน :  จาํนวน 

ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จํากัด 
(มหาชน) 

ประสบการณ์ทํางาน 

ปี 2543 – ปัจจุบัน

แปซิฟิคลีส จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

250,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 

คณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 

ไม่มี 

นายหยาง ชงุ เจน  (อาย ุ48

                 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

จาํนวน 1 แห่ง 

ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จํากัด 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์
แปซิฟิคลีส จํากัด (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 

คิดเป็นร้อยละ 0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท  
   

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 

48 ปี) 

             บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

หน่วยงานอื่น 

ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จํากัด 

ลัง 

ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564

0.0417) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

7/7 คร้ัง  
2/2 คร้ัง  

10 ปี ท่ีผ่านมา 

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จํากัด 

ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์

2564 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

  (ร้อยละ 100) 
คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

 

มหาชน) 

ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จํากัด 

ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์

 
 



              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายหวัง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร

7. นายพิริยะ ม่วงคร้าม

ผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิค
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

ผ ูบ้รหิาร เลขานกุารและผ ูด้แูลควบคมุ
 

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

นายหวัง วนาไพรสณฑ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบริหาร 

นายพิริยะ ม่วงคร้าม 

ผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิค 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 

 
 ผ ูบ้รหิาร เลขานกุารและผ ูด้แูลควบคมุ

3 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (แบบ 

2. นางสาวพรพิวรรณ
กรรมการผู้จดัการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร 
 

8. นายศิริพงษ์ ลือวงศ์วั

ผู้อํานวยการแผนกขาย
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
คอมปาวด์ 

ผ ูบ้รหิาร เลขานกุารและผ ูด้แูลควบคมุ

6 

แบบ 56-1 One Report)  
 

นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

3

นายศิริพงษ์ ลือวงศ์วัฒนา 

ผู้อํานวยการแผนกขาย- 
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก- 

9. นางสาวณัฎฐา ลขิิตรุจานนท์

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ผ ูบ้รหิาร เลขานกุารและผ ูด้แูลควบคมุ

2 

12 

   

3. นายจิรวัฒน์ อัครานุพรพงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
กรรมการบริหาร 

 

นางสาวณัฎฐา ลขิิตรุจานนท์ 

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
10

ผ ูบ้รหิาร เลขานกุารและผ ูด้แูลควบคมุการทําบญัชี

8 

9 
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นายจิรวัฒน์ อัครานุพรพงษ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

4. นายเหว่ย ไค หวัง
ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

10. นางวิจิตรา ทับบรุี 

ผู้อํานวยการสํานักควบคุม
ภายในและบริหารระบบ

การทําบญัชี 

1 

4 

  

นายเหว่ย ไค หวัง 
ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร 

 

ผู้อํานวยการสํานักควบคุม-
ภายในและบริหารระบบ 

11. นายสญัธาน ชีรนรวนิชย์

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารสาํนักงาน

10

5 

  

ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์- 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. นายวีระชัย วงษ์เจริ
ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

 

นายสญัธาน ชีรนรวนิชย์ 

ผู้อํานวยการ- 
ฝ่ายบริหารสาํนักงาน 

12. 

(ได้รับแต่งตั้ง ณ 

10 

11 

1

                             บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

วงษ์เจริญสนิ 
ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 

 นายจาง เฉิน กุ้ย 

ผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง
ได้รับแต่งตั้ง ณ 1 ม.ค. 

13 

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

6. นายกัง ซู่ หลิว 
ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
ยาแนวและกาวขนาดเลก็
กรรมการบริหาร 
 

อมบํารุง 
. 64) 

13. นางสาวสิริสุดา สจุริยานุรักษ์

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารสาํนักงาน
(ได้รับแต่งตั้ง ณ 

7 

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 

มหาชน) 

ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์- 
ยาแนวและกาวขนาดเลก็ 

นางสาวสิริสุดา สจุริยานุรักษ์ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ- 
ฝ่ายบริหารสาํนักงาน 
ได้รับแต่งตั้ง ณ 1 ม.ค. 64) 

ธันวาคม 2563 



              แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/รายงานประจําป� 2563 (แบบ 56-1 One Report)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจิรวฒัน ์อคัรานพุรพงษ์

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน
 

นายกงั ซ ู ่หลิว  

ผ ูอํ้านวยการฝ่ายผลิตภณัฑย์าแนวและกาวขนาดเล็ก

กรรมการบรหิาร 
 

วนัที�ไดร้บัแตง่ต ั�งเป็นผูบ้ริหาร : 1 มกราคม 2563 
การศึกษา 
�  ปริญญาโท Master of Science in Accountancy, University of 

Illinois at Urbana Champaign, IL, USA 
�  ปริญญาโท Master of Business Administration, California 

State University Fullerton, CA, USA 
�  ปริญญาตรี  สาขาการ เงิน  คณะพาณิชยศาสตร์และการบ ัญช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 2563 
�  20 กรกฎาคม 2563 หลกัสูตร SD JOURNEY -

2020 โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
�   18-19 กนัยายน 2563 การทบทวนผลการดาํเนินงานบรษิทัสาํหรบัครึUงปี 

2563 และทศิทางธุรกจิปี 2564 โดย ดร.มงคล เหลา่วรพงศ์
�  17-24 พฤศจกิายน 2563 THE NEW CFO (CRISIS FINANCIAL 

OFFICER) โดยตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

วนัที�ไดร้บัแตง่ต ั�งเป็นผูบ้ริหาร : 16 มถินุายน 2551
การศึกษา 
�  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิชิทอสเตต

สหรฐัอเมรกิา 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
� Director Accreditation Program (DAP) รุ่นทีU
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 2563 
�   20 กรกฎาคม 2563 หลกัสูตร SD JOURNEY -

2020 โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
�  18-19 กนัยายน 2563 หลกัสูตร การทบทวนผลการดาํเนนิงานบรษิทั

สาํหรบัครึUงปี 2563 และทศิทางธุรกจิปี 2564 โดย ดร
เหลา่วรพงศ ์

 
 

One Report)                       บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด 
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นายจิรวฒัน ์อคัรานพุรพงษ ์ (อาย ุ43 ปี) 

ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน / กรรมการบรหิาร 

นายกงั ซ ู ่หลิว  (อาย ุ49 ปี) 

ผ ูอํ้านวยการฝ่ายผลิตภณัฑย์าแนวและกาวขนาดเล็ก 

 

Master of Science in Accountancy, University of 

Master of Business Administration, California 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบ ัญช ี

- Exclusive Program 

การทบทวนผลการดาํเนินงานบรษิทัสาํหรบัครึUงปี 
เหลา่วรพงศ ์

THE NEW CFO (CRISIS FINANCIAL 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�น
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอื�น
ปจัจุบนั : 
� กรรมการ ADB USA Inc. 
� กรรมการ SPARKO USA Inc. 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั : 
�  2560 – ปจัจุบนั  กรรมการ ADB USA Inc. 
�  2560 – ปจัจุบนั  กรรมการ SPARKO USA Inc.

สดัสว่นการถอืหุน้บริษทั ณ วนัที� 19 มกราคม
�  606,160 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.10)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร
การเขา้ร่วมประชมุในปี 2564 
�  คณะกรรมการบรหิาร  

ขอ้พพิาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที�ผ่านมา 

2551 

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิชิทอสเตต, 

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
รุ่นทีU 158/2019 

- Exclusive Program 

หลกัสูตร การทบทวนผลการดาํเนนิงานบรษิทั
โดย ดร.มงคล                   

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�น
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอื�น
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั : -
สดัสว่นการถอืหุน้บริษทั ณ วนัที� 19 
�  2,269,700 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร
� หลายชายนายภวตั วงศต์ ัlงตระกูลและนายหวงั วนาไพรสณฑ์

ลูกพีU-ลูกนอ้งนายเหว่ย ไค หวงั 
การเขา้ร่วมประชมุในปี 2564 
�  คณะกรรมการบรหิาร  
ขอ้พพิาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที�ผ่านมา 

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�น : - ไม่ม ี– 
หน่วยงานอื�น 

 

ADB USA Inc.  
SPARKO USA Inc.  

มกราคม 2564: 
) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร : - ไม่ม ี- 

9/9 คร ัlง  (รอ้ยละ 100) 
ปี ที�ผ่านมา : - ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�น : - ไม่ม ี– 
หน่วยงานอื�น : - ไม่ม ี– 

- ไม่ม ี– 
 มกราคม 2564 
.378) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 
หลายชายนายภวตั วงศต์ ัlงตระกูลและนายหวงั วนาไพรสณฑ,์                      

9/9 คร ัlง  (รอ้ยละ 100) 
ปี ที�ผ่านมา : - ไม่ม ี- 



              แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/รายงานประจําป� 2563 (แบบ 56-1 One Report)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายศิรพิงษ ์ ลือวงศว์ฒันา  
ผ ูอํ้านวยการแผนกขายผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกคอมปาวด์
 

นายพิริยะ  มว่งครา้ม  

ผ ูอํ้านวยการฝ่ายเทคนิค / กรรมการบรหิารความเสี�ยง

กรรมการบรหิาร 

 
วนัที�ไดร้บัแตง่ต ั�งเป็นผูบ้ริหาร : 15 มกราคม 2545 
การศึกษา 
�  ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวสัดุ (ปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 2563 
�  29 มกราคม 2563 หลกัสูตร P01 : หลกัสูตรพืlนฐานดา้นความย ั Uงยนื

ของธุรกจิ รุ่นทีU 1 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
� 5-20 กมุภาพนัธ ์2563 หลกัสูตร S01-S03 : ชดุหลกัสูตรก

ความย ั Uงยนืของธุรกจิ รุ่นทีU 1 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
� 5-6 มีนาคม 2563 หลกัสูตร Product Safety Risks & Product 

Liability Laws โดย สถาบนัวจิยัโอเมกา้เวลิดค์ลาส
� 20 กรกฎาคม 2563 หลกัสูตร SD JOURNEY - 

2020 โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
�  2-17 กนัยายน 2563 หลกัสูตร S01-S03 : ชดุหลกัสูตรกลยุทธ ์            

ดา้นความย ั Uงยนืของธุรกจิ รุ่นทีU 4 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
 

วนัที�ไดร้บัแตง่ต ั�งเป็นผูบ้ริหาร : 4 มกราคม 2548 
การศึกษา 
�  ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 2563 
�   20 กรกฎาคม 2563 หลกัสูตร SD JOURNEY - 

2020 โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
�  18-19 กนัยายน 2563 หลกัสูตร การทบทวนผลการดาํเนนิงานบรษิทั

สาํหรบัครึUงปี 2563 และทศิทางธุรกจิปี 2564 โดย ดร
เหลา่วรพงศ ์

 
 
 
 

One Report)                       บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด 
 

 
110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายศิรพิงษ ์ ลือวงศว์ฒันา  (อาย ุ49 ปี) 

ผ ูอํ้านวยการแผนกขายผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกคอมปาวด ์

นายพิริยะ  มว่งครา้ม  (อาย ุ40 ปี) 

กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

 

ปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์) 

นฐานดา้นความย ั Uงยนื
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ชดุหลกัสูตรกลยุทธด์า้น
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
Product Safety Risks & Product 

นวจิยัโอเมกา้เวลิดค์ลาส 
 Exclusive Program 

ชดุหลกัสูตรกลยุทธ ์            
ทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

� 23-24 กนัยายน 2563 S05 : หลกัสูตรการประเมนิผลและการจดัการ
ขอ้มลูดา้นความย ั Uงยนื รุ่นทีU 3 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

� 7-8 ตลุาคม 2563 S04 : หลกัสูตรการวเิคราะหค์วามเสีUยง
สาํคญัดา้นความย ั Uงยนื รุ่นทีU 3 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�น
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอื�น
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั :  -
สดัสว่นการถอืหุน้บริษทั ณ วนัที� 19 มกราคม
�  300,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.05

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร
การเขา้ร่วมประชมุในปี 2564 
�  คณะกรรมการบรหิาร  
� คณะกรรมการบรหิารความเสีUยง 

ขอ้พพิาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที�ผ่านมา 

ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 

 Exclusive Program 

หลกัสูตร การทบทวนผลการดาํเนนิงานบรษิทั
โดย ดร.มงคล                   

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�น
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอื�น
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั :  -
สดัสว่นการถอืหุน้บริษทั ณ วนัที� 19 มกราคม
�  350,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.06

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร

ขอ้พพิาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี 
 

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 

หลกัสูตรการประเมนิผลและการจดัการ
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หลกัสูตรการวเิคราะหค์วามเสีUยงและประเดน็
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�น : - ไม่ม ี– 
หน่วยงานอื�น : - ไม่ม ี- 

- ไม่ม ี-  
มกราคม 2564: 

05) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร : - ไม่ม ี- 

9/9 คร ัlง  (รอ้ยละ 100) 
 2/2 คร ัlง  (รอ้ยละ 100) 

ปี ที�ผ่านมา : - ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�น : - ไม่ม ี- 
หน่วยงานอื�น : - ไม่ม ี- 

- ไม่ม ี- 
มกราคม 2564 

06) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร :   - ไม่ม ี- 

 ที�ผ่านมา : - ไม่ม ี– 



              
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�ไดร้บัแต่งต ั�งเป็นผูบ้รหิาร
การศึกษา
   มธัยมปลาย 

High School
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 
การดํารงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
การดํารงตาํแหน่งในบริษทั
 
 
 

วนัที�ไดร้บัแต่งต ั�งเป็นผูบ้รหิาร
การศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาวชิิการจดัการโลจิสติ

โซ่อปุทาน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
  ปรญิญาตร ีสาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
   ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 Company Reporting Program (CRP) 
 Company Secr
 How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 

รุ่นทีG 
 Anti
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 
  23 

ดิ
 5

Liability Laws
 20 

2020 
 
 

              แบบแสดงรายการขอ้มู

วนัที�ไดร้บัแต่งต ั�งเป็นผูบ้รหิาร
การศึกษา 

มธัยมปลาย Department of Machine Paul Hsu Senior 
High School 

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 
การดํารงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
ารดํารงตาํแหน่งในบริษทั

วนัที�ไดร้บัแต่งต ั�งเป็นผูบ้รหิาร
การศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาวชิิการจดัการโลจิสติ
โซ่อปุทาน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
ปรญิญาตร ีสาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
Company Reporting Program (CRP) 
Company Secr
How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 
รุ่นทีG 15/2017 
Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 
23 มกราคม 2563 
ดจิทิลั โดย รศ.คณาธิ
5-6 มีนาคม 2563
Liability Laws 
20 กรกฎาคม 2563
2020 โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

นางวิจิตรา  ทบับรุ ี
ผ ูอํ้านวยการสาํนกัควบคมุภายในและบรหิารระบบ
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

นายจาง เฉิน ก ุย้  
ผ ูอํ้านวยการฝ่ายซอ่มบํารงุ
 

วนัที�ไดร้บัแต่งต ั�งเป็นผูบ้รหิาร : 1 มกราคม 

Department of Machine Paul Hsu Senior 

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 2563 : -
การดํารงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
ารดํารงตาํแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอื�น

วนัที�ไดร้บัแต่งต ั�งเป็นผูบ้รหิาร : 1 มกราคม 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาวชิิการจดัการโลจิสติ
โซ่อปุทาน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
ปรญิญาตร ีสาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
Company Reporting Program (CRP) 
Company Secretary Program (CSP) 
How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 

Corruption: The Practical Guide (ACPG) 
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 2563 

2563 พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
คณาธปิ ทองรววีงศ์

2563 หลกัสูตร Product Safety Risks & Product 
 โดย สถาบนัวจิยัโอเมกา้เวลิดค์ลาส

2563 หลกัสูตร SD JOURNEY 
โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

นางวิจิตรา  ทบับรุ ี
ผ ูอํ้านวยการสาํนกัควบคมุภายในและบรหิารระบบ

ลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

จาง เฉิน ก ุย้  
ผ ูอํ้านวยการฝ่ายซอ่มบํารงุ

มกราคม 2564 

Department of Machine Paul Hsu Senior 

- ไมม่ ี
การดํารงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น : - ไมม่ ี- 

หน่วยงานอื�น : - ไมม่ ี- 

มกราคม 2563 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาวชิิการจดัการโลจิสติ
โซ่อปุทาน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ปรญิญาตร ีสาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
Company Reporting Program (CRP) รุ่นทีG 18/2017

etary Program (CSP) รุ่นทีG 80/2017
How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 

Corruption: The Practical Guide (ACPG) 
 

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
วงศ ์

Product Safety Risks & Product 
นวจิยัโอเมกา้เวลิดค์ลาส

SD JOURNEY - 
โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นางวิจิตรา  ทบับรุ ี
ผ ูอํ้านวยการสาํนกัควบคมุภายในและบรหิารระบบ

2563 (แบบ 56-1 One Report)

จาง เฉิน ก ุย้  (อาย ุ

ผ ูอํ้านวยการฝ่ายซอ่มบํารงุ 

Department of Machine Paul Hsu Senior 

 
 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาวชิิการจดัการโลจิสติกสแ์ละ

ปรญิญาตร ีสาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ 

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
18/2017 
80/2017 

How to Develop a Risk Management Plan (HRP)                         

Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นทีG 45/2018

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 2562 และกฎหมาย

Product Safety Risks & Product 
นวจิยัโอเมกา้เวลิดค์ลาส 

 Exclusive Program 

นางวิจิตรา  ทบับรุ ี (อาย ุ55

ผ ูอํ้านวยการสาํนกัควบคมุภายในและบรหิารระบบ

One Report)  
 

 
111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ45 ปี) 

Department of Machine Paul Hsu Senior               

ประสบการณ์ทาํงาน 
 ปี 2560

สดัสว่นการถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที� 
  4,607
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
 ไมม่ี

ขอ้พพิาททางกฎหมายในระยะ 
 

กสแ์ละ

(IOD) 

                        

45/2018 

และกฎหมาย

Product Safety Risks & Product 

Exclusive Program 

 2-17 
ความย ั Gงยนืของธุรกจิ รุ่นทีG 

 18-19 
ครึGงปี 

 23-24
ขอ้มลูดา้นความย ั Gงยนื รุ่นทีG 

 7-8 ตุลาคม
สาํคญัดา้นความย ั Gงยนื

 10 พฤศจกิา
โดย บ
การดํารงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
การดํารงตาํแหน่งในบริษทั
ปจัจบุนั
 กรรมการ 
 กรรมการ 
ประสบการณ์ทาํงาน 
  2560
  2560
สดัสว่นการถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที� 
  1

55 ปี) 

ผ ูอํ้านวยการสาํนกัควบคมุภายในและบรหิารระบบ 

  

ประสบการณ์ทาํงาน 5 
2560 – 2563 ผูช่้วย

       บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั 
ดสว่นการถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที� 
4,607,060 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
ไมม่ ี

ขอ้พพิาททางกฎหมายในระยะ 

17 กนัยายน 2563
ความย ั Gงยนืของธุรกจิ รุ่นทีG 

19 กนัยายน 2563
ครึGงปี 2563 และทศิทางธุรกจิปี 

24 กนัยายน 2563
อมลูดา้นความย ั Gงยนื รุ่นทีG 

ตุลาคม 2563 S04 : 
สาํคญัดา้นความย ั Gงยนื

พฤศจกิายน 2563
บรษิทั บยีอนด ์เอจ จาํ

การดํารงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
การดํารงตาํแหน่งในบริษทั
ปจัจบุนั : 

กรรมการ ADB USA Inc.
กรรมการ SPARKO USA Inc.

ประสบการณ์ทาํงาน 5 
2560 – ปจัจุบนั  
2560 – ปจัจุบนั  

สดัสว่นการถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที� 
1,790,460 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 

                 

5 ปียอ้นหลงั 
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการแผนก
บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั 

ดสว่นการถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที� 19 มกราคม
คดิเป็นรอ้ยละ 0.768

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

ขอ้พพิาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที�ผ่านมา

2563 หลกัสูตร S01
ความย ั Gงยนืของธุรกจิ รุ่นทีG 4 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

2563 การทบทวนผลการดาํเนินงานบรษิทัสาํหรบั
และทศิทางธุรกจิปี 2564 

2563 S05 : หลกัสูตรการประเมนิผลและการจดัการ
อมลูดา้นความย ั Gงยนื รุ่นทีG 3 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

S04 : หลกัสูตรการวเิคราะหค์วามเสีGยงและประเด็น
สาํคญัดา้นความย ั Gงยนื รุ่นทีG 3 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

2563 พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
เอจ จาํกดั 

การดํารงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
การดํารงตาํแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอื�น

ADB USA Inc. 
SPARKO USA Inc. 

5 ปียอ้นหลงั : 
  กรรมการ ADB USA Inc. 
  กรรมการ SPARKO USA Inc.

สดัสว่นการถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 
คดิเป็นรอ้ยละ 0.

     บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

แผนกซ่อมบาํรุง 
บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

มกราคม 2564 
768) 
กรรมการและผูบ้รหิาร

ที�ผ่านมา : - ไมม่ ี

01-S03 : ชุดหลกัสูตรกลยุทธด์า้น
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

การทบทวนผลการดาํเนินงานบรษิทัสาํหรบั
2564 โดย ดร.มงคล เหลา่วรพงศ์

หลกัสูตรการประเมนิผลและการจดัการ
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

หลกัสูตรการวเิคราะหค์วามเสีGยงและประเด็น
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

การดํารงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น : - ไมม่ ี- 
หน่วยงานอื�น 

ADB USA Inc.  
SPARKO USA Inc.

ธนัวาคม 2562 :
.298) 

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) 

 
มหาชน) 

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ไมม่ ี– 

ดหลกัสูตรกลยุทธด์า้น
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การทบทวนผลการดาํเนินงานบรษิทัสาํหรบั 
เหลา่วรพงศ ์

หลกัสูตรการประเมนิผลและการจดัการ 
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หลกัสูตรการวเิคราะหค์วามเสีGยงและประเด็น
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (PDPA)               

 

SPARKO USA Inc.  
: 

 

ดหลกัสูตรกลยุทธด์า้น

 

หลกัสูตรการวเิคราะหค์วามเสีGยงและประเด็น

(PDPA)                



              
 

 

 

 

วนัที�ไดร้บัแต่งต ั�งเป็นผูบ้รหิาร
การศึกษา
   

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 
   20 

Program 
การดํารงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
การดํารงตาํแหน่งในบริษทั
 
 

วนัที�ไดร้บัแต่งต ั�งเป็นผูบ้รหิาร
การศึกษ
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
   

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 Company Secretary Program (CSP) 
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 
   23 

โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
 6 

คุณเบญจมาศ ใจหลกั
 31
 20 

2020 
 21

โดย 
 18

ครึGงปี 
 

              แบบแสดงรายการขอ้มู

นางสาวสิรสิดุา  สจุรยิานรุกัษ ์ 
รกัษาการผ ูอํ้านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและการพฒันา
 

นางสาวณฎัฐา ลิขิตรจุานนท์
ผ ูอํ้านวยการฝ่ายปฏิบติัการ
 

วนัที�ไดร้บัแต่งต ั�งเป็นผูบ้รหิาร
การศึกษา 

 ประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัiนสูง สาขาการตลาด วทิยาลยัเกรกิ
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 

20 กรกฎาคม 2563
Program 2020 โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

การดํารงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
การดํารงตาํแหน่งในบริษทั

วนัที�ไดร้บัแต่งต ั�งเป็นผูบ้รหิาร
การศึกษา 

ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
 ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
Company Secretary Program (CSP) 

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 
23 มกราคม 2563
โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
6 มีนาคม 2563 
คุณเบญจมาศ ใจหลกั
31 กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563
2020 โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
21 สงิหาคม 2563
โดย ดร.ธงชยั แกว้สะอาด
18-19 กนัยายน 
ครึGงปี 2563 และทศิทางธุรกจิปี 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

นางสาวสิรสิดุา  สจุรยิานรุกัษ ์ 
รกัษาการผ ูอํ้านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและการพฒันา

นางสาวณฎัฐา ลิขิตรจุานนท์
ผ ูอํ้านวยการฝ่ายปฏิบติัการ

วนัที�ไดร้บัแต่งต ั�งเป็นผูบ้รหิาร : 1 มกราคม 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัiนสูง สาขาการตลาด วทิยาลยัเกรกิ
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 2563 

2563 หลกัสูตร SD JOURNEY 
2020 โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

การดํารงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
การดํารงตาํแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอื�น

วนัที�ไดร้บัแต่งต ั�งเป็นผูบ้รหิาร : 1 มกราคม 

ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
Company Secretary Program (CSP) 

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 2563 
2563 หลกัสูตร ตวิเข ้

โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
 หลกัสูตร เทคนิคการขายทางโทรศพัท์

คุณเบญจมาศ ใจหลกั 
2563 หลกัสูตร การวางแผนสื
2563 หลกัสูตร SD JOURNEY 

โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
2563 หลกัสูตร หวัหนา้งานกบัการบรหิารคน

ธงชยั แกว้สะอาด 
กนัยายน 2563 การทบทวนผลการดาํเนินงานบรษิทัสาํหรบั

และทศิทางธุรกจิปี 2564 

ลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

นางสาวสิรสิดุา  สจุรยิานรุกัษ ์ 
รกัษาการผ ูอํ้านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและการพฒันา

นางสาวณฎัฐา ลิขิตรจุานนท์
ผ ูอํ้านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

มกราคม 2563 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัiนสูง สาขาการตลาด วทิยาลยัเกรกิ
 
SD JOURNEY - 

โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
การดํารงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น : - ไมม่ ี

หน่วยงานอื�น : - ไมม่ ี-

มกราคม 2564 

ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
Company Secretary Program (CSP) รุ่นทีG 86

 
วเขม้ใหเ้ตม็ 100 เพืG

โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เทคนิคการขายทางโทรศพัท์

การวางแผนสบืทอดตาํ
SD JOURNEY - 

โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หวัหนา้งานกบัการบรหิารคน

การทบทวนผลการดาํเนินงานบรษิทัสาํหรบั
2564 โดย ดร.มงคล

2563 (แบบ 56-1 One Report)

นางสาวสิรสิดุา  สจุรยิานรุกัษ ์ 
รกัษาการผ ูอํ้านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและการพฒันา

นางสาวณฎัฐา ลิขิตรจุานนท์
 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัiนสูง สาขาการตลาด วทิยาลยัเกรกิ 

 Exclusive 
โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- 
- 

ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร
ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช 

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
6/2018 

เพืGอ AGM 2563

เทคนิคการขายทางโทรศพัทโ์ดย 

บทอดตาํแหน่ง โดย 
 Exclusive Program 

หวัหนา้งานกบัการบรหิารคน 

การทบทวนผลการดาํเนินงานบรษิทัสาํหรบั
มงคล เหลา่วรพงศ์

One Report)  
 

 
112 

นางสาวสิรสิดุา  สจุรยิานรุกัษ ์ (อาย ุ

รกัษาการผ ูอํ้านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและการพฒันา

นางสาวณฎัฐา ลิขิตรจุานนท ์ (อาย ุ

ประสบการณ์ทาํงาน 
 ปี 

 ปี 

สดัสว่นการถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที� 
  86
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

ขอ้พพิา
 

มหานคร 

(IOD) 

AGM 2563               

โดย ดร.กฤตนิ  
Exclusive Program 

การทบทวนผลการดาํเนินงานบรษิทัสาํหรบั 
เหลา่วรพงศ ์

 

 

โดย 
 

 

โดย 
ประสบการณ์ทาํงาน 
 

 

 

สดัสว่นการถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที�
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

ขอ้พพิาททางกฎหมายในระยะ 

  

อาย ุ44 ปี) 

รกัษาการผ ูอํ้านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและการพฒันา 

อาย ุ57 ปี) 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ปี 2561 – 2562 รกัษาการผูอ้าํนวยการ

       บรษิทั แอพ็พลาย ดบีี
ปี 2560 – 2561 ผูช่้วย

       บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั 
ดสว่นการถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที� 
86,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

ขอ้พพิาททางกฎหมายในระยะ 

2-3 กรกฎาคม 2563
การบรหิาร โดย 
3 ธนัวาคม 2563
โดย โปรเฟสชั Gนแนล เท
9 ธนัวาคม 2563
Competency โดย 
17 ธนัวาคม 2563
โดย อ.ประกาศิต สพฤกษศ์รี

ประสบการณ์ทาํงาน 
ปี 2563 – 2564

ปี 2560 – 2562
       

ปี 2554 – 2560
       

ดสว่นการถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที�
700,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

ขอ้พพิาททางกฎหมายในระยะ 

                 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั 
รกัษาการผูอ้าํนวยการ
บรษิทั แอพ็พลาย ดบีี
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ
บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั 

ดสว่นการถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที� 19
คดิเป็นรอ้ยละ 0.014

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

ททางกฎหมายในระยะ 10 ปี

2563 เทคนิคการวเิคราะหอ์ตัรากาํลงัดว้ยภาระงานและ
โดย โปรเฟสชั Gนแนล เทรนนิGง โซลูช ั Gน
2563 นกัพฒันาบคุลากรมื

โปรเฟสชั Gนแนล เทรนนิGง โซลูช ั Gน
2563 เทคนิคการจดัทาํ

โดย เอชอารเ์ซน็เตอร์
2563 Mindset of success for HR

ประกาศิต สพฤกษศ์ร ี
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั 

4 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารสาํนกังาน
บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั 

2 ผูจ้ดัการแผนกทรพัยากรบคุคลและธุรการ
        บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั 

0 ผูจ้ดัการแผนกทรพัยากรบคุคลและธุรการ
        บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ี

ดสว่นการถอืหุน้บรษิทั ณ วนัที� 19
คดิเป็นรอ้ยละ 0.117

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

ขอ้พพิาททางกฎหมายในระยะ 10 

     บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

รกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัหาทรพัยากร
บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

ผูอ้าํนวยการแผนกจดัซืiอ 
บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

19 มกราคม 2564
014) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

ปี ที�ผ่านมา : - ไมม่ ี

เทคนิคการวเิคราะหอ์ตัรากาํลงัดว้ยภาระงานและ
โปรเฟสชั Gนแนล เทรนนิGง โซลูช ั Gน

คลากรมอือาชพี (Professional HRD)
รนนิGง โซลูช ั Gน 

ดทาํ Job Description
เอชอารเ์ซน็เตอร ์

Mindset of success for HR

 
วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารสาํนกังาน
ษทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั (
ดการแผนกทรพัยากรบคุคลและธุรการ

บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั (
ดการแผนกทรพัยากรบคุคลและธุรการ

บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีอนิดสัเตรียล 
19 มกราคม 256
117) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

10 ปี ที�ผ่านมา : - ไมม่ ี

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายจดัหาทรพัยากร 
มหาชน) 

มหาชน) 
4 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร :   - ไมม่ ี

ไมม่ ี– 

เทคนิคการวเิคราะหอ์ตัรากาํลงัดว้ยภาระงานและ
โปรเฟสชั Gนแนล เทรนนิGง โซลูช ั Gน 

Professional HRD)

Job Description บนพืiนฐาน

Mindset of success for HR 

วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารสาํนกังาน 
(มหาชน) 

ดการแผนกทรพัยากรบคุคลและธุรการ 
(มหาชน) 

ดการแผนกทรพัยากรบคุคลและธุรการ 
อนิดสัเตรียล จาํกดั 

4 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร :   - ไมม่ ี

 ไมม่ ี– 

 

ไมม่ ี- 

เทคนิคการวเิคราะหอ์ตัรากาํลงัดว้ยภาระงานและ 

Professional HRD) 

นฐาน  

ไมม่ ี- 



              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

นางนกจินดา  นนทอ์าสา  

ผ ูจ้ดัการแผนกบญัชี (ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชี

 

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธญักิจ  

เลขานกุารบรษิทั / นกัลงทนุสมัพนัธ์

ผ ูช่้วยผ ูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยี

 

วนัที�ไดร้บัแตง่ต ั�งเป็นผูดู้แลการทาํบญัชี : 17 กนัยายน 
การศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ (การบญัชี) 

สวนดุสติ  
 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 2563 
 3 มีนาคม 2563 การตดิตาม Disclosure Form

กาํหนดราคาโอน โดย สรรพากรสาสน์ 
 31 กรกฎาคม 2563 การวางแผนการสบืทอดตาํแหน่ง 
 20 กรกฎาคม 2563 หลกัสูตร SD JOURNEY 

Program 2020 โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

การดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั 
 ไดร้บัการแต่งต ัKง เมืLอวนัทีL 1 มกราคม 2564 
การศึกษา  
  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ (MBA) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีคณะอกัษรศาสตร ์สาขาวชิาภาษาจนี 

มหาวทิยาลยัศิลาปกร 
ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
 Company Secretary Program (CSP) รุ่นทีL 114/2020
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ ในปี 2563 
   23 มกราคม 2563 พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

ดจิทิลั โดย รศ.คณาธปิ ทองรววีงศ ์
 31 กรกฎาคม 2563 การวางแผนการสบืทอดตาํแหน่ง 
 21 สงิหาคม 2563 หลกัสูตร หวัหนา้งานกบัการบรหิารคน

โดย ดร.ธงชยั แกว้สะอาด  
 

 

2563 (แบบ 56-1 One Report)                    
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นางนกจินดา  นนทอ์าสา  (อาย ุ40 ปี) 

ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัช)ี 

วกนกวรรณ คงธนาคมธญักิจ  (อาย ุ28 ปี) 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กนัยายน 2552 

) มหาวิทยาลยัราชภฎั                 

ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  

Form และรบัหลกัเกณฑ์

วางแผนการสบืทอดตาํแหน่ง โดย ดร.กฤตนิ 
SD JOURNEY - Exclusive 

โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 4 พฤศจกิายน 2563 การบนัทกึบญัชบีรหิารลูกหนีKกบัการควบคุมภายใน
โดย บรษิทัฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ

 19 พฤศจกิายน 2563 ละครเพืLอการสืLอสารอย่างสรา้งสรรค ์
โดย บรษิทัชมุชนสรา้งสรรค ์

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�น 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอื�น
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั : - 
สดัสว่นการถอืหุน้บริษทั ณ วนัที� 19 มกราคม
  ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร
ขอ้พพิาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี 
 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ 

  

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
114/2020 

มลูส่วนบคุคล 2562 และกฎหมาย 

วางแผนการสบืทอดตาํแหน่ง โดย ดร.กฤตนิ 
หวัหนา้งานกบัการบรหิารคน 

 20 กรกฎาคม 2563 หลกัสูตร SD JOURNE
2020 โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

 18-19 กนัยายน 2563 การทบทวนผลการดาํเนินงานบรษิทัสาํหรบั
ครึLงปี 2563 และทศิทางธุรกจิปี 2564 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�น
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอื�น
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั 
 ปี 2562 – ปจัจบุนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยี

 บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั 
 ปี 2562   หวัหนา้หน่วยอาวุโส แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ

  และออีารพ์ ีบรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั 
 ปี 2560 – 2562 หวัหนา้หน่วย 

  และออีารพ์ ีบรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั 

สดัสว่นการถอืหุน้บริษทั ณ วนัที� 19
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร

ขอ้พพิาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี

     บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน) 

 

การบนัทกึบญัชบีรหิารลูกหนีKกบัการควบคุมภายใน 
บรษิทัฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิ

ละครเพืLอการสืLอสารอย่างสรา้งสรรค ์ 

ดทะเบยีนอื�น : - ไม่ม ี- 
หน่วยงานอื�น : - ไม่ม ี- 

 ไม่ม ี- 
มกราคม 2564 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร : - ไม่ม ี– 
 ที�ผ่านมา : - ไม่ม ี– 

SD JOURNEY - Exclusive Program 
โดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การทบทวนผลการดาํเนินงานบรษิทัสาํหรบั 
2564 โดย ดร.มงคล เหลา่วรพงศ ์

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื�น : - ไม่ม ี- 
หน่วยงานอื�น : - ไม่ม ี- 

 
ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลย ี

บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) 
แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) 
หวัหนา้หน่วย แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บรษิทั แอพ็พลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) 

19 มกราคม 2564 :   - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร :   - ไม่ม ี- 

ปี ที�ผ่านมา : - ไม่ม ี– 



              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจํากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพ่ือทําหน้าท่ีช่วยดูแล ติดตามและควบคุมการบริหารงานของบริษัท
ในเรื่องที่เป็นสาระสําคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการชุดย่อย เพื ่อให้คณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนั้นๆ ได้ หน้าที ่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อย มีดังน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน ทําหน้าที ่ตรวจสอบงบการเงินและให้แนวทางในการ

ตรวจสอบภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือของงบการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 
จํานวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นางกาญจนา  ปิยะสาธิต กรรมการตรวจสอบ 4/4 

อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปน้ี 

 ด้านการควบคุมภายใน 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี ่ยงและกระบวนการตรวจสอบที ่เหมาะสมและ                 

มีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
2. ให้คําแนะนําแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ได้รายงาน

ทางการเงินท่ีถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดีและเพ่ือให้มีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ให้ค ําแนะนําในการกําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที ่ดีรวมทั ้งต ิดตามประเมินและรายงานการปฏิบัต ิตาม                 

แนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
4. สอบทานกระบวนการในการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 
6. สอบทานกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญโดย

ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 
7. กรณีที่ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เพิ่มเติม คือ ตรวจสอบ เสนอความคิดเห็นต่อ

วาระการประชุมกรรมการบริษัทและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ด้านการตรวจสอบภายใน    

8. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณและอัตรากําลังของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระ
ของงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าท่ีและรายงานต่างๆ รวมท้ังสายการบังคับบัญชา 

9. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน 
10. พิจารณาร่วมกับผู้บริหารและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณา

ความดีความชอบของผู้จัดการตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก 
 
 

7.3 กรรมการชดุยอ่ย 
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 ด้านผู้สอบบัญช ี
11. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี  รวมท้ังพิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อไปของบริษัท

พร้อมค่าตอบแทน 
12. สอบทานการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ด้านอ่ืนๆ 

13. จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกปีและให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้                   
การประเมินผล นอกจากจะมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเชื่อมั ่นต่อผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ                 
ความรับผิดชอบโดยครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นโอกาสให้มีการพิจารณา ทบทวนและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่าง
กันของคณะกรรมการฯ โดยมีเป้าหมายหลักในการแสวงหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึน 

14. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันเพ่ือเตรียมความพร้อมภายในในการยื่นเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

15. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตความรับผิดชอบ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องได้รับข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทหรือ                   
ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง รวมทั้ง แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทาง
วิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นว่าจําเป็น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มคุีณสมบัติ ดังน้ี 
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน                 

มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
การแต่งต้ังและวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบได้อีก 

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจํานวน
กรรมการตรวจสอบตํ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรือ
อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีจํานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี

จํานวนอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการ ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกํากับดูแล
กิจการขององค์กรท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรและให้มีกรอบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework: COSO ERM) รวมถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กรและปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
เสียขององค์กรสามารถเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 2 
ท่าน กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร จํานวน 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 5 ท่าน ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 
จํานวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1. ดร.มงคล เหลา่วรพงศ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

2. นายหวัง  วนาไพรสณฑ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

3. นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

4. นายวุฒิชัย  วงษ์เจริญสิน กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

5. ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

6. นายเหว่ย ไค หวัง กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

7. นายวีระชัย วงษ์เจรญิสิน กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

8. นายพิริยะ  ม่วงครา้ม กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. พิจารณาให้มีการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจ เพ่ือการดําเนินการลงทุนและการดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ให้อยู่

ในระดับท่ีเหมาะสม การกลั่นกรองนโยบายหรือกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ 

2. กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแลและส่งเสริมให้
มีการดําเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ มีความเสี่ยง
อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมท่ีบริษัทฯ สามารถยอมรับได้ 

3. รายงานผลการจัดการความเสี ่ยงของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ในกรณีที ่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สําคัญที่อาจมี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

4. พิจารณากําหนดมาตรการสําหรับใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพกิจการและสภาวการณ์ในแต่ละช่วง 
5. จัดให้มีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเป็น 
6. จัดให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนให้บุคลากร             

ทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบรายงานการบริหาร                    
ความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการหรือตําแหน่งใดๆ ในบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

7. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

8. พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการที�ปรกึษาการลงทนุ 
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และขอบเขต

ของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุนที ่กําหนดไว้ 
ประกอบด้วยกรรมการ 2 คน เป็นอย่างน้อย ซ่ึงประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนต้องไม่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทและ/
หรือประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และเป็นผู้ท่ีสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ปรึกษาการ
ลงทุน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 2 ท่าน ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 
จํานวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 
1. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 3/3 

2. ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์ กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 3/3 

อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. พิจารณากําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบ 

นโยบาย หลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุนท่ีกําหนดไว้ 
2. ติดตามการลงทุนไม่ให้ผิดข้อกําหนด กฎเกณฑ์และตามหลักเกณฑ์ของตลาดทุน 
3. พิจารณาประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการลงทุน 
4. ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

คณะกรรมการบรหิาร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 8 ท่าน ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 
จํานวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 
1. นายหวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานกรรมการบริหาร 9/9 
2. นายเหว่ย ไค หวัง กรรมการบริหาร 9/9 

3. นายกัง ซู่ หลิว กรรมการบริหาร 9/9 

4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการบริหาร 9/9 

5. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการบริหาร 9/9 

6. นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย กรรมการบริหาร 9/9 

7. นายพิริยะ ม่วงคร้าม  กรรมการบริหาร 9/9 

8. นายจิรวัฒน์ อัครานุพรพงษ์  กรรมการบริหาร 9/9 

อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ทําหน้าที ่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที ่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้และรายงานผล                     
การดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงาน เพื่อให้สามารถดําเนินการตามนโยบาย
และเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

3. กําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีอาจเอ้ือต่อการทุจริต
ในหน้าท่ีออกจากกันและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกําหนดท่ี
มีการอนุมัติแล้ว 
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4. ทําหน้าท่ีแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในขณะท่ีบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดนี้ โดยพิจาราณาคัดเลือกและ
กําหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท 
พิจารณาคุณสมบัติให้เหมาะสมกับบริบทของกิจการในเบ้ืองต้นและนําเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติต่อไป 

5. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอํานาจกําหนดการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงมีอํานาจกําหนดขอบเขต 
อํานาจหน้าท่ีบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้
รางวัล สําหรับผู้อํานวยอาวุโส (Senior Vice President (SVP)) ผู้อํานวยการ (Vice president (VP)) หรือเทียบเท่า โดยอาจ
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอํานาจเป็นผู้มีอํานาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้าง
แรงงาน 

6. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน สําหรับสนับสนุนการทําธุรกิจตามปกติ 
เช่น การเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือจํานํา จํานอง ค้ําประกันและอ่ืนๆ รวมถึงการซื้อขายและจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามระเบียบอํานาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัท
อนุมัติแล้ว 

7. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกําหนดงบประมาณในการลงทุนตามอํานาจท่ีกําหนดไว้ในคู่มือ 
8. พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติต่อไป 
9. พิจารณาเรื ่องอื ่นๆ ตามที ่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั ้งนี ้ การได้รับมอบหมายอํานาจดังกล่าวข้างต้น               

ต ้องไม ่ม ีล ักษณะเป็นการมอบอํานาจหร ือมอบอํานาจช่วงที ่ท ําให ้คณะกรรมการบร ิหารหร ือผ ู ้ ร ับมอบอํานาจจาก            
คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที ่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง                
ทางผลประโยชน์อื่นใดตามที่ทางกลต. กําหนดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ 

อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดําเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท                     
จดทะเบียน ท้ังน้ี กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

 

 

 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดบัสูงจํานวน 13 ท่าน มีรายช่ือดังน้ี 

รายชื่อผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นายหวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย กรรมการผู้จดัการ 
3. นายจิรวัฒน์ อัครานุพรพงษ์  ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินละบัญชี 
4. นายเหว่ย ไค หวัง ผู้อํานวยการฝ่ายผลติภณัฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด ์
5. นายวีระชัย วงษ์เจรญิสิน ผู้อํานวยการฝ่ายผลติภณัฑ์กาว 
6. นายกัง ซู่ หลิว ผู้อํานวยการฝ่ายผลติภณัฑ์ยาแนว 
7. นายพิริยะ ม่วงคร้าม ผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิค 
8. นายศิริพงศ์ ลือวงศ์วัฒนา ผู้อํานวยการฝ่ายขายผลิตภณัฑ์เมด็พลาสติกคอมปาวด ์
9. นางวิจิตรา ทับบุร ี ผู้อํานวยการสํานักควบคุมภายในและบรหิารระบบ 
10. นางสาวณัฎฐา ลิขิตรุจานนท์ ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
11. นายจาง จิน กุ้ย ผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง 
12. นางสาวสิรสิุดา สุจรยิานุรักษ์ รักษาการผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา 
13. นายเฉิน เจ่ิง เสีย้น รักษาการผู้อํายวนการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.4 ขอ้มลูเกี�ยวกบัผ ูบ้รหิาร 
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ผ ูบ้รหิาร  
ค่าตอบแทนผ ูบ้รหิาร 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  
ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังน้ี 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จํานวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

จํานวน  
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

เงินเดือนและโบนัส1 8 16,910,634 10 22,549,027 10 20,132,502 10 19,690,129 

อ่ืนๆ2 7 5,079,751 9 8,965,679 9 5,151,074 9 4,824,452 

รวม  21,990,385  31,514,706  25,283,577  24,514,581 
หมายเหตุ    

1. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารในส่วนของโบนัส ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น ครั้งที่ 1 สิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี และครั้งที่ 2 ในช่วงก่อน
สงกรานต์ของทุกปี 

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินประจําตําแหน่งและค่าสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ค่าครองชีพ ค่าบริหาร ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเบี้ยประกันภัย
ยานพาหนะ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าสึกหรอ ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น  

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่มี-  

 

บคุลากรและนโยบายพฒันาบคุลากร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจํานวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) จํานวนทั้งสิ้น 457 คน ตามลําดับ โดยแบ่งตามฝ่าย 

รายละเอียดดังน้ี 

ฝ่าย 
จํานวนพนกังาน (คน) 

31–ธ.ค.–60 31–ธ.ค.–61 31–ธ.ค.–62 31–ธ.ค.–63 

 ฝ่าย COO 1 1 1 2 

 ฝ่ายการเงินและบัญชี 25 25 22 20 

 ฝ่ายผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด ์ 135 141 139 136 

 ฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว 35 38 38 33 

 ฝ่ายผลิตภัณฑ์ยาแนว 90 94 94 110 

 ฝ่ายการค้าต่างประเทศ 13 13 13 - 

 ฝ่ายเทคนิค 41 47 45 42 

 ฝ่ายบรหิารสํานักงาน 37 41 37 42 

 ฝ่ายปฏิบัติการ 74 76 76 72 

รวม 451 476 465 457 
หมายเหตุ :    

1. การจัดการโครงสร้างปี 2563 ได้รวมฝ่ายขายต่างประเทศอยู่ภายใต้การบริหารงานของแต่ละธุรกิจ 
2. แผนกําลังคนปี 2563 โตขึ้นร้อยละ 10 เป็นการประมาณการความต้องการ เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ 

 

 

7.5 พนกังาน 
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ค่าตอบแทนพนกังาน 
ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รายละเอียดดังน้ี        (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงินเดือนและโบนัส1 102,895,657 119,094,975 107,679,911 108,372,512 

อ่ืนๆ2 25,755,486 22,523,400 26,121,908 22,773,959 

รวม 128,651,143 141,618,375 133,801,819 131,146,471 
หมายเหตุ : 
1. เงินเดือนและโบนัส สําหรับพนักงานขายจะไม่มีเงินเดือนประจํา ทางบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชช่ัน จึงนําคอมมิชช่ันมารวมกับส่วนน้ีด้วย 
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินประจําตําแหน่งและสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าชํานาญการ ค่าครองชีพ ค่าดมกล่ิน ค่าคลุกสี ค่าโอทีเหมา ค่าวิ่งไกล ค่าสึกหรอ ค่า

เช่าบ้านและค่าเกษียณอายุ เป็นต้น 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
นโยบายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ บังคับใช้กับพนักงานทุกคน ทั้งนี ้ บริษัทฯ เชื ่อว่าปัจจัยที่ทําให้บริษัทฯ ประสบ

ความสําเร็จ คือ ความสามารถในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้เข้าร่วมงานและรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว้ได้ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้
ทํางานได้อย่างเต็มความสามารถ พนักงานจะได้รับการเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักของค่าตอบแทน ผลท่ีได้ คือ พนักงานมีกําลังใจในการทํางาน รักและผูกพันธ์มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเพื่อ
สร้างผลลัพธ์ท่ียั่งยืนและทําให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง  
องค์ประกอบของค่าตอบแทน 

1. เงินเดือน 
2. โบนัสประจําปีและโบนัสพิเศษ 
3. สวัสดิการต่างๆ 
4. เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน) 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
บริษัทฯ มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยกําหนดตัวชี้วัดระดับงาน (Functional KPI’s) ตามหลักการของ 

Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยในการพิจารณาจะมีการดําเนินการจากทุกภาคส่วนในองค์กร 
พิจารณาผลรวมโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้ทุกๆ ผลการทํางานระดับงานส่งเสริม สนับสนุนให้เป้าหมายระดับองค์กร (Corporate KPI’s) 
ได้รับผลสําเร็จตามท่ีวางแผน ตัวช้ีวัดระดับงานจึงจะถูกถ่ายทอด มอบหมายตามลําดับจากผู้บริหารสูงสุด ไปยังพนักงานทุกคนตามลําดับ 
พนักงานแต่ละคนจะมีตัวชี ้วัดของตนเองที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนก/ฝ่ายและองค์กร โดยมีหัวหน้างานหรือผู ้บังคับบัญชาให้
คําปรึกษาและข้อเสนอแนะกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาผลงาน รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนและให้กําลังใจ สําหรับการทุ่มเททํางาน โดยจะ
เช่ือมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลจากผลการปฏิบัติงานและการปรับหน้าท่ีหรือตําแหน่ง ให้กับพนักงาน 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการต่อเนื ่องในการวัดและประเมินความรู้ความสามารถและพัฒนาการของ
บุคลากรตลอดจนการวัดประสิทธิผลของการดําเนินการตามเป้าหมายการทํางาน ซ่ึงสอดคล้องกับหน่วยงานและองค์กร ระบบการบริหาร
ผลปฏิบัติงานนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในปัจจุบันและประเมินความพร้อมของบุคลากรในด้านของ
ความรู้ ความสามารถท่ีจะได้รับการเลื่อนตําแหน่ง ซ่ึงจะสามารถระบุระดับความรู้ ความสามารถและทักษะท่ียังขาดของระดับงานที่สูงขึ้น
ในอนาคต โดยผลการประเมินจะถูกนํามาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการวางแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan) ท่ีเหมาะสม 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้ค่าตอบแทนและผลประโยชนที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญการจ้างงานท่ีเป็นธรรม โดยคํานึงถึงขีดความสามารถ การปฏิบัติงานตามความสามารถของพนักงาน
ในตําแหน่งต่าง ๆ  โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกัน ท้ังสตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ซ่ึงคํานึงถึงหลักความเสมอภาค ความเป็น
ธรรม คุณสมบัติเหมาะสมและการมีพันธะสัญญากับบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและร่วมเจริญเติบโตไปกับบริษัทฯ 
อย่างยั่งยืน โดยได้กําหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประกอบการของ
องค์กรและเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังน้ี 
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1. ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทฯ ได้กําหนดการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปของ
องค์กรอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพ่ือรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนี้ บริษัท
ได้กําหนดจ่ายโบนัสประจําปี (ตามอายุการทํางานและตามความประพฤติ) และโบนัสพิเศษประจําปี (เทศกาลสงกรานต์) อ้างอิง
ตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2. ผลตอบแทนระยะยาว บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะจ่าย
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถสูง รวมท้ัง จัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Carer Growth) อัน
สอดคล้องกับแผนทดแทนตําแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan) นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานอย่างเหมาะสม เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุน
สํารองเลี ้ยงชีพ เพื ่อสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานภายหลังสิ ้นสุดการเป็นพนักงานหรือ
เกษียณอายุ รวมถึง จัดสวัสดิการครอบครัว ได้แก่ เงินช่วยเหลือคลอดบุตร, เงินช่วยเหลืองานสมรส, เงินช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดกรอบในการวางแผนและควบคุมงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่ต้องสอดคล้องกับแผนงบประมาณ
องค์กร ซ่ึงกําหนดจากการพิจารณาความสามารถในการจ่ายขององค์กร (Ability to Pay) ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีความยืดหยุ่น
ในการปรับปรุงแผนงบประมาณระหว่างปีให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานขององค์กรได้อย่างทันท่วงที 

แนวทางดา้นการค ุม้ครองแรงงาน 
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญและคํานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน เน่ืองจาก ลักษณะงานท่ี
มีความแตกต่างกันในแต่ละสายงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยมีการ
แต่งตั้งตัวแทนนายจ้างจากผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไปและเลือกตั้งจากฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งมาจากการสมัครใจทําหน้าที่ของพนักงานเพื่อ
ร่วมกันเป็นกรรมการพิจารณาหาแนวทางให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบการดําเนินงานและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวก มีความปลอดภัยมากที่สุด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นได้กับพนักงานในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาในโรงงาน อีกทั้ง มีการรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการทํางานและกระบวนการดําเนินการให้มีการคุ้มครองแรงงานและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาพยายามเมื่อ
เจ็บป่วยจากการทํางาน เป็นต้น 

นโยบายกองทนุสาํรองเลี/ยงชีพ  
บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด เป็นบริษัทจัดการ

กองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ                     
มีนโยบายการลงทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดังน้ี 

1. บริษัทฯ เลือกลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ท่ีน่าเช่ือถือและกําหนดแผนการลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับพนักงานในบริษัท โดยมี
ให้เลือกท้ังรูปแบบการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง (กองทุนผสมหุ้นไม่เกิน 25%) และความเสี่ยงตํ่า (กองทุนตราสารหน้ี)  

2. การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ถือเป็นสวัสดิการหนึ่งที่ช่วยเหลือพนักงานในบริษัทฯ เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มจากเงินสมทบที่
นายจ้างให้ ช่วยสร้างวินัยในการออมในรูปแบบผูกพันระยะยาวและมีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ในการดํารงชีวิตเมื่อเกษียณอายุหรือ
ลาออกจากงานและสามารถเป็นหลักประกันของครอบครัวกรณีเสียชีวิต  

 อัตราเงินสะสมและอัตราเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ลําดับ รายละเอียดพนักงาน อัตราเงินสะสมพนกังาน อัตราเงินสมท (บริษัทฯ) 

1 พนักงานท่ีมีอายุงาน 0-10 ปี 2.5% 2.5% 

2 พนักงานท่ีมีอายุงานตั้งแต่ปีท่ี 11 ข้ึนไป 3% 3% 
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 หลักเกณฑ์ในการได้รับเงินสมทบจากนายจ้างกรณีลาออกจากกองทุน 

อายุงาน อัตราสมทบ (บริษัทฯ) 

อายุงานน้อยกว่า 1 ปี 0% 

อายุงานตั้งแต่ 1 ปี ไม่ถึง 2 ปี 40% 

อายุงานตั้งแต่ 2 ปี ไม่ถึง 3 ปี 60% 

อายุงานตั้งแต่ 3 ปี ไม่ถึง 5 ปี 80% 

อายุงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 100% 

เง่ือนไขในการสมคัร 
1. การสมคัรเป็นภาคสมัครใจไมม่ีการบังคับ (ต้องผ่านทดลองงานแล้วเท่าน้ัน) 
2. ในระหว่างอายุสมาชิก พนักงานต้องการลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน บริษัทฯ จะให้โอกาสกลับเข้ามาสมัครใหม่                        

ในภายหลังได้เพียงครั้งเดียวและพนักงานต้องลาออกจากกองทุนไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และจะไม่นับอายุสมาชิกกองทุนต่อเน่ืองให้ 

ขอ้พิพาทดา้นแรงงาน  
บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นตั้งแต่ปี 2544 โดยจดทะเบียนสหภาพในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544 ในชื่อ “สหภาพ

แรงงานแอ็พพลายดีบี ประเทศไทย” (Apply DB Thailand Labour Union) ทะเบียนสหภาพเลขท่ี สป.728 ท้ังน้ี คณะกรรมการสหภาพ
แรงงาน ในปัจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 15 คนโดยมีคณะกรรมการสหภาพฯ จํานวน 6 คน เป็นคณะกรรมการลูกจ้างตาม พรบ.แรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยในปี 2561 สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัท และได้มีการดําเนินการ
เจรจาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างดังกล่าวจนสามารถตกลงกันได้เป็นบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวกับสํานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด
เกิดข้ึนและมีความสัมพันธ์อันดีกับสหภาพมาโดยตลอด 

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคัญในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

แผนการฝึกอบรมพนกังานประจําปี 2563 

หลักสูตรอบรม วัตถุประสงค์ 
จํานวนผู้เข้าอบรม %ผู้เข้า 

อบรม ตามแผน อบรมจริง 

ด้านการขายและบริการ 

1. เทคนิคการขายทาง
โทรศัพท์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการหาลูกค้า 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจศาสตร์เรื่องสมองและแรงจูงใจในการตัดสินใจ

ซ้ือท่ีมาจากจิตใต้สานึกของลูกค้า 
3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงขั้น พัฒนา Call Script สาหรับการขาย 

ผ่านโทรศัพท์, email, social media 

20 คน 20 คน 100% 

ด้านระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ ์

2. การควบคุมเอกสาร
สําหรับระบบการ
จัดการ 

เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรมีองค์ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทําและ
ควบคุม เอกสารเพ่ือ ลดปัญหา ความซับซ้อนของระบบเอกสารและเพื่อเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดทําระบบอย่างสูงสุด 

40 คน 43 คน 108% 

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผลในโรงงาน 

3. การขับรถยกอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรูเ้ก่ียวกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์ 
2. เพ่ือให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจเช็คและบํารุงรักษารถโฟรค์ลิฟท์

ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ 
3. ฝึกฝนทักษะการขับข่ีรถโฟรค์ลิฟท์ท่ีถูกวิธี 

15 คน 15 คน 100% 
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หลักสูตรอบรม วัตถุประสงค์ 
จํานวนผู้เข้าอบรม %ผู้เข้า 

อบรม ตามแผน อบรมจริง 

4. การใช้เครื่องมือด้าน
เทคนิคPart 1-3 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเทคนิครู้ข้อมูลของเครื่องมือเครื่องใช้/เครื่องทดสอบ 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเทคนิครู้วิธีการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้/เครื่อง

ทดสอบ 
3. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเทคนิคสามารถแก้ไขและปรับตั้งค่าเครื่องมือเฉพาะงานได ้

52  คน 52  คน 100% 

5. การใช้งานเครืองทดสอบ
อัตราการไหลของ
พลาสติก 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านในการใช้เครื่องมือด้านเทคนิค 
 

36 คน 
 

36 คน 
 

100% 
 

6. การใช้และบํารุงรักษา
เพ่ือความปลอดภัยรถยก 
(ฟอร์คลิฟท์) 

1. เพ่ือให้พนักงานขับรถฟอร์คลิฟอยา่งถูกวิธี 
2. เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการทํางาน 
3. เพ่ือลดอุบัตเิหตุจากการขับรถฟอร์คลิฟ 

20 คน 15 คน 75% 

ด้านการบริหารและการจัดการท่ัวไป 

7. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลู
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เพ่ือให้ความรู้และเป็นการตั้งมาตรการในการจัดการ ในการปกป้องข้อมูล
ของผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลก่อนการเก็บ รวบรวมใช้หรือเปิดเผยนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงจัดทําและเก็บรักษาบันทึกรายการ
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ 

40 คน 46 คน 115% 

8. การวางแผนการสืบทอด
ตําแหน่ง 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจความสําคัญของกระบวนการวางแผนสืบ
ทอดตําแหน่ง 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในคุณสมบัติและคุณลักษณะของพนักงาน
ท่ีเป็นตําแหน่งงานหลัก 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการวิเคราะห์หาผู้สืบทอดตําแหน่งใน
องค์กร 

4. เพื ่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการทําแผนพัฒนา สําหรับ
พนักงานผู้สืบทอดตําแหน่ง 

20 คน 22 คน 110% 

9. หัวหน้างานกับการ 
บริหารคน 

1. เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับและหน่วยงานได้รู ้และเข้าใจว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสําคัญ 

2. เพื ่อให้หัวหน้างานได้รู ้และเข้าใจ ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
หัวหน้างาน ประกอบด้วยหน้าท่ีใดบ้าง 

3. เพ่ือให้รู้และเข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ในการบริหารคน
ร่วมกับหน่วยงาน HR 

4. เพื ่อให้รู ้และเข้าใจว่าแต่ละหน้าที่ต้องทําอะไรบ้าง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้งานในหน้าท่ีความ 

30 คน 41 คน 137% 

10. การคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการทํางาน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบองค์รวม การคิด
แบบบูรณการ และการคิดอย่างเป็นระบบ และ สามารถนําไปใช้ในการ
ทํางานและชีวิต  

2. เพื ่อสร้างการเร ียนเข้าใจหลักการทํางานทั ่วไปของสมองที ่น ําไปสู่
กระบวนการคิดต่างในชีวิต 

30 คน 35 คน 117% 
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หลักสูตรอบรม วัตถุประสงค์ 
จํานวนผู้เข้าอบรม %ผู้เข้า 

อบรม ตามแผน อบรมจริง 

3. เพ่ือสร้างทักษะในการวางแผนด้วย Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การละครเพ่ือการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ 

1. เพื่อฝึกความกล้าแสดงออกและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นําไปสู่การ
ทํางานร่วมกันผ่านการสื่อสารอย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้เกิดการรับฟังและร่วมกันหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ของปัญหา
และอุปสรรค 

3. และความท้าทายที่เกิดขึ้นในการทํางานร่วมกัน และนําไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง 

4. เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและเกิดความร่วมมือในการทํางานเป็นทีม 

20 คน 13 คน 65% 

ในปี 2563 ค่าเฉลี่ยช่ัวโมงการอบรมแบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 
1. ระดับผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อํานวยการ – ประธาน

เจ้าหน้าที ่บริหาร มีการอบรมสัมมนาในปี 2563 ทั้งภายในและ
ภายนอก เฉลี่ย 27.69 ช่ัวโมง/คน 

2. ผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จดัการ – ผู้จัดการ มีการอบรมสัมมนา
ในปี 2563 ท้ังภายในและภายนอก เฉลี่ย 18.74 ช่ัวโมง/คน 

3. ระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่ระดับพนักงาน – หัวหน้าแผนก มีการอบรม
สัมมนาในปี 2563 ท้ังภายในและภายนอก เฉลีย่ 7.5 ช่ัวโมง/คน 

 

 

 

ผ ูค้วบคมุดแูลการทําบญัชีของบรษิทัฯ 
เพ่ือให้การจัดทํารายงานทางการเงินมีคุณภาพและการกํากับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทร ัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บร ิษ ัทฯ จึงแต่งตั ้งให ้นางนกจินดา                   
นนท์อาสา ดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชีเป็นผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กําหนด (ข้อมูลของผู้ดํารงตําแหน่ง                 
ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริษัทฯ ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 
เลขานกุารบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 

2563 โดยคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรี่ จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎใน
เอกสารแนบ 3) 
หวัหนา้งานนกัลงทนุสมัพนัธ ์

บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันของบริษัทฯ เพ่ือทําหน้าท่ีใน
การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา โดยคุณสมบัติและ
ข้อมูลของผู้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 1 
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ผ ูส้อบบญัชีและอตัราค่าสอบบญัชี 
บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2564 เพื่อตรวจสอบและ

สอบถามความถูกต้องของงบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเพื่อรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทําขึ้นโดยไม่มี
ข้อผิดพลาดอย่างเป็นสาระสําคัญและจัดทําสอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ซ่ึงผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ 
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี ดังน้ี 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าสอบบัญชี (บาท) 2,470,000 2,470,000 2,380,000 2,430,000 2,300,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ (บาท) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
รวม 2,470,000 2,470,000 2,380,000 2,430,000 2,300,000 

 

 

8.1 สรปุผลการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการในรอบปีที�ผา่นมา 

 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 การสรรหากรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในขณะที่
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดน้ี ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดย
พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ 
จากน้ันจะนําเสนอรายช่ือกรรมการดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป นอกจากน้ี ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัท
ฯ ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่
ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน ซ่ึงกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในขณะที่
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดน้ี โดยพิจาราณาคัดเลือกและกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท พิจารณาคุณสมบัติให้เหมาะสมกับบริบทของกิจการในเบื้องต้นและ
นําเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติต่อไป สําหรับการสรรหากรรมการบริษัทน้ัน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองและ
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที ่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้ 

สําหรับการสรรหากรรมการ พิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื ่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย รวมถึง ไม่เป็นผู ้ที ่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจะนําเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 

 
 

 รายงานผลการดําเนินงานสาํคญัดา้นการกํากบัดแูลกิจการ 
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ซึ่งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปี 2563 

รายชื่อ 
AGM 
/EGM 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล 2/2 7/7 - - - - 

2. นายหวัง วนาไพรสณฑ์ 2/2 7/7 - 2/2 - 9/9 

3. นายรัตนชัย วงษ์เจรญิสิน 2/2 7/7 - - - - 

4. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย 2/2 7/7 - 2/2 - 9/9 

5. นายเหว่ย ไค หวัง 2/2 7/7 - 2/2 - 9/9 

6. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน 2/2 7/7 - 2/2 - 9/9 

7. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน 2/2 7/7 - 2/2 - 9/9 

8. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์ 2/2 7/7 4/4 2/2 3/3 - 

9. ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์ 2/2 7/7 4/4 2/2 3/3 - 

10. นางกาญจนา  ปิยสาธิต 2/2 7/7 4/4 - - - 

11. นายหยาง ชุง เจน 2/2 7/7 - - - - 

การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคลในปี 2563 
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตาม

จํานวนครั้งท่ีเข้าร่วมประขุม แยกเป็นรายบุคคล ในปี 2563 มีรายละเอียด ดังน้ี 

- ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาการ

ลงทุน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รวม 

1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล 
ประธาน
กรรมการ 

225,000 - - - - 225,000 

2. นายหวัง วนาไพรสณฑ์ 
กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร 
225,000 - - - - 225,000 

3. นายรัตนชัย วงษ์เจรญิสิน 
กรรมการท่ีไม่ใช่

ผู้บริหาร 
225,000 - - - - 225,000 

4. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย 
กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร 
225,000 - - - - 225,000 

5. นายเหว่ย ไค หวัง 
กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร 
225,000 - - - - 225,000 

6. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน 
กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร 
225,000 - - - - 225,000 

7. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน 
กรรมการท่ีไม่ใช่

ผู้บริหาร 
105,000 - 30,000 - 600,000 735,000 
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รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาการ

ลงทุน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รวม 

8. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ 135,000 180,000 30,000 45,000 - 390,000 
9. ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์ กรรมการอิสระ 135,000 180,000 30,000 45,000 - 390,000 

10. นางกาญจนา  ปิยสาธิต กรรมการอิสระ 135,000 180,000 - - - 315,000 
11. นายหยาง ชุง เจน กรรมการอิสระ 255,000 - - - - 255,000 

รวม   2,115,000 540,000 90,000 90,000 600,000 3,435,000 

หมายเหตุ : 
1. ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่นับรวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บรหิาร 
2. ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
3. กรรมการและกรรมการอิสระท่ีทําหน้าท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสดุ

เพียงคณะเดียว 
4. ไม่มสีิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน 

- ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ไม่ม ี
 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากบัดูแลกิจการ   

บริษัทฯ มีการติดตามเพ่ือให้เกิดการปฏิบัตติามการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 4 ประเด็น ดังน้ี 
1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ปฏิบัติตามกฎและแนวทาง
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณา
รายการซื้อ-ขายสินค้าของบริษัทฯ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจําทุกไตรมาสและนําเสนอผลและข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทและมีแนวทางป้องกันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือจากการประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติและต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน ในกรณีที่กรรมการท่านใดที่มีส่วน               
ได้เสียในรายการหรือวาระการประชุมใด กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมพิจารณาวาระการประชุมนั้นและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว 
ซ่ึงผลการปฏิบัติงานในปี 2563 คณะกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องและคณะกรรมการได้มีพิจารณานโยบาย
การการทํารายการที่เกี่ยวโยง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนว่ายังมีความถูกต้องและเหมาะสม จึงพิจารณาให้ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการทํางานต่อไป 
มาตรการสําหรับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มีนาคม 2560 และได้พิจารณา

ความเหมาะสมของเน้ือหาแล้วยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่
ช่วยในการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน รวมั้ง ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับวิธีการจัดการและป้องกันการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและได้เผยแพร่นโยบายไว้ในระบบอินทราเน็ตและในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ  

 กรรมการหรือพนักงานที่ประสงค์จะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทฯ องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่นการดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรงของบริษัทฯ รวมทั้งต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะ
เข้ารับตําแหน่งเช่นว่านั้นในองค์กรอื่นๆ ในเดือนกันยายน 2563 นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็
พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในส่วนของการ
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ทํางานถือว่าได้ทําประโยชน์และเสียสละเวลาส่วนตนเพ่ือทํางานส่วนรวม บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการทํางานดังกล่าว ซึ่งพิจารณา
แล้วไม่มีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทฯ  

 ในระหว่างปีกรรมการและผู้บริหารมีการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ และได้รายงานตามหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายใน อัตราการเพิ่ม-
ลดของจํานวนหุ้นของแต่ละคนไม่มีผลเปลี่ยนแปลการถือครองหุ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

 บริษัทฯ มีการทบทวนรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวโยงทุกปี เพื่อตรวจทานการทํากิจการที่เกี่ยวข้องและอาจขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซ่ึงไม่พบรายการดังกล่าวท่ีมีความขัดแย้งแต่อย่างใด 

 ในระหว่างปีคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติอํานาจอนุมัติดําเนินการ โดยมีการปรับแก้ไขในกระบวนการจัดซื้อเพื่อให้มีเอกสาร
หรือแผนงานสนับสนุนการจัดซื้อและกรอบอํานาจอนุมัติของผู้อํานวยการฝ่าย เพื่อให้มีความคล่องตัวและสามารถปฏิบัติงานได้
สะดวกมากยิ่งข้ึน และไม่ขัดกับหลักการควบคุมภายในแต่อย่างใด 

2. การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป

ใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกับหน้าที่ในการจัดทําและ
เปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนจัดทําและเปิดเผยรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ทางสํานัก
เลขานุการบริษัทมีการแจ้งงดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมลของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่
เก่ียวข้องเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผย
ข้อมูลให้แก่สาธารณชน รวมทั้ง ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น บริษัทฯ กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการ                
ฝ่าฝืนนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้
ออกจากงาน ซ่ึงการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ ทั้งนี้ บุคคลที่ฝ่าฝืนกระทําความผิด              
ยังอาจมีโทษตามกฎหมายท่ีระบุไว้เช่นกัน 

ท้ังน้ี ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกับหน้าท่ีในการจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการใช้ข้อมูลภายใน
ตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ รวมถึง มีการรายงานการการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีมีการซ้ือ ขายหรือโอน
หลักทรัพย์ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) กําหนดไว้ 

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) 
บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในทุก

รูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงานและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปช่ันอย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมายโดยมีแนวปฎิบัติ ดังน้ี 

1) ไม่ทําพฤติกรรมใดท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนหรือผู้มี
ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ เพ่ือให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและ/
หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

2) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับ
บริษัทฯ ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

4) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทําความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
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5) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือป้องกันมใิห้มี
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

6) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตําแหน่ง 

7) ผู้ที่กระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา บทลงโทษตามระเบียบว่าด้วยวินัย
พนักงานของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทําน้ันๆ ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 

ในการดําเนินการ คณะกรรมการบริษัทยึดมั ่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที ่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วน                
ได้เสีย รวมท้ังให้ความสําคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ การดําเนินการในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการ
ทบทวนความเหมาะสมของโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการกํากับดูแลการทํางานของฝ่ายจัดการการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชั่น โดยได้สร้างความตระหนักจิตสํานึกให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรและกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยในสถานะปัจจุบันได้มีการเตรียมความพร้อมดําเนินการปรับปรุงกระบวนการภายในควบคู่กับการ
ประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปช่ัน 71 ข้อ เพ่ือให้แผนงานการยื่นเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีความสําเร็จ
ได้รับการรับรองตรงตามเวลท่ีกําหนดซ่ึงกําหนดเป้าหมายไว้ในปี 2565 และมีการดําเนินการ ดังน้ี 

1) ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมอบรม “Road To Certify 
CAC” เพื่อนําความรู้มาปรับใช้ทําแผนการดําเนินงานให้การยื่นเจตนารมฌ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : “CAC”) มีความสําเร็จและมีเป้าหมายให้
ได้รับการรับรองอย่างช้าปี 2565 

2) การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการได้มีการประเมินผลไว้ตํ่า ถึงแม้ในปี 2563 จะมีการขออนุญาต
ก่อสร้าง ต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมการเขียนแบบก่อสร้างและยื่นขออนุญาตต่อการนิคมไว้
ตั้งแต่ปีก่อนหน้า ได้รับการอนุมัติและเริ่มลงดําเนินการก่อสร้างตามกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดโดยไม่มีเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่
จะเกิดการทุจริตจากการดําเนินงานดังกล่าว 

3) บริษัทฯ ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านคอร์รัปช่ันเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ ซ่ึงครอบคลุมการให้ของขวัญ การรับของขวัญ การ
เลี้ยงรับรอง การให้เงินสนับสนุน การบริจาคพรรคการเมือง คู่ค้า ตัวแทนขาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การปฎิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นแบบแผนในการทํางานและสามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของฝ่ายจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องฝ่าฝืน
จรรยาบรรณและการทุจริตในองค์กรแต่อย่างใด 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นว่าบริษัทฯ มีคณะผู้บริหารท่ีมีนโยบายและเป้าหมายในการผลักดันให้บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมี
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี สามารถจัดทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา จัดให้มีการ
ควบคุมภายในท่ีดี ซ่ึงถือเป็นกลไกหน่ึงท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้มีการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในท่ีเป็นอิสระ ครอบคลุมทุกระบบงานและมีการดูแล ติดตามอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้มี
ความเหมาะสมเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีผู้บริหารยอมรับได้ 

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

และมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทํา
ความผิด (Whistle Blowing Policy) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นช่องทางให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสในกรณีท่ีพบเห็นหรือทราบข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตฉ้อโกงหรือการกระทําความผิดอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ พนักงาน 
ผลประโยชน์หรือความรู้สึกของบุคคล อาทิเช่น การกระทําผิดกฎหมายใดๆ การกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทฯ หรือการ
กระทําความผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความถูกต้องเหมาะสมและโปร่งใส อันจะเกิด
ผลดีต่อบริษัทฯ และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง      
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รายงานการแจ้งเบาะแสตามช่องทางท่ีบริษัทฯเปิดช่องทางติดต่อไว้มีข้อมูลในปี 2563 ดังน้ี 

หัวข้อการกระทําผิด 
จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์
ถึงผู้เกี่ยวข้อง 

จดหมาย
ร้องเรียน 

แจ้งต่อ
หัวหน้างาน 

ตู้รับบัตร 
สนเทห์ 

1. พบการกระทําผิดด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผิดจรรยาบรรณหรือ 
พรบ.หลักทรัพย์ 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2. พบการกระทําผิดด้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
3. พบการกระทําผิดด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
4. พบการกระทําผิดด้านสารเสพติด ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
5. พบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
6. พบการกระทําผิดด้านอื่นๆที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และ   

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

8.2 สรปุผลการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการในรอบปีที�ผา่นมา 

9. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 
จํานวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นางกาญจนา  ปิยสาธิต กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 

การดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2563 มีดงัน้ี 
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส 
และงบการเงินประจําปีท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิใชย จํากัด ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
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ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญในเรื่องเหล่าน้ี ตลอดจนรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับกระบวนการทํางานที่มีความสําคัญ อีกทั้งได้
เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีประจําปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้อง
ครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบัญชีที่สําคัญตามมาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิผลของระบบควบคุม
ภายในท่ีจําเป็นในการจัดทํางบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป อีกท้ังได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารท้ัง 4 ไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการรายงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือรายงานเหตุการณ์หรือความผิดปกติท่ีพบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ใช้งบการเงิน 

2. การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้งจากรายงานการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีภายนอกและ

รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบตามกฎหมายและข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับการกําหนดเง่ือนไขทางการค้าโดยท่ัวไป โดยมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องและเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นธรรมไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์และอยู่
ภายใต้หลักการท่ีกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 

3. การสอบทานการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นและเร่ืองร้องเรียนต่างๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือ
ประเด็นจรรยาบรรณต่างๆ และในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความ               
ไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นการกระทําผิดจรรยาบรรณในประเด็นอ่ืนๆ แต่อย่างใด 

4. การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกล่าวมาข้างต้นแต่อย่างใด  
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ จากการนําเสนอจากฝ่ายจัดการในการประชุมประจําไตรมาส กรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น ข้อแนะนําในเรื่องสําคัญแก่
บริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการจัดสรรทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร
และงบประมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นที่สําคัญ
เกี่ยวกับการวางแผนบุคลากรที่บริษัทฯ ควรต้องเสริมทักษะและรักษาให้คงไว้และการปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้ทันกับการจ้างงานที่
เปลี่ยนแปลงรวมถึงด้านการตลาดท่ีพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงและมีพฤติกรรมท่ีไม่แน่นอน 

5. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงานและคุณสมบัติของ

ผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ประจําปี 
2563 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ นางสาวสาวิตรี องค์สิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10449 และ/หรือนายยุทธพงษ์ สุนทรินคะ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และ/หรือนายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อใน
รายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังน้ี ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าท่ีสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี  

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรายคณะและประเมินตนเองตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองท้ังรายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าท่ีในบริบทของบริษัทฯ ตาม

คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์                     
แห่งประเทศไทย รวมท้ังกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจําปี 2563 พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ
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ปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนสําหรับของผลคะแนนทั้งแบบรายคณะมีผลคะแนนดีกว่าปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.34 
และแบบรายบุคคลอยู่ในระดับดีและดีกว่าปีก่อนเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 7.72 

7. สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดําเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องของบริษัท
เป็นอย่างดี และในปี 2563 กรรมการอิสระทุกท่านมีโอกาสได้ประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการท่านอื่นและได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และสถานการณ์ของบริษัทฯ
อย่างเป็นทางการและได้รับข้อมูลท่ีเป็นจริงและมีประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานบัญชี ในเรื่องของรายการท่ีเก่ียวโยง พบว่ามีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมท้ังได้ปฏิบัติตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ 

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

 ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2563 ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 
จํานวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1. ดร.มงคล เหลา่วรพงศ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

2. นายหวัง  วนาไพรสณฑ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

3. นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

4. นายวุฒิชัย  วงษ์เจริญสิน กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

5. ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

6. นายเหว่ย ไค หวัง กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

7. นายวีระชัย วงษ์เจรญิสิน กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

8. นายพิริยะ  ม่วงครา้ม กรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 

 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2563 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม จํานวน 2 ครั้ง การประชุมครั้งแรกของปี 2563 เป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom 
Conference ในวันท่ี 7 พฤษภาคม  2563 และครั้งท่ีสองจัดประชุมท่ีห้องประชุมของบริษัทฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มติที่สําคัญ
ท่ีได้พิจารณาดําเนินการ มีดังน้ี 

1. มีการพิจารณาประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และได้มีการรวบรวมจัดทําเป็น
รายงานการจัดการสถานการณ์ภาวะวิกฤตโควิด 19 สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มจาก QR Code 
 

2. มีการประเมินสถานการณ์ภาวะวิกฤตของบริษัทฯ ทั้งด้านความปลอดภัยของบุคลากร การดําเนินธุรกิจและการจัดการสภาพ
คล่องและห่วงโซ่คุณค่า 

3. กําหนดให้คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ในแต่ละสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ความ
ไม่แน่นอนต่างๆ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการผลิตภัณฑ์ทดแทน รวมถึงการจ้างงาน ลักษณะบุคคลท่ีบริษัท
ต้องการเพ่ิมทักษะเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ   

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พิจารณาผลการดําเนินงานและการประเมินความเสี่ยงในรอบปี ได้ประเมินไว้อย่างรอบคอบและ
คณะทํางานภาวะวิกฤตโควิด 19 และผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินงานตามแผนงานและการจัดการได้
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ทันท่วงทีเมื่อมีสัญณานความเสี่ยงแตะเกณฑ์ที่รับไม่ได้ จึงทําให้การทํางานของฝ่ายจัดการมีความคล่องตัว สามารถปรับตัวในแต่ละ
สถานการณ์ได้ทันและไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนแต่อย่างใด 

คณะกรรมการที�ปรกึษาการลงทนุ 

 ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนในปี 2563 ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 
จํานวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 
1. ดร.มงคล เหลา่วรพงศ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 3/3 

2. ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 3/3 

 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนในปี 2563 

ในรอบปี 2563 บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการลงทุนที่ต้องการขอคําปรึกษามีโครงการที่อยู ่ในช่วงการอนุมัติเบื ้องต้นจาก
กรรมการบริหารและการรายงานของการประชุมกรรมการอิสระเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้า พลาสติก                     
ย่อยสลายได้ ซ่ึงเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาข้อมูลสําคัญในการวเคระห์โครงการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้ศึกษาและให้เวลา
ฝ่ายจัดการทดสอบและทดลอง ซึ่งต้องใช้เวลาในการย่อยสลายของพลาสติกเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทําให้โครงการนี้ใช้เวลารอการพิสูจน์                  
การย่อยสลายจากห้องทดลองจึงจะนําผลอย่างเป็นทางการเข้าทีประชุมกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนและกรรมการบริษัทต่อไป 

คณะกรรมการบรหิาร 

 ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารในปี 2563 ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 
จํานวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 
1. นายหวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานกรรมการบริหาร 9/9 
2. นายเหว่ย ไค หวัง กรรมการบริหาร 9/9 

3. นายกัง ซู่ หลิว กรรมการบริหาร 9/9 

4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการบริหาร 9/9 

5. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการบริหาร 9/9 

6. นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย กรรมการบริหาร 9/9 

7. นายพิริยะ ม่วงคร้าม  กรรมการบริหาร 9/9 

8. นายจิรวัฒน์ อัครานุพรพงษ์  กรรมการบริหาร 9/9 

 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารในปี 2563 

คณะกรรมการบริหารได้บริหารจัดการการดําเนินกิจการตามแผนธุรกิจ บริหารความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก 
ติดตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาสอย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาการร่วมลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจ โครงการการลงทุนในธุรกิจใหม่ อาทิ 
โครงการเม็ดพลาสติกชีวภาพ โครงการกาว Hotmelt เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาท่ียั่งยืนของธุรกิจครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรในระยะยาวได้เป็นอย่างดี 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
นอกจากการประกอบกิจการทางการค้าท่ีได้มีการวางกรอบโครงสร้างการดําเนินงานที่โปร่งใสและมีจรรยาบรรณพร้อมๆ กับการ

มุ่งหวังให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมดทั้งภายในองค์กรและในสังคม  โดยให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ  ได้ยึดเอา
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แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่ง
มีองค์ประกอบท่ีสําคัญจะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 8 ข้อ ดังต่อไปน้ี  

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการซึ่งรวมถึง

บุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อกิจการอื่นๆ รวมทั้งธุรกิจคู่แข่งอย่างเป็นธรรมด้วยเช่นกัน บริษัทฯ 
ตระหนักดีว่าการท่ีธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องดําเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการดําเนินงานที่มี
มาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดีโดย บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่ชอบธรรมจาก
คู่ค้า และหากปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้าข้อใดไม่ได้ บริษัทฯจะรีบแจ้งแก่คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพ่ือรวมกันหาแนวทางแก้ไขและไม่แสวงหา
ข้อได้เปรียบโดยมิชอบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ มุ่งเน้นการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์โดยรวมของสังคม ในส่วนของตัวสินค้า 
บริษัทฯมีการเปิดให้ลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัทฯสามารถทําการร้องเรียนเก่ียวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้า โดยบริษัทฯจะเปิดเผยข่าวสาร
ข้อมูลของสินค้าทุกตัวของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากน้ีบริษัทฯ มีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการรักษาข้อมูลของลูกค้าที่บริษัท
ฯ ได้รับรู้มาอันเน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่การเปิดเผย
น้ันเป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีทางกฎหมาย 

ในรอบปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือคู่ค้าใดๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการท่ีไม่เป็นธรรม  
2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีมาตรการและการดําเนินการเพื่อป้องกันต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มงวด โดยบริษัทฯ  ยึดหลักการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเน่ืองและสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ในบริษัทฯ  และให้เล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการต่อต้านการทุจริต โดยจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปช่ันอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย 

จากการสื่อสารนโยบายในปี 2563 เรื่องการต่อต้านการทุจริตและการแจ้งเบาะแสต่างๆให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วม
โดยการส่งเอกสารหลักฐานโดยตรงถึงกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการแผนกบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ โทรศัพท์ หรือกล่องรับความคิดเห็นตามสถานที่ต่างๆ 
ท่ีบริษัทจัดหาไว้ให้เพ่ือให้ผู้พบเห็นเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ัน ได้รับความไม่เป็นธรรมในเรื่องต่างๆ ตลอดปีท่ีผ่านมารวมถึงการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในท้ังจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสการทุจริตแต่อย่างใด 

ในปี 2563 บริษัทฯ อยู่ระหว่างดําเนินการขอเข้าร่วม โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต หรือเรียกสั้นๆ ว่า CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระหว่าง

พนักงานด้วยกันเอง ชุนชน และสังคมรอบข้าง โดยบริษัทฯให้ความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความ
เสมอภาพและเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างทางเชื้อชาติ 
สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศหรือสภาวะทางร่างกาย ฯลฯ ไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานเด็ก การใช้กําลังบังคับแรงงานหรือการคุกคามทางเพศ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน บริษัทฯ จึงมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคมร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ
การถูกละเมิดสิทธิของตนหากมีการกระทําของบริษัทฯ หรือบุคลากรในบริษัทฯ ที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่บุคคลใดๆ ในชุมชนและสังคม ท้ังน้ีผู้พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถร้องเรียนผ่านการติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ได้  

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและไม่พบการแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิหรือสร้างความ
เดือดร้อนให้กับบุคคลในองค์กรหรือชุมชนแต่อย่างใด 
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4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ ยึดถือหลักในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามความคุ้มครองของกฎหมาย 

โดยบริษัทฯ มีการดําเนินการตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข รวมถึงการส่งเสริม
โอกาสความก้าวหน้าในที่ทํางาน พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมถึงจัดให้มีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของ
พนักงาน อาทิเช่น การจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆสําหรับพนักงานตามท่ีกฎหมายกําหนด จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ี
ดีในการทํางาน มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสํานักด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม การ
แต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกกฎหมาย และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดง
ความคิดเห็น ร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานต่อแผนกทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม มีการส่งเสริมให้ความรู้ จัดอบรมทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้พนักงานมี
ศักยภาพในการทํางานเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2563 บริษัทฯไม่มีกรณีพิพาทแรงงานใดๆ กับพนักงานในบริษัทฯ 

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจโดยการผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดําเนินงานดังต่อไปน้ี 
 มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 ให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของบริษัทฯต่อลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจ

โดยปราศจากการกล่าวอ้างเกินความจริงท้ังในการโฆษณาหรือการสื่อสารทางช่องทางอ่ืนๆ กับลูกค้า 

 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าหรือการให้บริการหลังการขาย โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปิดเผยข้อมูลของ
ลูกค้า 

 เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาท่ีเกิดจากสินค้าหรือบริการท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือท่ีจะได้ปรับปรุงแก้ไขสินค้าให้แก่ลูกค้า 
และบริษัทฯ สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือพัฒนาสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไปได้ในอนาคต  

 วิจัยและพัฒนาสินค้าและคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตรงตามความต้องการของลูกค้าและเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางธุกิจ 
ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทกับลูกค้าหรือผู้บริโภคแต่อย่างใด 

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยความตระหนักว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหน่ึงของสังคมและมีความประสงค์ที่จะ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับชุมชนควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึง
สภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ และกําหนดให้มีการกําจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ข้างเคียง นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมผ่านการรณรงค์ภายในองค์กรและกิจกรรมต่างๆ โดยรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ ใช้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดและมีการนํา
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ Reuse/Recycle เพ่ือลดปริมาณขยะ พร้อมมีมาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ  

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนโดยมีนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมุ่งมั่นพัฒนา

ให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่สิ ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน บริษัทฯ  มีการวางแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปน้ีให้การสนับสนุนด้านการรับพนักงานจากชุมชน, เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน, ให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนและเด็กด้อยโอกาสในชุมชน ตลอดจนถิ่นทุรกันดานในต่างจังหวัด เช่นวัดทุ่งเหียน จังหวัดชลบุรี  
โรงเรียนหนองนํ้าขาวเจริญราษฎร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการรับผิดชอบต่อพนักงานภายใน ได้แก่ จัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
พนักงานเรียนดี สวัสดิการห้องพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปีและสวัสดิการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายเปิดรับสมัครพนักงานในเขตชุมชนเป็นอันดับต้นๆ และร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กให้โรงเรียนใน
เขตชุมชนในพ้ืนท่ีการนิคมอุตสาหกรรมและสมุทรปราการ 
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ลําดับ รายการ งบประมาณ วันท่ีจัดงาน 
1 สถานีตํารวจภูธรบางปู 1,000 11 มกราคม 2563 
2 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพฐ 1,000 11 มกราคม 2563 
3 โรงเรียนวัดตําหร ุ 1,000 11 มกราคม 2563 
4 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1,000 11 มกราคม 2563 
5 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 1,000 11 มกราคม 2563 
6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป.สป.1 1,000 11 มกราคม 2563 
7  ท่ีทําการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 1,000 11 มกราคม 2563 
8  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บํารุง 1,000 11 มกราคม 2563 
9  โรงเรียนวัดโคธาราม 1,000 11 มกราคม 2563 
10  โรงเรียนเอ่ียมสุรีย ์ 1,000 11 มกราคม 2563 
  รวม 10,000   

8) การนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมท้ังในระดับกระบวนการทํางานในองค์กรและในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึง

การทําสิ ่งต่างๆ  ด้วยวิธีใหม่ๆ และให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตหรือแนวคิดเพื่อสร้างมูลค่า ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการเป็น
นวัตกรรมนั้นคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพื่อทําให้สิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้น  การเผยแพร่
นวัตกรรมจึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมหรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  นั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
บริษัทฯได้อย่างท่ัวถึง 

นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการสร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ท่ีต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้
มาก่อนโดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป 
กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจไปพร้อมกับให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ 
กับชุมชนและสังคม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการทําประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักท่ีจะให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกต่อการพัฒนาสังคม มีรายละเอียดดังน้ี  

1. กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาภายในองค์กร 
 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ จึง

กําหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดครั้งนี้ โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พนักงานและผู้บริหารของ
บริษัทฯ ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย, การทําความสะอาดจุดสัมผัสในบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เช่น ที่จับประตูเข้า-
ออก, ราวบันได, โต๊ะทํางาน เป็นต้น รวมถึงการตรวจวัดไข้เพ่ือเฝ้าระวังทุกวันท่ีเข้ามาปฏิบัติงานและมีมาตรการต่างๆ เพื่อลด
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้แก่ การแยกพ้ืนท่ีทํางาน (Social Distancing)   
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 บริษัทฯ ได้จัดทํา face shield แจกให้พนักงานของ ADB สําหรับใช้ในการทํางานและตรวจคัดกรองพนักงานบริษัทฯ ป้องกัน
การติดเช้ือโควิด 19 ในช่วงวันหยุดยาวต่อเน่ือง 

         
 

 
 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ จัดตั้งตู้ปันสุขภายในบริษัทฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ซ่ึงบริษัทฯ ได้กําหนดงบประมาณช่วยเหลือจํานวน 50,000 บาท 
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 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาประจําปี 2563 ให้แก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
จํานวน 42 ทุน รวมมูลค่า 100,000 บาท ในระดับประถมศึกษา – ระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ครอบครัวของพนักงานซึ่งจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่
ของพนักงานให้ดีข้ึนในอนาคตและยังสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ 

2. กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน
ครบรอบ 8 ปี จํานวน 10,000 บาท 

     
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้มอบ Face shield แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัทรินทร์ 

สมุทรปราการและโรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ํา เพ่ือใช้ระหว่างการรักษาผู้ป่วยและป้องกันการเช้ือโควิด 19 

     
 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้มอบ Face shield แก่เจ้าหน้าที่ทางราชการและการนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อใช้

ป้องกันการติดเช้ือโควิด 19 จากผู้เข้ามาติดต่อทางราชการ 

 
 วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล มอบให้สภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาล

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (maiA Virtual Run 2020) กับสมาคมตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั้งเงินบริจาคจํานวน 
2,000,000 บาท โดยกําหนดอัตรากิโลเมตรละ 10 บาท โดยมีบริษัทในกลุ่ม mai ร่วมวิ่งกว่า 100 บริษัท สําหรับ ADB ได้ส่ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่ิงในครั้งน้ีจํานวน 40 คน รวมเงินบริจาคท้ังสิ้น จํานวน 30,000 บาท  
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ตลอ
อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติและมี

ประกอบ
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
และได้มีการทบทวนแก้ไขเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกา
สถานการณ์

ภายในบริษัทฯ ถึงพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการอบรมประจําปี อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การทดสอบผลการทํากิจกรรมให้
ความรู้
ต่อความรับผิดชอบส่วนรวม

(Impact) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
(Compliance Risk)
Owner) 
สําคัญ

ความเสี่ยงด้านการทุจริตท่ีเหมาะสม โดยตลอดปี 
ขาย
คณะทํางาน 
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ถือว่าเป็นมีการบ

เหมาะสมทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารงานทั่วไปคร
และลําดับชั้นการอนุมัติในแต่ละระดั
การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือเป็นการถ่

ได้เขียนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นโยบายที่กําหนดไว้สามารถนําไป
ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนําไปใช้ในทุกระดับขององค์กร
และเอกสารต่างๆ

              แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

 

 

9.1 การควบคมุภายใน
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกําหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ
อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติและมี

บริษัทฯ
ประกอบด้วยจรรยาบรรณกรรมการ ฝ่ายบริหาร
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
และได้มีการทบทวนแก้ไขเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกา
สถานการณ์ 

บริษัทฯ
ภายในบริษัทฯ ถึงพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการอบรมประจําปี อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การทดสอบผลการทํากิจกรรมให้
ความรู้โดยการตอบแบบสอบถามประจําปี เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจทั้งต่อหน้าที่งานและ
ต่อความรับผิดชอบส่วนรวม

9.1.1 การประเมินความเส่ียง 
ในปี 

(Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
(Compliance Risk)
Owner) รวมถึงผู้บริหารในแต่ละฝ่าย เพื่อสร้างค
สําคัญท่ีทุกคนต้องให้ความร่วมมือบริหารความเสี่ยงไปด้วยกัน

นอกจากนี้
ความเสี่ยงด้านการทุจริตท่ีเหมาะสม โดยตลอดปี 
ขายและการตลาดเป็นความเสี ่ยงค่อนข้างสูงที ่บริษัท
คณะทํางาน BCP 
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ถือว่าเป็นมีการบ

9.1.2 การควบคุมการปฎิบัติงาน 
บริษัทฯ

เหมาะสมทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารงานทั่วไปคร
และลําดับชั้นการอนุมัติในแต่ละระดั
การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือเป็นการถ่

ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบาย ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ได้เขียนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นโยบายที่กําหนดไว้สามารถนําไป
ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนําไปใช้ในทุกระดับขององค์กร
และเอกสารต่างๆ

 
 

 
 การควบคมุภายใน

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

การควบคมุภายใน
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกําหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดจนอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้อง สามารถบริหารงานตามแผนธุรกิจ 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติและมี

บริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายประมวลจรรยาบรรณและข้อควรปฏิบัติในการดําเนินงาน ซึ ่ง
ด้วยจรรยาบรรณกรรมการ ฝ่ายบริหาร

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและนโยบายการแจ้งเบาะแสและ
และได้มีการทบทวนแก้ไขเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกา

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเว็
ภายในบริษัทฯ ถึงพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการอบรมประจําปี อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การทดสอบผลการทํากิจกรรมให้

โดยการตอบแบบสอบถามประจําปี เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจทั้งต่อหน้าที่งานและ
ต่อความรับผิดชอบส่วนรวม 

การประเมินความเส่ียง 
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทําตารางประเมินความเสี่ยง 

และโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 
(Compliance Risk) เป็นประจําทุกปี

รวมถึงผู้บริหารในแต่ละฝ่าย เพื่อสร้างค
ท่ีทุกคนต้องให้ความร่วมมือบริหารความเสี่ยงไปด้วยกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ
ความเสี่ยงด้านการทุจริตท่ีเหมาะสม โดยตลอดปี 

การตลาดเป็นความเสี ่ยงค่อนข้างสูงที ่บริษัท
BCP เพื่อบริหารสถานการณ์นี้โดยเฉพาะ

ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ถือว่าเป็นมีการบ

การควบคุมการปฎิบัติงาน 
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฎิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ

เหมาะสมทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารงานทั่วไปคร
และลําดับชั้นการอนุมัติในแต่ละระดั
การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือเป็นการถ่

ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบาย ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ได้เขียนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นโยบายที่กําหนดไว้สามารถนําไป
ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนําไปใช้ในทุกระดับขององค์กร
และเอกสารต่างๆ ท่ีได้จัดทําข้ึนสามารถถ่ายท

การควบคมุภายใน

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

การควบคมุภายใน 
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกําหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดจนอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ
ละมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้อง สามารถบริหารงานตามแผนธุรกิจ 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติและมีการติดตาม รายงานผลเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีต้ังไว้ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายประมวลจรรยาบรรณและข้อควรปฏิบัติในการดําเนินงาน ซึ ่ง

ด้วยจรรยาบรรณกรรมการ ฝ่ายบริหาร
และนโยบายการแจ้งเบาะแสและ

และได้มีการทบทวนแก้ไขเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกา

ได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเว็
ภายในบริษัทฯ ถึงพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการอบรมประจําปี อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การทดสอบผลการทํากิจกรรมให้

โดยการตอบแบบสอบถามประจําปี เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจทั้งต่อหน้าที่งานและ

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทําตารางประเมินความเสี่ยง 

และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) 
(Operational Risk) 

เป็นประจําทุกปีและยัง
รวมถึงผู้บริหารในแต่ละฝ่าย เพื่อสร้างค

ท่ีทุกคนต้องให้ความร่วมมือบริหารความเสี่ยงไปด้วยกัน
บริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มเติม เพื่อประเมินมาตรการในการป้องกัน

ความเสี่ยงด้านการทุจริตท่ีเหมาะสม โดยตลอดปี 
การตลาดเป็นความเสี ่ยงค่อนข้างสูงที ่บริษัท

เพื่อบริหารสถานการณ์นี้โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ถือว่าเป็นมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ

การควบคุมการปฎิบัติงาน (Control Activities)
มีการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฎิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ

เหมาะสมทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารงานทั่วไปคร
และลําดับชั้นการอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กร
การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือเป็นการถ่

ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบาย ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ได้เขียนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นโยบายที่กําหนดไว้สามารถนําไป
ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนําไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

ท่ีได้จัดทําข้ึนสามารถถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นได้อย่างเป็นแบบแผน

การควบคมุภายในและ

2563 (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกําหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดจนอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ

ละมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้อง สามารถบริหารงานตามแผนธุรกิจ 
การติดตาม รายงานผลเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีต้ังไว้ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายประมวลจรรยาบรรณและข้อควรปฏิบัติในการดําเนินงาน ซึ ่ง
ด้วยจรรยาบรรณกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน นโยบายบ

และนโยบายการแจ้งเบาะแสและ
และได้มีการทบทวนแก้ไขเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ

ได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเว็บไชต์ของบริษัทฯ และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตของ
ภายในบริษัทฯ ถึงพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการอบรมประจําปี อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การทดสอบผลการทํากิจกรรมให้

โดยการตอบแบบสอบถามประจําปี เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจทั้งต่อหน้าที่งานและ

(Risk Assessment) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทําตารางประเมินความเสี่ยง 

(Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน 

และยังมีการติดตามทบทวนรายไตรมาส
รวมถึงผู้บริหารในแต่ละฝ่าย เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยง

ท่ีทุกคนต้องให้ความร่วมมือบริหารความเสี่ยงไปด้วยกัน
ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มเติม เพื่อประเมินมาตรการในการป้องกัน

ความเสี่ยงด้านการทุจริตท่ีเหมาะสม โดยตลอดปี 2563 ความเสี่ยงในด้านการป้องกันการแพร่
การตลาดเป็นความเสี ่ยงค่อนข้างสูงที ่บริษัทฯ ให้ความสนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์และได้มีการตั ้ง

เพื่อบริหารสถานการณ์นี้โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายงานอย่างละเอียดตาม 
ริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ

(Control Activities)
มีการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฎิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ

เหมาะสมทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารงานทั่วไปคร
บอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กร

การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือเป็นการถ่
ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบาย ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ได้เขียนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นโยบายที่กําหนดไว้สามารถนําไป
ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนําไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

อดรุ่นต่อรุ่นได้อย่างเป็นแบบแผน

 และรายการ

One Report)  
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คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกําหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดจนอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ

ละมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้อง สามารถบริหารงานตามแผนธุรกิจ 
การติดตาม รายงานผลเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีต้ังไว้ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายประมวลจรรยาบรรณและข้อควรปฏิบัติในการดําเนินงาน ซึ ่ง
และพนักงาน นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์

และนโยบายการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนขึ้นมาครั้งแรกเมื่อบริษัท
รเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ

ไชต์ของบริษัทฯ และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตของ
ภายในบริษัทฯ ถึงพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการอบรมประจําปี อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การทดสอบผลการทํากิจกรรมให้

โดยการตอบแบบสอบถามประจําปี เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจทั้งต่อหน้าที่งานและ

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทําตารางประเมินความเสี่ยง 

ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านการเงิน 

มีการติดตามทบทวนรายไตรมาส
วามตระหนักในเรื่องของความเสี่ยง

ท่ีทุกคนต้องให้ความร่วมมือบริหารความเสี่ยงไปด้วยกัน 
ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มเติม เพื่อประเมินมาตรการในการป้องกัน

ความเสี่ยงในด้านการป้องกันการแพร่
ให้ความสนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์และได้มีการตั ้ง

ซึ่งสามารถอ่านรายงานอย่างละเอียดตาม 
ริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ

(Control Activities) 
มีการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฎิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ

เหมาะสมทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารงานทั่วไปคร
บอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอํานาจดําเนินการโดยแบ่งแยกหน้าท่ีการอนุมัติออกจากหน้าที่

การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือเป็นการถ่
ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบาย ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ได้เขียนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นโยบายที่กําหนดไว้สามารถนําไป
ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนําไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

อดรุ่นต่อรุ่นได้อย่างเป็นแบบแผน

รายการระหว่างกนั

  

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกําหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดจนอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ

ละมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้อง สามารถบริหารงานตามแผนธุรกิจ 
การติดตาม รายงานผลเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีต้ังไว้ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายประมวลจรรยาบรรณและข้อควรปฏิบัติในการดําเนินงาน ซึ ่ง
ริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์

ขึ้นมาครั้งแรกเมื่อบริษัท
รเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ

ไชต์ของบริษัทฯ และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตของ
ภายในบริษัทฯ ถึงพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการอบรมประจําปี อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การทดสอบผลการทํากิจกรรมให้

โดยการตอบแบบสอบถามประจําปี เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจทั้งต่อหน้าที่งานและ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทําตารางประเมินความเสี่ยง 
ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

มีการติดตามทบทวนรายไตรมาส รวมทั้งมีการสื่อสารกับผู้เป็นเจ้าของความเสี่ยง 
วามตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันซึ่งถือเป็นการพัฒนาการที่

ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มเติม เพื่อประเมินมาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยงในด้านการป้องกันการแพร่

ให้ความสนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์และได้มีการตั ้ง
ซึ่งสามารถอ่านรายงานอย่างละเอียดตาม 

ริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ 

มีการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฎิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
เหมาะสมทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารงานทั่วไปครบทุกระบบงาน ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ 

และอํานาจดําเนินการโดยแบ่งแยกหน้าท่ีการอนุมัติออกจากหน้าที่
การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือเป็นการถ่

ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบาย ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ได้เขียนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นโยบายที่กําหนดไว้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนําไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

อดรุ่นต่อรุ่นได้อย่างเป็นแบบแผนหรือมาตรฐานการทํางานเดียวกัน

ระหว่างกนั 

               

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกําหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดจนอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ

ละมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้อง สามารถบริหารงานตามแผนธุรกิจ 
การติดตาม รายงานผลเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีต้ังไว้ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายประมวลจรรยาบรรณและข้อควรปฏิบัติในการดําเนินงาน ซึ ่ง
ริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์

ขึ้นมาครั้งแรกเมื่อบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์
รเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบและสภาพแวดล้อมต่างๆ

ไชต์ของบริษัทฯ และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตของ
ภายในบริษัทฯ ถึงพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการอบรมประจําปี อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การทดสอบผลการทํากิจกรรมให้

โดยการตอบแบบสอบถามประจําปี เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจทั้งต่อหน้าที่งานและ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทําตารางประเมินความเสี่ยง Risk Profile 
ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

(Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบั
มีการสื่อสารกับผู้เป็นเจ้าของความเสี่ยง 

และแนวทางการป้องกันซึ่งถือเป็นการพัฒนาการที่

ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มเติม เพื่อประเมินมาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยงในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิ

ให้ความสนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์และได้มีการตั ้ง
ซึ่งสามารถอ่านรายงานอย่างละเอียดตาม QR code 

มีการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฎิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
บทุกระบบงาน ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ 

และอํานาจดําเนินการโดยแบ่งแยกหน้าท่ีการอนุมัติออกจากหน้าที่
การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซ่ึงกันและกัน

ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบาย ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน คู่มือการทํางานหรือ
สู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนําไปใช้ในทุกระดับขององค์กร
หรือมาตรฐานการทํางานเดียวกัน

                   บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกําหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดจนอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ

ละมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้อง สามารถบริหารงานตามแผนธุรกิจ 
การติดตาม รายงานผลเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีต้ังไว้ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายประมวลจรรยาบรรณและข้อควรปฏิบัติในการดําเนินงาน ซึ ่ง
ริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์

เข้าตลาดหลักทรัพย์ “mai” 
ะสภาพแวดล้อมต่างๆ

ไชต์ของบริษัทฯ และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึงการสื่อสาร
ภายในบริษัทฯ ถึงพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการอบรมประจําปี อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การทดสอบผลการทํากิจกรรมให้

โดยการตอบแบบสอบถามประจําปี เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจทั้งต่อหน้าที่งานและ

Risk Profile ที่แสดงระดับของผลกระทบ 
ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

และความเสี่ยงด้านการปฏิบั
มีการสื่อสารกับผู้เป็นเจ้าของความเสี่ยง 

และแนวทางการป้องกันซึ่งถือเป็นการพัฒนาการที่

ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มเติม เพื่อประเมินมาตรการในการป้องกัน
โควิด 19 และสถานการณ์การ

ให้ความสนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์และได้มีการตั ้ง
QR code ด้านข้างนี้ 

มีการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฎิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
บทุกระบบงาน ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ 

และอํานาจดําเนินการโดยแบ่งแยกหน้าท่ีการอนุมัติออกจากหน้าที่
วงดุลและตรวจสอบซ่ึงกันและกัน

คู่มือการทํางานหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่
สู ่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงและสามารถจัดการ

ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนําไปใช้ในทุกระดับขององค์กร
หรือมาตรฐานการทํางานเดียวกัน 

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกําหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดจนอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์

ละมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้อง สามารถบริหารงานตามแผนธุรกิจ 
การติดตาม รายงานผลเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีต้ังไว้ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายประมวลจรรยาบรรณและข้อควรปฏิบัติในการดําเนินงาน ซึ ่ง
ริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

mai” ในปี 2559 
ะสภาพแวดล้อมต่างๆ ในแต่ละ

รวมถึงการสื่อสาร
ภายในบริษัทฯ ถึงพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการอบรมประจําปี อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การทดสอบผลการทํากิจกรรมให้

โดยการตอบแบบสอบถามประจําปี เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจทั้งต่อหน้าที่งานและ

แสดงระดับของผลกระทบ 
(Strategic Risk) 

และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
มีการสื่อสารกับผู้เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk 

และแนวทางการป้องกันซึ่งถือเป็นการพัฒนาการที่

ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มเติม เพื่อประเมินมาตรการในการป้องกัน
และสถานการณ์การ 

ให้ความสนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์และได้มีการตั ้ง
ด้านข้างนี้ 

มีการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฎิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
บทุกระบบงาน ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ 

และอํานาจดําเนินการโดยแบ่งแยกหน้าท่ีการอนุมัติออกจากหน้าที่
วงดุลและตรวจสอบซ่ึงกันและกัน

แนวทางการปฏิบัติงานที่
และสามารถจัดการ

ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนําไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกําหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์

ละมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้อง สามารถบริหารงานตามแผนธุรกิจ 
 

ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายประมวลจรรยาบรรณและข้อควรปฏิบัติในการดําเนินงาน ซึ ่ง
รัปชั่น 
2559 

ในแต่ละ

รวมถึงการสื่อสาร
ภายในบริษัทฯ ถึงพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการอบรมประจําปี อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การทดสอบผลการทํากิจกรรมให้

โดยการตอบแบบสอบถามประจําปี เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจทั้งต่อหน้าที่งานและ

แสดงระดับของผลกระทบ 
(Strategic Risk)        

ติตามกฎเกณฑ์ 
(Risk 

และแนวทางการป้องกันซึ่งถือเป็นการพัฒนาการที่

ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มเติม เพื่อประเมินมาตรการในการป้องกัน
 

อย่าง
บทุกระบบงาน ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ 

และอํานาจดําเนินการโดยแบ่งแยกหน้าท่ีการอนุมัติออกจากหน้าที่
วงดุลและตรวจสอบซ่ึงกันและกัน 

แนวทางการปฏิบัติงานที่
และสามารถจัดการ                        

ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนําไปใช้ในทุกระดับขององค์กร
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9.1.3 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
บริษัทฯ จัดทําข้อมูลที่ใช้ในการดําเนินการโดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในให้สามารถดําเนินการไปได้ตามที่กําหนดไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้               
ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง
บริษัทฯ สามารถดําเนินการด้วยความครบถ้วนเสมอมา ตลอดจนได้กําหนดแนวทางการจัดการผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนผ่านหลายช่องทางทั้งภายใน
และภายนอก เช่น แจ้งหัวหน้างานโดยตรง แจ้งกรรมการคนใดคนหนึ่ง ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยจะเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือไม่ก็ได้ สามารถอ่าน
นโยบายฉบับเต็มของการใช้ข้อมูลภายในและนโยบายการแจ้งเบาะแสได้จาก QR code ด้านล่างน้ี 

9.1.4 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในได้ดําเนินงานครบถ้วน เหมาะสม 

มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองโดยผู้ตรวจสอบภายในท่ีเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงาน
ด้วยหลักการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานของแต่ละระบบงานของแต่ละหน่วยธุรกิจซึ่งทําหน้าที่อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง                  
เพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการ
ป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทําธุรกรรมกับผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ             
ในลักษณะท่ีเป็นการเอ้ือประโยชน์ 

ในการประชุมผู ้บริหารประจําเดือน บริษัทฯ ได้มีการติดตามเป้าหมายและกํากับการดําเนินงานตามแผนงานที่อยู่ใน
งบประมาณประจําปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตาม
แผนงาน ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงสาเหตุและแนวทางแก้ไข
โดยไม่รอช้า 

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ให้บริการมืออาชีพ คือ บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งมีประสบการณ์                   

ในสายอาชีพการตรวจสอบภายในและมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีจํานวนเพียงพอในการให้บริการแก่บริษัทฯ การตรวจสอบระบบ
ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด ในรอบปี 2563 ผู้ตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท้ัง 5 หัวข้อที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้นโดยได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือนําเสนอต่อกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกไตรมาส รายการใดๆ ที่มีข้อเสนอให้แก้ไข
ปรับปรุงได้มีการสื่อสารถึงฝ่ายจัดการนําไปแก้ไขและติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ผลการตรวจสอบในรอบปีพบประเด็นต่างๆ ได้มี
การปรับปรุงค่อนข้างดีข้ึนและเหลือประเด็นคงค้างอยู่ในเกณฑ์ความสําคัญระดับต่ํา 

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสําคัญในเรื่องของความบกพร่องของการควบคุมภายในหรือความสามารถในการ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ และเห็นว่ารายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
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9.2 รายการระหว่างกนั 
1. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ
บริษัทดังกล่าว ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังน้ี  

บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) - ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์หนังสําเร็จรูปและผู้ผลิตและจําหน่าย
อุปกรณ์เซฟต้ี อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล 
- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จํานวน 1 ราย ได้แก่ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ 
- มีผู้ถือหุ้น คือ นายมานิต วงษ์เจริญสิน นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์                    

วงษ์เจริญสิน และนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ (กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน) ในสัดส่วนร้อยละ 1.64  4.51 , 8.13 และ 
4.90 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน 418.89 ล้านบาท ตามลําดับ 

บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทร่ี จํากัด - ประกอบธุรกิจผลิต นําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 
- มีผู้ถือหุ้นคือ นายมานิต วงษ์เจริญสิน นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์                    

วงษ์เจริญสิน และนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ (กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน) ในสัดส่วนร้อยละ 10.63 ของทุนจดทะเบียนที่
ชําระแล้วจํานวน 90 ล้านบาท ต่อท่าน 
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกันที่บริษัทฯ เข้าทํารายการกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังนี้  
2.1 รายการที่เกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้าของบริษัทฯ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. –  ธ.ค. 2562 ม.ค. – ธ.ค. 2563 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
ขายสินค้า 
รายได้จากการขาย 
 
ลูกหนี้การค้า  

 
 
 

2,942,931 
 

492,998 
 

 
 
 

1,966,034 
 

274,637 
 

บริษัทฯขายกาว (Adhesives) และเม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC 
Compound) ให้กับให้กับบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยมี
ราคาขายและอัตรากําไรที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกและ
อัตรากําไรขั ้นต้นเฉลี ่ยที ่บร ิษ ัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ด ังกล่าวให้แก่
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทําธุรกรรมทางการค้านี้เป็นการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติ โดยมีการกําหนดราคาขายซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสม
ด้านปริมาณการขายกับราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับ
ลูกค้ารายอื่นๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทํารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ทั ่วไปตามนโยบายการขายของบริษัทฯ ซึ ่งราคาขายและ
อัตรากําไรขั้นต้นนี้สามารถเทียบเคียงได้กับราคาขายและ
อัตรากําไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายกาวและเม็ดพลาสติก
พีวีซี ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก และไม่ได้ทําให้บริษัทฯ 
เสียประโยชน์แต่อย่างใด  

บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่  
จํากัด 
ขายสินค้า 
รายได้จากการขาย 
 
ลูกหนี้การค้า 

 
 

60,588 
 

14,734 

 
 

48,654 
 

17,681 

บริษัทฯ ขายทินเนอร์ (Thinner) ให้กับ บริษัท ซีเอส รับเบอร์ อินดัสท
รี่ จํากัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากตัวทําละลาย (Solvent) ที่
เป็นวัตถุดิบหลักของสินค้าประเภทกาว ทั้งนี้ ทินเนอร์ไม่ใช่สินค้าหลัก
ของบริษัทฯ แต่เป็นสินค้าที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่ใช้ผลิตกาว 
และสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้ บริษัทฯ โดยนอกจากบริษัท ซีเอส 
รับเบอร์ อินดัสทรี่ จํากัด บริษัทฯ ยังมีการจําหน่ายทินเนอร์ให้กับ
ลูกค้าบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งราคาที่บริษัทฯ จําหน่ายทินเนอร์ให้กับ
บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี ่ จ ํากัดเป็นราคาขายที ่สามารถ
เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกและมีอัตรากําไรขั้นต้นที่เทียบเคียงได้
กับอัตรากําไรขั ้นต้นเฉลี ่ยที ่บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่
บุคคลภายนอก และเทียบเคียงได้กับอัตรากําไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขาย
สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวทั่วไป ทั้งนี้ การทําธุรกรรม
ทางการค้านี ้เป็นการดําเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีกําหนดราคาขาย                
ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมด้านปริมาณการขายเทียบสัดส่วนกับ
ราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทํารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการใช้ประโยชน์
จากวัตถุดิบที่บริษัทฯใช้ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายการขายของ บริษัทฯ ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกและอัตรากําไรขั้นต้น
ที่เทียบเคียงได้กับอัตรากําไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายกาว
ดังกล ่าวให ้แก ่บ ุคคลภายนอก ซ ึ ่งไม ่ได ้ท ําให ้บร ิษ ัทฯ                    
เสียประโยชน์แต่อย่างใด  
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ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. –  ธ.ค. 2562 ม.ค. – ธ.ค. 2563 

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จํากัด 14,130 15,119 บริษัทฯมีรายการเรียกเก็บค่าบริการใช้ไฟฟ้าจากบริษัท เจริญสิน แอส
เส็ท จํากัด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา เนื่องจากบริษัท
ดังกล่าวมีการขอใช้ไฟฟ้าร่วมกับทางบริษัทฯ โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
จากมาตรวัดตามการใช้งานจริง ซึ่งอัตราที่บริษัทฯเรียกเก็บค่าบริการ 
เป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่บริษัทฯจ่ายให้กับการไฟฟ้าฯ ต่อหน่วย
และเป็นการขอใช้ไฟฟ้าร่วมชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างเท่านั้น  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทํารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื ่องจากรายการดังกล่าว
เป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่บริษัทฯถูกเรียกเก็บจากการ
ไฟฟ้าฯ อีกทั้งยังเป็นรายการที่เกิดขึ้นชั่วคราว และไม่ได้ทํา
ให้บริษ ัทฯเส ียประโยชน์แต่อย่างใด จ ึงเป็นรายการที่
สมเหตุสมผล 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
ซื้อสินค้า 
ต้นทุนขาย 
 
เจ้าหนี้การค้า 

 
 

142,935 
 

14,973 

 
 

45,511 
 

5,313 

บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์นิรภัยจาก บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์นิรภัยภายในโรงงานผลิตของบริษัทฯ โดยเป็นราคา
ที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาที่ซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยฝ่ายจัดซื้อเป็น
ผู ้เปรียบเทียบราคาตามนโยบายจัดซื ้อของบริษัทฯ และนําเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทํารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไปและตามนโยบายจัดซื้อของ บริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้พิจารณาการทํารายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้า
รายอื่น 

บริษัท ออลนิว วิชั่น จํากัด - 25,552 บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก บริษัท ออลนิว วิชั่น จํากัด เพื่อใช้เป็นของขวัญ
ให้กับลูกค้าและ/หรือ รับรองลูกค้าของบริษัทฯตามปกติทั่วไป 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทํารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไปและตามนโยบายจัดซื้อของ บริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้พิจารณาการทํารายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้า
รายอื่น 
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3. ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แบ่งการทํารายการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1. รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น ซื้อขาย

สินค้า การให้บริการ ซ้ือสินค้าเพ่ือนําไปขายต่อ เป็นต้น 
2. รายการสนับสนุนรายการปกติ เช่น รายการทางการค้า ซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักจะมีการทํารายการเพื่อ

สนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิเช่น การซ้ืออุปกรณ์นิรภัย เป็นต้น 
4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและข้ันตอนการทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน เพื่อให้การทํารายการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการอนุมัติการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อ
พิจารณาและให้ความเห็นในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไปและการทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป ให้มีหลักการ ดังน้ี  

4.1 การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป    
การทํารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ จะต้องมีข้อตกลงทางการค้าที่มี
ราคาและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียง ราคาตลาดหรือหากไม่มีราคาตลาดให้เปรียบเทียบให้เทียบราคาโดยอิง
เกณฑ์ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยได้อนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
อนุมัติหลักการโดยกําหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดําเนินการในการทําธุรกรรมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถ
ดําเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการท่ีทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติและจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกล่าว
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเก่ียวโยงกัน  

4.2 การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป        
การทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไป ในกรณีที่เป็นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อํานาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของฝ่ายงานต้นเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ
จะต้องนําเสนอรายละเอียด ลักษณะรายการ ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ เพื ่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และหากหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

4.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 
บริษัทฯ มีการทํารายการระหว่างกันท่ีจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองในอนาคต ได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ ซึ่งรายการนี้ได้ผ่านการ
ตรวจสอบและอนุมัต ิในหลักการการเข้าทํารายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั ้งนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุน
ธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การทํารายการที่ไม่ได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการนั้นก่อนการเข้าทํารายการ
ระหว่างกันทุกคร้ัง  
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หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและข้ันตอนท่ีได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดําเนินการให้มีบุคคลผู้มีความรู้
ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากน้ี บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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สว่นที� 3 

งบการเงิน 



             
 

 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลอ่ืนท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปี สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
มาตรฐา
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้ง 
มีการเปิดเผ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไ

รายงานทางการเงิน ประเมินระบบการค
เอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผ
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฎในหน้ารายงานคณ

สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินการเงินรวมของบริ
(มหาชน
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คณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด 
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลอ่ืนท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปี สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้ง 
มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน ประเมินระบบการค
เอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผ
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฎในหน้ารายงานคณ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินการเงินรวมของบริ
มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

คณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด 
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลอ่ืนท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปี สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

นการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้ง 

ยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน ประเมินระบบการค
เอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผ
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฎในหน้ารายงานคณ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินการเงินรวมของบริ

และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

นายหวัง  วนาไพรสณฑ์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (

คณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด 
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลอ่ืนท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปี สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

นการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้ง 

ยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
ที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพของ

รายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่
เอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอที่จะดํารง
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฎในหน้ารายงานคณ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินการเงินรวมของบริ

และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

นายหวัง  วนาไพรสณฑ์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

2563 (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลอ่ืนท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปี สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

นการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้ง 

ยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
ที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็น

ปอย่างโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพของ

วบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่
ล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอที่จะดํารง

ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฎในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบับน้ีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินการเงินรวมของบริ

และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 256

นายหวัง  วนาไพรสณฑ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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) ได้ให้ความสําคัญอย่างย่ิงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการฏิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลอ่ืนท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปี สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

นการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้ง 

ยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
ที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็น

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพของ
วบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่

ล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอที่จะดํารง
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ

ะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบับน้ีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินการเงินรวมของบริ
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 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

  

ได้ให้ความสําคัญอย่างย่ิงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการฏิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลอ่ืนท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปี สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

นการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้ง 

ยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
ที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็น

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพของ
วบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและ

ล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอที่จะดํารง
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ

ะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบับน้ีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินการเงินรวมของบริ

นายภวัต  วงศ์ต้ังตระกูล
ประธานกรรมการ

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

  

ได้ให้ความสําคัญอย่างย่ิงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการฏิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลอ่ืนท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปี สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

นการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้ง 

ยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
ที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็น

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพของ
งและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและ

ล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอที่จะดํารง
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ

ะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบับน้ีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินการเงินรวมของบริ

นายภวัต  วงศ์ต้ังตระกูล
ประธานกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั 

ได้ให้ความสําคัญอย่างย่ิงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการฏิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

ธันวาคม 2563 อย่างถูกต้องตาม
นการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย

บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้ง 
ยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี

ที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็น

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพของ
งและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและ

ล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอที่จะดํารง
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ

ะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบับน้ีแล้ว 
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินการเงินรวมของบริษัท แอ็พพลาย

นายภวัต  วงศ์ต้ังตระกูล 
ประธานกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน

บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน

ได้ให้ความสําคัญอย่างย่ิงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

อย่างถูกต้องตาม
นการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย

บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้ง 
ยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก

ที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็น

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพของ
งและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและ

ล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอที่จะดํารง
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
ษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด 

ต่อรายงานทางการเงิน 

มหาชน) 

บัติให้เป็นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

อย่างถูกต้องตาม
นการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย

บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้ง                   
เงื่อนไขจาก

ที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็น

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กํากับดูแลคุณภาพของ
งและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและ

ล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอที่จะดํารง
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
ดีบี จํากัด 
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                       
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลําดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและ                  
เร่ืองอ่ืนๆ 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท
และบริษัท ตามลําดับ ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ                    

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท

และบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ                   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนด

เหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังน้ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

มูลค่าสินค้าคงเหลือ 

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 4 (ฉ) และ 7 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือที่มีนัยสําคัญ
โดยวัตถุดิบหลักของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มี
ความผันผวนของราคาตลาดและมีความเสี ่ยงในการ
เสื่อมคุณภาพสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที ่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ               
ตํ่ากว่า ซึ่งการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้า
คงเหลือเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื ่องดังกล่าวเป็นเรื ่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ 

วิธีตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง 
- การสอบถามผู้บริหารและพิจารณาตัวอย่างเอกสารที่เกี ่ยวข้องเพื่อทํา

ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายกระบวนการการใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติ
ของผู้บริหารในการกําหนดราคาขาย การประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ของสินค้าคงเหลือ รวมถึงการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวข้อง 

- การสุ่มทดสอบความถูกต้องของรายงานแสดงอายุของสินค้าคงเหลือกับ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

- การประเมินข้อสมมติของผู้บริหารที่ใช้ในการระบุสินค้าเสื่อมคุณภาพโดย
เปรียบเทียบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจ
นับสินค้าคงเหลือตลอดจนการพิจารณาถึงสภาพของสินค้าคงเหลือ 

- การสุ ่มทดสอบประมาณการมูลค่าสุทธิที ่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายท่ีจําเป็นกับเอกสารท่ีเก่ียวข้องและ 

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

 
  รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
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ข้อมูลอื่น  
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้นซึ่งคาดว่ารายงานประจําปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุ
ข้างต้นเม่ือจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้
ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลและขอให้ทําการแก้ไข 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการ
ดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงาน
ต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่                
ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ                
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผู้บริหาร 
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื ่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสําคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า                            
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

 
 
 
 
(สาวิตรี องค์สิริมีมงคล) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน10449 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพันธ์ 2564 
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บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน                 
                  
      งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 
สินทรัพย์ หมายเหตุ   2563   2562   2563   2562 
      (บาท) 
สินทรัพย์หมุนเวียน                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6   31,682,657   52,006,976   31,536,404   51,786,085 
ลูกหน้ีการค้า 5, 21   365,773,953   335,277,310   365,773,953   335,277,310 
ลูกหน้ีอ่ืน     5,513,020 50,432,747 5,513,020 50,432,747 
สินค้าคงเหลือ 7   296,589,578 261,428,460 296,589,578 261,428,460 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     699,559,208 699,145,493 699,412,955 698,924,602 

      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8                        -                        -   6,923 6,923 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  9   526,630,388 542,487,602 526,630,388 542,487,602 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 9   4,206,430                      -   4,206,430 
                      
-    

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน     632,971 661,015 632,971 661,015 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18   12,166,679 11,031,191 12,166,679 11,031,191 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน     487,722 322,588 487,722 322,588 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      544,124,190 554,502,396 544,131,113 554,509,319 

      
รวมสินทรัพย์     1,243,683,398 1,253,647,889 1,243,544,068 1,253,433,921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  งบการเงิน 
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บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน   
    
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563   2562   2563   2562 
    (บาท) 
หน้ีสินหมุนเวียน   
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 11 189,911,136 266,266,242 189,911,136 266,266,242 
เจ้าหน้ีการค้า 5 197,951,918 213,037,215 197,951,918 213,037,215 
เจ้าหน้ีอ่ืน 5 47,183,190 32,080,725 47,182,662 32,005,886 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกําหนด 

  
11 

   ชําระภายในหน่ึงป ี(2562: หน้ีสินตาม           
   สัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ 
   ภายในหน่ึงปี) 2,342,931 1,129,604 2,342,931 1,129,604 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 11 31,152,000 31,152,000 31,152,000 31,152,000 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 
       

10,755,803  
        

2,206,374  
       

10,742,211  
         

2,184,292  
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสําหรับ   
   ผลประโยชน์พนักงาน 12 543,713 760,493 543,713 760,493 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   571,837 687,200 
            

571,837  
            

687,200  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   480,412,528 547,319,853 480,398,408 547,222,932 

    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: หน้ีสินตาม   
   สัญญาเช่าการเงิน) 11 1,681,855 1,094,312 1,681,855  1,094,312  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 69,716,000 80,868,000 69,716,000 80,868,000 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับ   
   ผลประโยชน์พนักงาน 12 46,525,163 42,957,488 46,525,163 42,957,488 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   117,923,018 124,919,800 117,923,018 124,919,800 

รวมหน้ีสิน    598,335,546 672,239,653 598,321,426 672,142,732 
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บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงฐานะการเงิน      
     

 

 

    
 

งบการเงินรวม 

 

 งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

     31 ธันวาคม 
 

 31 ธันวาคม 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563  2562 

 

2563  2562 
    (บาท) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น     
    ทุนจดทะเบียน     
    (หุ้นสามัญจํานวน 600  ล้านหุ้น      
       มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น)   300,000,000  300,000,000 300,000,000  300,000,000 

    ทุนท่ีออกและชําระแล้ว     
    (หุ้นสามัญจํานวน 600  ล้านหุ้น      
       มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น)   300,000,000  300,000,000 300,000,000  300,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 13 202,200,890  202,200,890 202,200,890  202,200,890 
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 13 308,333  308,333 308,333  308,333 
กําไรสะสม     
    จัดสรรแล้ว     
       ทุนสํารองตามกฎหมาย 14 16,855,765  13,373,424 16,855,765  13,373,424 
    ยังไม่ได้จัดสรร   126,210,452  66,008,270 126,058,838  65,870,580 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 14 -227,588 
 

-482,681 
          

(201,184) 
           

(462,038) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    645,347,852  581,408,236 645,222,642  581,291,189 

            
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   1,243,683,398  1,253,647,889 1,243,544,068  1,253,433,921 
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บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย              
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                
                 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
    31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
  หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
    (บาท) 
รายได้             
รายได้จากการขาย 5, 15 1,369,211,974  1,363,764,888  1,369,211,974  1,363,764,888 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ   3,526,349  5,558,115         3,526,349          5,558,115  
รายได้อ่ืน 5 7,683,902  6,738,400  7,683,902  6,738,400 

รวมรายได้   1,380,422,225  1,376,061,403  1,380,422,225  1,376,061,403 

             
ค่าใช้จ่าย  5    
ต้นทุนขาย 7, 17 1,101,752,084  1,180,496,382  1,101,752,084  1,180,496,382 
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 17 69,978,054  71,710,607  69,978,054  71,710,607 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 17 112,515,600  106,339,605  112,543,730  106,423,740 

รวมค่าใช้จ่าย   1,284,245,738  1,358,546,594  1,284,273,868  1,358,630,729 

       
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน   96,176,487  17,514,809  96,148,357  17,430,674 
ต้นทุนทางการเงิน   10,421,853  13,992,655  10,421,853  13,992,655 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   85,754,634  3,522,154  85,726,504  3,438,019 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 18 16,093,901  259,017  16,079,695  236,414 

กําไรสําหรับปี   69,660,733  3,263,137  69,646,809  3,201,605 
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บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย        
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม      
  หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
    (บาท) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น              
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน              
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง            
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน   (5,761)  (14,978)  -  - 
ผลกําไรจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด          
     เฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผล 326,068  231,076  326,068   231,076  
ภาษีเงินได้ของรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน              
     กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 18 (65,214)  (46,215)  (65,214)  (46,215) 

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน              
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง   255,093   169,883   260,854  184,861  

               
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน            
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง              
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์        
   พนักงานท่ีกําหนดไว้ 12 -    -2,323,617  -    -2,323,617 
ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน        
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 18 -    464,723  -    464,723 

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน              
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง   -    -1,858,894  -    -1,858,894 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้   255,093   (1,689,011)  260,854   (1,674,033) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   69,915,826   1,574,126   69,907,663   1,527,572  

               
การแบ่งปันกําไร              
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่   69,660,733   3,263,137   69,646,809   3,201,605  

กําไรสําหรับปี   69,660,733   3,263,137   69,646,809   3,201,605  

               
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม              
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่   69,915,826   1,574,126   69,907,663   1,527,572  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   69,915,826   1,574,126   69,907,663   1,527,572  

               
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 19 0.116   0.005   0.116   0.005  
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บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย       

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น           

                  

      งบการเงินรวม 
                  กําไรสะสม 

 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น    

   หมายเหตุ   

ทุนเรือนหุ้น 

ที่ออกและ 

ชําระแล้ว   

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้น   

ส่วนเกินทุนจาก 

การจ่ายโดยใช้หุ้น 

เป็นเกณฑ์   

ทุนสํารอง 

ตามกฎหมาย   

ยังไม่ได้ 

จัดสรร   

สํารอง 

การแปลงค่า 

งบการเงิน   

สํารอง 

การป้องกัน 

ความเสี่ยง   

รวม

องค์ประกอบ

อื่นของส่วน

ของผู้ถือหุ้น   

รวมส่วน 

ของผู้ถือหุ้น 

         (บาท)   
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562     300,000,000 202,200,890 308,333 13,213,344 70,764,107 (5,665) (646,899)   (652,564)   585,834,110 
                                        
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วน
ของผู้ถือหุน้                                       
   การจัดสรรส่วนทุนใหผู้้ถือหุ้น                                       
      เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 20   -     -     -     -     (6,000,000)               (6,000,000) 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง                                       

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น     -     -     -     -     (6,000,000)   -   -   -     (6,000,000) 

                          -   -   -       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี                         -   -   -       
   กําไร     -     -     -     -     3,263,137   -   -   -     3,263,137 

   กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น     -     -     -     -     (1,858,894)   (14,978)   184,861   169,883   (1,689,011) 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี     -     -     -     -   1,404,243 (14,978)   184,861   169,883   1,574,126 

                                        
โอนไปสํารองตามกฎหมาย 14   -     -     -     160,080 (160,080) -   -   -   -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562     300,000,000   202,200,890   308,333   13,373,424 66,008,270 (20,643)   (462,038)   (482,681)   581,408,236 
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บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย       

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น           

                  

      งบการเงินรวม 
                  กําไรสะสม 

 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น    

  หมายเหตุ   

ทุนเรือนหุ้น 

ที่ออกและ 

ชําระแล้ว   

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้น   

ส่วนเกินทุน

จากการจ่าย

โดยใช้หุ้น 

เป็นเกณฑ์   

ทุนสํารอง 

ตามกฎหมาย   

ยังไม่ได้ 

จัดสรร   

สํารอง 

การแปลงค่า 

งบการเงิน   

สํารอง 

การป้องกัน 

ความเสี่ยง   

รวม

องค์ประกอบ

อื่นของส่วน

ของผู้ถือหุ้น   

รวมส่วน 

ของผู้ถือหุ้น 

       (บาท)   
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                    

   ตามที่รายงานในงวดก่อน   300,000,000   202,200,890    308,333    13,373,424   66,008,270    (20,643)  (462,038)   (482,681)   581,408,236  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3   -     -     -     -     23,790    -     -     -     23,790  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   300,000,000   202,200,890    308,333    13,373,424   66,032,060    (20,643)  (462,038)   (482,681)   581,432,026  

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น                    

   การจัดสรรส่วนทุนใหผู้้ถือหุ้น                    

      เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 20   -     -     -     -     (6,000,000)   -     -     -     (6,000,000) 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง                    

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น    -     -     -     -     (6,000,000)   -     -     -     (6,000,000) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี                    

   กําไร    -     -     -     -     69,660,733    -     -     -     69,660,733  

   กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น    -     -     -     -     -     (5,761)   260,854    255,093    255,093  

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี    -     -     -     -     69,660,733    (5,761)   260,854    255,093    69,915,826  

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 14   -     -     -     3,482,341  (3,482,341) -     -     -     -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563   300,000,000    202,200,890    308,333    16,855,765  126,210,452  (26,404)   (201,184)   (227,588)   645,347,852  
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บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น     

      งบการเงินรวม 

                  

กําไรสะสม 
 

องค์ประกอบ

อื่นของส่วน

ของผู้ถือหุ้น 

  

  หมายเหตุ   

ทุนเรือนหุ้น 

ที่ออกและ 

ชําระแล้ว   

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้น   

ส่วนเกินทุน

จากการจ่าย

โดยใช้หุ้น 

เป็นเกณฑ์   

ทุนสํารอง 

ตามกฎหมาย   

ยังไม่ได้ 

จัดสรร   

สํารอง 

การป้องกัน 

ความเสี่ยง   

รวมส่วน 

ของผู้ถือหุ้น 

      (บาท)  
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562   300,000,000   202,200,890   308,333   13,213,344   70,687,949   (646,899)  585,763,617  
                รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น                

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น                

      เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 20   -      -      -      -     (6,000,000)   -      (6,000,000) 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง                

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น    -      -      -      -     (6,000,000)   -      (6,000,000) 

                กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี                

   กําไร    -      -      -      -      3,201,605    -      3,201,605  

   กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น    -      -      -      -     (1,858,894)   184,861    (1,674,033) 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี    -      -      -      -      1,342,711    184,861    1,527,572  

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 14   -      -      -      160,080    (160,080)   -      -    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   300,000,000   202,200,890   308,333   13,373,424   65,870,580   (462,038)  581,291,189  
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บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น       

      งบการเงินรวม 

                  

กําไรสะสม 
 

องค์ประกอบ

อื่นของส่วน

ของผู้ถือหุ้น 

  

  หมายเหตุ   

ทุนเรือนหุ้น 

ที่ออกและ 

ชําระแล้ว   

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้น   

ส่วนเกินทุน

จากการจ่าย

โดยใช้หุ้น 

เป็นเกณฑ ์   

ทุนสํารอง 

ตามกฎหมาย   

ยังไม่ได้ 

จัดสรร   

สํารอง 

การป้องกัน 

ความเสี่ยง   

รวมส่วน 

ของผู้ถือหุ้น 

      (บาท)  
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563                

   ตามที่รายงานในงวดก่อน   300,000,000   202,200,890   308,333   13,373,424    65,870,580   (462,038)  581,291,189  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3   -     -     -     -     23,790    -     23,790  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   300,000,000   202,200,890   308,333   13,373,424    65,894,370   (462,038)  581,314,979  

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น                

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น                

      เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 20   -     -     -     -     (6,000,000)   -     (6,000,000) 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง                

   เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น    -     -     -     -     (6,000,000)   -     (6,000,000) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี                

   กําไร    -     -     -     -     69,646,809    -     69,646,809  

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    -     -     -     -     -     260,854    260,854  

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี   -     -     -     -     69,646,809    260,854    69,907,663  

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 14   -     -     -     3,482,341    (3,482,341)   -     -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563     300,000,000    202,200,890    308,333    16,855,765    126,058,838    (201,184)   645,222,642  
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บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย             
งบกระแสเงินสด                

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี   สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
    31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 
  หมายเหตุ 2563   2562   2563   2562 
    (บาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน               
กําไรสําหรับปี   69,660,733    3,263,137    69,646,809    3,201,605  
ปรับรายการท่ีกระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 18 16,093,901  259,017  16,079,695  236,414  
ดอกเบี้ยรับ (12,651) (10,489) (12,651) (10,489) 
ต้นทุนทางการเงิน 10,421,853  13,992,655  10,421,853  13,992,655  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 48,439,202  44,709,983  48,439,202  44,709,983  
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 12 5,899,063    13,397,626    5,899,063    13,397,626  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง   2,050,188    355,346    2,055,497    370,995  

(กลับรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 21 3,524,570    (2,199,697)   3,524,570    (2,199,697) 
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่า               

   สินค้าคงเหลือ 7 (1,124,043)   410,655    (1,124,043)   410,655  
ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่าย               
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   50,805    91,028    50,805    91,028  

155,003,621  74,269,261  154,980,800  74,200,775  
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสิน
ดําเนินงาน 
ลูกหน้ีการค้า  (37,179,474) (5,330,890) (37,179,474) (5,330,890) 
ลูกหน้ีอ่ืน 44,919,727  (8,060,072) 44,919,727  (8,060,072) 
สินค้าคงเหลือ (34,037,075) 43,037,789   (34,037,075)  43,037,789  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  (165,134) -    (165,134)    -   
เจ้าหน้ีการค้า (14,124,292) 11,718,667  (14,124,292) 11,718,667  
เจ้าหน้ีอ่ืน 16,242,614  (2,875,290) 16,316,925  (2,869,695) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 210,705  (592,423) 210,705  (592,423) 
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 12 (2,548,168) (688,539) (2,548,168) (688,539) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน    28,322,524    11,478,503    128,374,014    111,415,612  
จ่ายภาษีเงินได้   (8,745,626)   (139,129)   (8,722,478)   (134,713) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน    119,576,898    111,339,374    119,651,536    111,280,899  
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บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย               

งบกระแสเงินสด                
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี   สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
    31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 
  หมายเหตุ 2563   2562   2563   2562 
    (บาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน               

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   236,481    
    

12,292,706    236,481    12,292,706  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   (33,419,145)   63,412,386)   33,419,145)   63,412,386) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มตัีวตน   (170,600)   (691,522)    (170,600)   (691,522) 
รับดอกเบ้ีย    12,651    10,489    12,651    10,489  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (33,340,613)   (51,800,713)   (33,340,613)   (51,800,713) 

                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน               
เงินสดจ่ายจากเงนิกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   (76,289,540)   (92,189,682)   (76,289,540)   (92,189,682) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   20,000,000    95,620,000    20,000,000    95,620,000  

เงินสดจ่ายเพ่ือชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   (31,152,000)   (23,049,984)   (31,152,000)   (23,049,984) 
เงินสดจ่ายชําระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดท่ีผู้เช่า               
   จ่ายเพ่ือลดจํานวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าการเงิน) 10 (2,531,276)   (1,066,551)   (2,531,276)   (1,066,551) 
เงินปันผลจา่ยใหผู้ถื้อหุ้นของบริษัท 20 (6,000,000)   (6,000,000)   (6,000,000)   (6,000,000) 
ดอกเบ้ียจา่ย   (10,663,981)   (14,020,808)   (10,663,981)   (14,020,808) 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   (106,636,797)   (40,707,025)   (106,636,797)   (40,707,025) 

                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ               
   ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่น   (20,400,512)   18,831,636    (20,325,874)   18,773,161  
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมต่ีอเงินสดและรายการ               
   เทียบเท่าเงินสด   76,193    (44,533)   76,193    (44,533) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธ ิ   (20,324,319)   18,787,103    (20,249,681)   18,728,628  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม   52,006,976    33,219,873    51,786,085    33,057,457  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6 31,682,657    52,006,976    31,536,404    51,786,085  

                
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม               
                

รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาในระหวา่งปีมดัีงน้ี               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 9 32,521,124    64,689,716    32,521,124    64,689,716  
หัก ดอกเบ้ียจา่ยท่ีบันทึกเป็นต้นทุน   (45,549)   (2,316)   (45,549)   (2,316) 
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   943,570    (1,275,014)   943,570    (1,275,014) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีจ่ายเปน็เงินสด   33,419,145    63,412,386    33,419,145    63,412,386  
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ 

 

นายภวตั  วงศต์ั�งตระกลู  (อาย ุ78 ปี) 
ประธานกรรมการ 

(กรรมการผูม้อีาํนาจลงลงนามผกูพนัตามที�กาํหนดในหนงัสือรบัรอง) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2548 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 13 มีนาคม 2560 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 16 ปี (5 วาระ) 

การศึกษา  

  มัธยมปลาย Mechanical Engineering Dept, Taichung Mechanical College ประเทศไต้หวัน 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 135/2017 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 
 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 

โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 2 แห่ง 

  กรรมการ บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

  กรรมการ บริษัท พีดับบลิวที แลนด์ จํากัด 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 

  ปี 2548 – 2560  ประธานกรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จํากัด 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 

  ทางตรง : 3.7027%  
 ทางอ้อม : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

   พ่ีชาย นายหวัง วนาไพรสณฑ์ 
 ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ซู่ หลิว 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

  คณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 
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นายหวงั  วนาไพรสณฑ ์ (อาย ุ69 ปี) 
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี)ยง / ประธานเจา้หนา้ที)บรหิาร 

(กรรมการผูม้อีาํนาจลงลงนามผกูพนัตามที�กาํหนดในหนงัสือรบัรอง) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2548 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 13 มีนาคม 2560 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 16 ปี (5 วาระ) 

การศึกษา  

  มัธยมปลาย Chemical Engineer, Tai Chung Technical High School ประเทศไต้หวัน 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 131/2016 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 
 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน Business Sustainabili โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 

โดย ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ์ 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 1 แห่ง 

  กรรมการ บริษัท ออล นิว วิชั่น จํากัด 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 

  ปี 2548 – 2560 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท แอ็พพลาย ดีบี อิดัสเตรียล จํากัด 

  ปี 2558 – 2561  กรรมการ TVDI Vietnam 

  ปี 2556 – 2561  กรรมการ บริษัท ไฮพานีค จํากัด 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 

  ทางตรง : 8.7376%  
 ทางอ้อม : 2.5419% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

   น้องชาย นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล 
 ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ซู่ หลิว 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

  คณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการบริหาร  9/9 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 
 
 



             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) 
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นายรตันชยั วงษเ์จรญิสิน  (อาย ุ71 ปี) 
กรรมการ  

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2548 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 23 มิถุนายน 2563 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 16 ปี (5 วาระ) 

การศึกษา  

  ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาล 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 131/2016 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 
 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 
โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 6 แห่ง 

  กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จํากัด 

  กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จํากัด 

  กรรมการ บริษัท แสงบรูพา รับเบอร์ จํากัด 

  กรรมการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด 

  กรรมการ บริษัท อีเก้ิล เคมีคอล อินดัสตรี จํากัด 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 

  ปี 2532 – 2563 กรรมการ บริษัท ซันไชน์ พลาสติก โปรดักส์ จํากัด 
 ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จํากัด  

  ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จํากัด 

  ปี 2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด 

  ปี 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด 
 ปี 2518 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 

  ทางตรง : 0.0409%  
 ทางอ้อม : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

   บิดา นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน 
 ลุง นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

  คณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 



             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) 
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นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย  (อาย ุ50 ปี) 
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี)ยง / กรรมการบรหิาร / กรรมการผ ูจ้ดัการ  

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2549 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2561 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 15 ปี (5 วาระ) 

การศึกษา  

  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

   ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

   ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 131/2016 

  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 265/2018 
 Chief Transformation Officer (CTO) 
 Director Certification Program (Diploma) 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 : 
 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน Business Sustainabili โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 

โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 1 แห่ง 

  เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ได้รับแต่งต้ังเม่ือเดือนกันยายน 2562) 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 

  ปี 2560 – 2562 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารสํานักงาน 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 

 ปี 2549 – 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารสํานักงาน 
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 

  ทางตรง : 0.8948%  
 ทางอ้อม : 0.6167% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

  คณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการบริหาร  9/9 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 



             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                       บรษิทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) 
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นายเหว่ย ไค หวงั  (อาย ุ47 ปี) 
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี)ยง / กรรมการบรหิาร /  
ผ ูอํ้านวยการฝ่ายผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกคอมปาวด ์ 

(กรรมการผูม้อีาํนาจลงลงนามผกูพนัตามที�กาํหนดในหนงัสือรบัรอง) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2550 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2561 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 13 ปี (4 วาระ) 

การศึกษา  
  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (EMBA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไทเป ประเทศไต้หวัน 
   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคัมเบอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 135/2017 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 
 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน Business Sustainabili โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 

โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 3 แห่ง 
  กรรมการ / President ADB USA Inc.  
   กรรมการ / President SPARKO USA Inc. 
  กรรมการ / Red Phoenix Venture 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 
  ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / President ADB USA Inc.  
   ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / President SPARKO USA Inc. 
  ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / Red Phoenix Venture 
 ปี 2550 – 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อํานวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 
  ทางตรง : 3.3315%  
 ทางอ้อม : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 หลายชาย นายภวัต วงศ์ต้ังตระกูล และ นายหวัง วนาไพรสณฑ์ 
 ลูกพ่ี-ลูกน้อง นายกัง ซู่ หลิว 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 
  คณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการบริหาร  9/9 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 
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นายวีระชยั  วงษเ์จรญิสิน  (อาย ุ42 ปี) 
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี)ยง / กรรมการบรหิาร / ผ ูอํ้านวยการฝ่ายผลิตภณัฑก์าว 

(กรรมการผูม้อีาํนาจลงลงนามผกูพนัตามที�กาํหนดในหนงัสือรบัรอง) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2556 

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2561 

 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 8 ปี (3 วาระ) 

การศึกษา  
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม ภาคอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 132/2016 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 
 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2-17 กันยายน 2563 หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) 

รุ่นท่ี 4 (Invitation for specific group only) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 

โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 6 แห่ง 
  กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จํากัด 

  กรรมการ บริษัท วี ที บราเดอร์ จํากัด 

  กรรมการ บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จํากัด 

  กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด 

 กรรมการ บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จํากัด 

  กรรมการ บริษัท เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์ท จํากัด 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 
  ปี 2555 – 2563 กรรมการ บริษัท มิราเคิล จิวเวลร่ี จํากัด 

 ปี 2555 – 2561 กรรมการ บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทร่ี จํากัด 

   ปี 2555 – 2561 กรรมการ บริษัท เดอะเลิฟมาร์คส จํากัด 

  ปี 2555 – 2560 กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จํากัด  

 ปี 2549 – 2560 กรรมการ บริษัท เจริญสินธานี จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 
  ทางตรง : 0.1326%  
 ทางอ้อม : ไม่มี 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

   หลายชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน 

 ลูกพ่ี-ลูกน้อง นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

  คณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

 คณะกรรมการบริหาร  9/9 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 

 
 

นายวฒิุชยั  วงษเ์จรญิสิน  (อาย ุ44 ปี) 
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี)ยง / กรรมการบรหิาร 

(กรรมการผูม้อีาํนาจลงลงนามผกูพนัตามที�กาํหนดในหนงัสือรบัรอง) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2562 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 5 ปี (2 วาระ) 

การศึกษา  

  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 135/2017 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 277/2019 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 
 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 
โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 11 แห่ง 

  กรรมการ บริษท ยู อาร์ แฟมิลี่ จํากัด 

  กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จํากัด 

  กรรมการ บริษัท แวลูเซฟ จํากัด 

  กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 

  กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ซันไซน์ พลาสติก โปรดัก จํากัด 
 กรรมการ บริษัท มิมิ อินดัสเทรียล จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมปะนี จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ไทย นิสโชกุ จํากัด 
 กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด 
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 กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 

  ปี 2558 –2563 กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมปานี จํากัด    

  ปี  2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยู อาร์ แฟมิลี่ จํากัด      

  ปี  2547 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จํากัด 

  ปี  2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ซันไซน์ พลาสติก โปรดักส์ จํากัด 

  ปี  2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ จํากัด 

  ปี 2545 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด 

  ปี  2545 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด 

  ปี  2544 – ปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เทคนิคอล นันวูเว่น จํากัด 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 

  ทางตรง : 0.0409%  
 ทางอ้อม : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

   ลูกชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน 
 ลูกพ่ี-ลูกน้อง นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

  คณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการบริหาร  9/9 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 
 

ดร.มงคล  เหลา่วรพงศ ์ (อาย ุ51 ปี) 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสี)ยง 

ประธานกรรมการที)ปรกึษาการลงทนุ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2562 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 5 ปี (2 วาระ) 

การศึกษา  

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี BJC/2004   
 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 88/2007 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 18/2007 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 03/2008 
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 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 15/2012 
 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นท่ี 03/2013 
 Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 08/2014 
 Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นท่ี 5/2018 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563  
 อบรมมาตรฐานบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 63.5 ชั่วโมง 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 3 แห่ง 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 4 แห่ง 

  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจริญสิน แอสเสท จํากัด 
 อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง  

  ปี 2561 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
 ปี 2560 – 2563 กรรมการ บริษัท แอปโซลูทโกรท จํากัด 
 ปี 2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน) 
 ปี 2558 – 2560 ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
 ปี 2556 – 2558 อาจารย์ประจําสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 ปี 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

  คณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 3/3 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 กรรมการอิสระ  2/2 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 
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ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห ์ (อาย ุ52 ปี) 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสี)ยง 

กรรมการที)ปรกึษาการลงทนุ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 23 มิถุนายน 2563 

 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 5 ปี (2 วาระ) 
การศึกษา  

  ปริญญาเอก Mining and Minerals Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA 

  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 131/2016   
 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 265/2018 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 
 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 

โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 2 แห่ง 

  กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย  
 อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 

  ปี 2558 - 2563 กรรมการ บริษัท ทีจีจีเอส จํากัด 
 ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 

  ทางตรง : 0.0167%  
 ทางอ้อม : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

  คณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 3/3 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 กรรมการอิสระ  2/2 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 
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นางกาญจนา  ปิยสาธิต  (อาย ุ65 ปี) 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 19 เมษายน 2562 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 3 ปี (1 วาระ) 

การศึกษา  
  ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 123/2016   
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 38/2016 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563  
 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 

โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 1 แห่ง 
 กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิทล์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง  
  ปี 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) 
  ปี 2558 - 2561  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิทล์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)  

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 
  คณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 
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นายหยาง ชงุ เจน  (อาย ุ48 ปี) 

กรรมการอิสระ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2560 
 ได้รับการแต่งต้ังคร้ังล่าสุดเม่ือ 23 มิถุนายน 2563 
 จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง 4 ปี (1 วาระ) 

การศึกษา  

  ปริญญาโท MBA สาขา Banking and Finance, Manchester Business School, The University of Manchester, 
United  Kingdom 

   ปริญญาตรี B.A., Dual degrees in Business Administration and Tourism, Chinese Culture University 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 139/2017  

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 
 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 

โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 1 แห่ง 

  ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จํากัด (มหาชน) 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 

  ปี 2543 – ปัจจุบัน ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จํากัด (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 

  ทางตรง : 0.0417%  
 ทางอ้อม : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

  คณะกรรมการบริษัท 7/7 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 กรรมการอิสระ 2/2 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี 
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รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชีและเลขานุการบริษัท 

 
 
 
 

นายจิรวฒัน ์อคัรานพุรพงษ ์ (อาย ุ43 ปี) 
ประธานเจา้หนา้ที)ฝ่ายการเงิน / กรรมการบรหิาร 

(ผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ) 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : 1 มกราคม 2563 
การศึกษา 

  ปริญญาโท Master of Science in Accountancy, University of Illinois at Urbana Champaign, IL, USA 

  ปริญญาโท Master of Business Administration, California State University Fullerton, CA, USA 

  ปริญญาตรี สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 

  20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   18-19 กันยายน 2563 การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์

  17-24 พฤศจิกายน 2563 THE NEW CFO (CRISIS FINANCIAL OFFICER) โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :  ไม่มี 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 2 แห่ง 
 กรรมการ ADB USA Inc. 
 กรรมการ SPARKO USA Inc. 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง : 

  2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ ADB USA Inc.  

  2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ SPARKO USA Inc.  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564: 

  606,160 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.10) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

  คณะกรรมการบริหาร  9/9 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา :  ไม่มี 
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นายกงั ซ ู ่หลิว  (อาย ุ49 ปี) 
กรรมการบรหิาร / ผ ูอํ้านวยการฝ่ายผลิตภณัฑย์าแนว 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร : 16 มิถุนายน 2551 
การศึกษา 

  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิชิทอสเตต, สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 158/2019 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 

   20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 
โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มี 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น :  ไม่มี 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง :  ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 

  2,269,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.378) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 หลายชายนายภวัต วงศ์ต้ังตระกูลและนายหวัง วนาไพรสณฑ์ 
 ลูกพ่ี-ลูกน้องนายเหว่ย ไค หวัง 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

  คณะกรรมการบริหาร  9/9 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา :  ไม่มี 

นายพิรยิะ มว่งครา้ม  (อาย ุ40 ปี) 
กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี)ยง / ผ ูอํ้านวยการฝ่ายเทคนิค 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร : 15 มกราคม 2545 
การศึกษา 

  ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวัสดุ (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 

  29 มกราคม 2563 หลักสูตร P01 : หลักสูตรพ้ืนฐานด้านความย่ังยืนของธุรกิจ รุ่นท่ี 1 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 5-20 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของธุรกิจ รุ่นท่ี 1 โดยตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย 
 5-6 มีนาคม 2563 หลักสูตร Product Safety Risks & Product Liability Laws โดย สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส 
 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  2-17 กันยายน 2563 หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ ด้านความย่ังยืนของธุรกิจ รุ่นท่ี 4 โดยตลาดหลักทรัพย์                           
แห่งประเทศไทย (Invitation for specific group only) 

 23-24 กันยายน 2563 S05 : หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความย่ังยืน รุ่นท่ี 3 โดยตลาดหลักทรัพย์                  
แห่งประเทศไทย 

 7-8 ตุลาคม 2563 S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสําคัญด้านความย่ังยืน รุ่นท่ี 3 โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มี  
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น :  ไม่มี  
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง :  ไม่มี   
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564: 

  300,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

  คณะกรรมการบริหาร  9/9 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 คร้ัง  (ร้อยละ 100) 

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา :  ไม่มี 
 

นายศิรพิงษ ์ ลือวงศว์ฒันา  (อาย ุ49 ปี) 
ผ ูอํ้านวยการแผนกขายผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกคอมปาวด ์

วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร : 4 มกราคม 2548 
การศึกษา 

  ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 

   20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 
โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มี  
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น :  ไม่มี  
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง :  ไม่มี  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 

  350,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.06) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :    ไม่มี  
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา :  ไม่มี 
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นางวิจิตรา  ทบับรุ ี (อาย ุ55 ปี) 
ผ ูอํ้านวยการสาํนกัควบคมุภายในและบรหิารระบบ 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2563 
การศึกษา 

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชิการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Company Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 18/2017 
 Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 80/2017 
 How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 15/2017 
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 45/2018 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 

  23 มกราคม 2563 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และกฎหมายดิจิทัล โดย รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ ์
 5-6 มีนาคม 2563 หลักสูตร Product Safety Risks & Product Liability Laws โดย สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส 
 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2-17 กันยายน 2563 หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ ด้านความย่ังยืนของธุรกิจ รุ่นท่ี 4 โดยตลาดหลักทรัพย์                           

แห่งประเทศไทย (Invitation for specific group only) 
 18-19 กันยายน 2563 การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับคร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 
โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 
 23-24 กันยายน 2563 S05 : หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความย่ังยืน รุ่นท่ี 3 โดยตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 
 7-8 ตุลาคม 2563 S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสําคัญด้านความย่ังยืน รุ่นท่ี 3 โดยตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย 
 10 พฤศจิกายน 2563 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดย บริษัท บียอนด์ เอจ จํากัด 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มี 
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ปัจจุบัน :  จาํนวน 2 แห่ง 
 กรรมการ ADB USA Inc. 
 กรรมการ SPARKO USA Inc. 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง : 

  2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ ADB USA Inc.  

  2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ SPARKO USA Inc.  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 : 

  1,790,460 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.298) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี  
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา :  ไม่มี  
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นายจาง เฉิน ก ุย้  (อาย ุ45 ปี) 
ผ ูอํ้านวยการฝ่ายซ่อมบํารงุ 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2564 
การศึกษา 

  มัธยมปลาย Department of Machine Paul Hsu Senior High School 
ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 :  ไม่มี 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มี  
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น :  ไม่มี  
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 
 ปี 2560 – 2563 ผู้ช่วยผู้อํานวยการแผนกซ่อมบํารุง บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 

  4,607,060 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.768) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา :  ไม่มี  
 

นางสาวณฎัฐา ลิขิตรจุานนท ์ (อาย ุ57 ปี) 
ผ ูอํ้านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2563 
การศึกษา 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด วิทยาลัยเกริก 
ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 

   20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  ไม่มี  
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น :  ไม่มี  
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 
 ปี 2561 – 2562 รักษาการผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาทรัพยากร บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 
 ปี 2560 – 2561 ผู้ช่วยผู้อํานวยการแผนกจัดซ้ือ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 

  86,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.014) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา :  ไม่มี  
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นางสาวสิรสิดุา  สจุรยิานรุกัษ ์ (อาย ุ44 ปี) 
รกัษาการผ ูอํ้านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและการพฒันา 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2564 

การศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
   ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 86/2018 

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 
   23 มกราคม 2563 หลักสูตร ติวเข้มให้เต็ม 100 เพ่ือ AGM 2563 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 6 มีนาคม 2563 หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ โดย คุณเบญจมาศ ใจหลัก 
 31 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง โดย ดร.กฤติน  
 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 21 สิงหาคม 2563 หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารคน โดย ดร.ธงชัย แก้วสะอาด 
 18-19 กันยายน 2563 การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับ คร่ึงปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 

โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์  
 2-3 กรกฎาคม 2563 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากําลังด้วยภาระงานและการบริหาร โดย โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 
 3 ธันวาคม 2563 นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD) โดย โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 
 9 ธันวาคม 2563 เทคนิคการจัดทํา Job Description บนพ้ืนฐาน Competency โดย เอชอาร์เซ็นเตอร์ 
 17 ธันวาคม 2563 Mindset of success for HR โดย อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 
 ปี 2563 – 2564 ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารสํานักงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 
 ปี 2560 – 2562 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 
 ปี 2554 – 2560 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จํากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 
  700,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.117) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :   ไม่มี  
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา :  ไม่มี  

นางนกจินดา  นนทอ์าสา  (อาย ุ40 ปี) 
ผ ูจ้ดัการแผนกบญัชี (ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัช)ี 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ดูแลการทําบัญชี : 17 กันยายน 2552 
การศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 
 3 มีนาคม 2563 การติดตาม Disclosure Form และรับหลักเกณฑ์กําหนดราคาโอน โดย สรรพากรสาส์น 
 31 กรกฎาคม 2563 การวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง โดย ดร.กฤติน 
 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 4 พฤศจิกายน 2563 การบันทึกบัญชีบริหารลูกหน้ีกับการควบคุมภายใน โดย บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 
 19 พฤศจิกายน 2563 ละครเพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดย บริษัทชุมชนสร้างสรรค์ 
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การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี  
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน :  ไม่มี  
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง :  ไม่มี  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 :  ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี  
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา :  ไม่มี  
 

นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธญักจิ  (อาย ุ28 ปี) 

เลขานกุารบรษิทั / นกัลงทนุสมัพนัธ ์/ ผ ูช้่วยผ ูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท : ไดร้ับการแต่งตั้ง เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2564 

การศึกษา  

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยศิลาปกร 

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 114/2020 

ประวัติการอบรมอ่ืน ๆ ในปี 2563 

   23 มกราคม 2563 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และกฎหมายดิจิทัล โดย รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ 
 31 กรกฎาคม 2563 การวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง โดย ดร.กฤติน 
 21 สิงหาคม 2563 หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารคน โดย ดร.ธงชัย แก้วสะอาด  
 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 18-19 กันยายน 2563 การทบทวนผลการดําเนินงานบริษัทสําหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน :  ไม่มี  
การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน :  ไม่มี  
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง 

 ปี 2562 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 
 ปี 2562 หัวหน้าหน่วยอาวุโส แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและอีอาร์พี บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 
 ปี 2560 – 2562 หัวหน้าหน่วย แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศและอีอาร์พี บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันท่ี 19 มกราคม 2564 :   ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :   ไมม่ี  
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา :  ไม่ม ี
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หนา้ที)ความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษิทั 
เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความ
ซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ัง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก ได้แก่ 

1. ให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญแก่กรรมการ  

2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกําหนดของหลักการดังกล่าว  

3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติท่ีดี  
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมท้ัง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
6. ดําเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ตามข้อกําหนดกฎหมาย  
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กํากับบริษัท ตามระเบียบและข้อกําหนดของ

หน่วยงานทางราชการ  
8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทและเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  
9. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

10. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 
11. ติดตามกฎหมาย ข้อกําหนดและข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริษัท และกรรมการ เพื่อการให้คําแนะนํา

เบื้องต้น  
12. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท 
13. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี 

1) ทะเบียนกรรมการ 
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู ้บริหารและส่งสําเนาให้ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบตามท่ีกฎหมายกําหนด  
3) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการคือคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (ถ้าไม่มีเลขาเฉพาะเจาะจง) 
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
5) หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
หน้าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งหน้าที่อื่นใดที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด 

ให้เลขานุการบริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติ 
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทที่เก่ียวข้อง 
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บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) I,II II II,VII,M II,VII II,VI,C II,VII,M II,VII,D III, IV III,V II,V III 

บริษัท พีดับบลิวที แลนด์ จํากัด II                     

บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด II                     

บริษัท โรงฟอกหนังเจริญสิน จํากัด   II                   

บริษัท ไทยเทคนิคอล นันวูเว่น จํากัด   I,II   II,D               

บริษัท ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด   I,II   II               

บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จํากัด   II                   

บริษัท ซันไซน์ พลาสติก โปรดักส์ จํากัด       II               

บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จํากัด   II                   

บริษัท อีเก้ิล เคมีคอล อินดัสตรี จํากัด   II                   

บริษัท เจริญสิน โฮลด้ิง จํากัด     II II               

บริษัท เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์ท จํากัด     II                 

บริษัท ยู อาร์ แฟมิล่ี จํากัด       II               

บริษัท ลีโอ คอมปานี จํากัด       II               

บริษัท ไทย ไวร์ร่ิง ซิสเต็ม จํากัด       II               

บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จํากัด     II II               

บรษิทั ว ีท ีบราเดอร ์จาํกดั     II                 

บรษิทั สมารท์ เซนส ์อนิดสัเตรยีล ดไีซน ์จาํกดั     II                 

บรษิทั เจรญิสนิ คอนโดทาวน ์จาํกดั     II                 

บริษัท มิมิ อินดัสเตรียล จํากัด       II               

บริษัท แวลูเซฟ จํากัด       II               

บริษัท ไทย นิสโชกุ จํากัด       II               

บริษัท ออล นิว วิชั่น จํากัด         II             

Red Phoenix Venture           II           

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)               III,V       

บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)               III,V       

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)               III       

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จํากัด               III,V       

บริษัท บิลท์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)                   II,III   

บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จํากัด (มหาชน)                     M 

              หมายเหตุ :     
I = ประธานกรรมการ  II = กรรมการ III = กรรมการอิสระ IV = ประธานกรรมการตรวจสอบ V = กรรมการตรวจสอบ 
VI = ประธานกรรมการบริหาร VII = กรรมการบริหาร C = ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร            D = กรรมการผู้จัดการ M = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ ADB USA Inc. และ SPARKO USA Inc. 

ลําดับ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
รายชื่อบริษัทย่อย 

ADB USA Inc. SPARKO USA Inc. 
1 นายเหว่ย ไค หวัง II,M II,M 
2 นายจิรวัฒน์ อัครานุพรพงษ์ II II 
3 นางวิจิตรา ทับบุรี II II 

 
หมายเหตุ :     
I = ประธานกรรมการ  II = กรรมการ III = กรรมการอิสระ IV = ประธานกรรมการตรวจสอบ V = กรรมการตรวจสอบ 
VI = ประธานกรรมการบริหาร VII = กรรมการบริหาร C = ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร            D = กรรมการผู้จัดการ M = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดเกีย่วกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

รายละเอียดเก่ียวกับประวัติการทํางานและการศึกษาของบุคลากรหลัก 
บุคลากรของบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรี ่ จํากัด มีความเป็นอิสระจากการดาเนินงานของกิจการ มีคุณสมบัติ ทักษะและ

ประสบการณ์ที่สามารถตรวจสอบภายในได้ตามหลักการ COSO 2013 Framework ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรม                           
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 

1. คุณภคอร อัศวะทัชชภร  (กรรมการผู้จัดการ) 

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประสบการณ์ : ด้านระบบควบคุมภายใน สถาบันการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 20 ปี 
การอบรม : 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย 
2. หลักสูตรท่ีปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 
3. หลักสูตร 7ความเสี่ยงด้านการดําเนินงานและแนวทางปฏิบัติในการรับมือต่อสภาวะวิกฤต 

2. คุณชลฏา ธีระพัฒนานนท์  (Partner) 

วุฒิการศึกษา : Master of Finance and Accounting จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ : 1. ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร บัญชี การเงิน ตรวจสอบระบบสารสนเทศ และตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 20 ปี 
2. ตรวจสอบภายในธุรกิจ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบวิศวกรรม อาหารและ

เคร่ืองด่ืม 
การอบรม : 1. หลักสูตรมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 

2. หลักสูตรระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน สภาวิชาชีพบัญชี 

3. คุณณรงค์ศักด์ิ วังทะพันธ์  (Senior Auditor) 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
ประสบการณ์ : ตรวจสอบภายใน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมและบริการ 
การอบรม : 1. หลักสูตร IT Audit for Non IT Auditor ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

2. หลักสูตร การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นท่ี 2/2561 ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
3. หลักสูตร ITGC (Information Technology General Control : InHouse) 
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เอกสารแนบ 4 
ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สินและไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 
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เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ ฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจ 

ฉบับเต็มท่ีบริษัทฯ ได้จัดทํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายกาํกบักิจการที�ดี (ฉบบัทบทวนตามมาตรฐาน CG 2017) Page 1 

APPLIED  DB PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

นโยบายกาํกบักจิการที�ด ี(ฉบับทบทวนตาม

มาตรฐาน CG 2017) 
Manual Guideline 
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นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั) งที� 4/2562 วนัที� 8 สิงหาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัการแกไ้ขนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ
ของบริษทัฯ โดยใหน้าํหลกัปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใชที้�เหมาะสมกบับริบท
ธุรกิจของบริษทั และกําหนดแนวปฏิบัติเพิ�มเติมที�บริษทัได้ดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงเหมาะกับสภาพการณ์ของบริษทัและให้
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนาํ CG Code ไปปรับใชอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั) ง 

การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเป็นสิ�งที�มีความสาํคญั และจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจในการเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
บริษทัฯ เพื�อใหมี้การเจริญเติบโตที�ย ั�งยนื และเพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัฯ จึงไดย้ึดมั�น
ในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมาโดยตลอด พร้อมทั)งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย ขอ้กาํหนดของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัดโดย
เห็นชอบตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีอย่างต่อเนื�องและให้ความรู้แก่พนักงานเกี�ยวกับหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีรวมทั) ง
จรรยาบรรณของบริษทัฯ เพื�อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ั�งยืนโดยไดก้าํหนดเป็นนโยบายดา้นการกาํกับดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังานยดืถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานโดยมุ่งหวงัผลสัมฤทธิO และเป็นแนวทางการทาํงาน
ใหบ้รรลุผล 4 ดา้น ดงันี)  

1. สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการที�ดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance with 
long-term perspective) 

2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Ethical and Responsible 
Business) 

3. เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ�งแวดลอ้ม (Good corporate citizenship) 
4. สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี�ยนแปลง  (Corporate resilience) 

เพื�อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษทั นําไปปรับใช้ในการกาํกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที�ดีในระยะยาว 
น่าเชื�อถือสาํหรับผูถื้อหุ้น เพื�อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอยา่งย ั�งยืน ที�ประชุมไดน้าํหลกั CG code 2017 มาปรับใชท้ั)ง 8 
หลกัปฏิบติั ดงันี)  

หลักปฏิบัติที� 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที�สร้างคุณค่าให้แก่

กจิการอย่างยั�งยนื (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities Of The Board)  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีทกัษะและประสบการณ์หลากหลายที�สามารถใชว้ิจารณญาณไดอ้ยา่งมี
อิสระและมีความเป็นผูน้าํ ทาํหน้าที�กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทัฯ ตลอดจน
กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั)งติดตามผลการดาํเนินงาน เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละมีการปฏิบติัที�สอดคลอ้งกบั
นโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมุ่งมั�นจะนาํเอาหลกั
สาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั โดยกรรมการมีหนา้ที�ต่อบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํองคก์รดงันี)  

1. หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีการบริหารจดัการที�ดี ครอบคลุมถึง 
1.1 การกาํหนดวตัถุประสงคและเป้าหมายของบริษทั 
1.2 การกาํหนดกลยทุธ์ นโยบายในการดาํเนินงานและการจดัสรรทรัพยากรสาํคญั เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

การติดตาม ดูแลการรายงานผลการดาํเนินงานและการประเมินผลการดาํเนินงาน 
2. หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลกิจการใหน้าํไปสู่ผล (Governance Outcome ) ดงัต่อไปนี)  

2.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถชี) แจงและอธิบายการตัดสินใจนั) นได ้
(Accountability) 
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2.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที�เพียงพอ (Responsibility) 
2.3 การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียม มีความเป็นธรรม และมีคาํอธิบาย (Equitable Treatment) 
2.4 ความโปร่งใสในการดําเนินงานที�สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผูที้� เกี�ยวข้อง 

(Transparency) 
2.5 การมีวสิยัทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิ�มใหก้บัองคก์รในระยะยาว (Vision to Create Long Team Value) 
2.6 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (Ethics) มาใชใ้นการดาํเนินงาน  

3. หนา้ที�ในการดูแลให้กรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความระมดัระวงั (Duty of care)  และ
ซื�อสัตยสุ์จริตต่อบริษทั (Duty of loyalty) รวมถึงการดูแลให้การดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและมติของการ
ประชุมกรรมการและมติของการประชุมผูถื้อหุน้ 

4. ตระหนักและเขา้ใจขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั กาํหนดขอบเขต มอบหน้าที�และความ
รับผิดชอบให้ กรรมการ ประธานเจา้หน้าที�บริหารและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนมีการติดตามการปฏิบติัหน้าตามที�
ไดรั้บมอบหมายเป็นระยะ 

โครงสร้างการบริหารที�มคีวามสัมพนัธ์กนัระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 
1. คณะกรรมการบริษทั จะปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจดัแบ่งบทบาทหนา้ที�ระหวา่ง

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหารออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
2. คณะกรรมการบริษทั จะมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานที�สาํคญัของบริษทัฯ โดย

จะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัเสี�ยงและวางแนวทางการบริหารจดัการที�มีความเหมาะสม รวมทั)งตอ้งดาํเนินการเพื�อให้มั�นใจว่า
ระบบบญัชีรายงานทางการเงินการสอบบญัชีมีน่าเชื�อถือ 

3. คณะกรรมการบริษทั จะตอ้งเป็นผูน้าํในเรื�องจริยธรรม เป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
4. จดัให้มีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื�อเสริมการกาํกบัดูแลกิจการ ป้องกนัความเสี�ยงและให้ความสําคญักับ

รายการผิดปกติและสญัญาณเตือนภยัที�อาจเกิดขึ)น 
5. จดัใหมี้การรายงานของคณะกรรมการ ระบุถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดง

ไวใ้นรายงาน 
6. คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตั)งคณะกรรมการเฉพาะเรื�องขึ)นตามความเหมาะสม เพื�อช่วยพิจารณากลั�นกรองงานที�มี

ความสาํคญัอยา่งรอบครอบ 
7. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพื�อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงลูกจา้ง

ทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและกฏระเบียบของบริษทัฯ 
8. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังานที�ถือเป็นบุคคลที�ล่วงรู้หรือมีโอกาสล่วงรู้ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ซึ�งเป็นสาระสาํคญั

ต่อการเปลี�ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์ใหง้ดการซื)อ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยที์�ออกโดยบริษทัที�อา้งอิงหุน้สามญัของ
บริษทัฯ ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินต่อสาธารณชนในระหวา่งช่วงเวลา 30 วนัก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาํปีและภายใน 24 ชั�วโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว รวมถึง ไม่มีการนดัพบปะให้ขอ้มูล จดั
ประชุมกลุ่มหรือตอบขอ้ซกัถามใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประกอบการให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละ
สื�อมวลชนและใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�บริษทัฯ กาํหนด โดยใหห้น่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์และ
หรือเลขานุการบริษทั เป็นหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ช่วงเวลาหา้มซื)อขายในรายไตรมาสแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทราบอยา่งเป็นทางการ 

9. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัฯ ทั)งในเรื�องทางการเงินและที�ไม่ใช่เรื�องทางการเงินอยา่งเพียงพอ เชื�อถือไดแ้ละทนัเวลา 
เพื�อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์
รับผิดชอบในเรื�องการใหข้อ้มูลกบันกัลงทุนและประชาชนทั�วไป 
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10. ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั มีสิทธิO ในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศและมีช่องทางในการสื�อสาร
กบับริษทัฯ ที�เหมาะสม 

11. บริษทัฯ มีระบบการคดัสรรบุคคลากรที�จะเขา้มารับผิดชอบในตาํแหน่งบริหารที�สาํคญัทุกระดบัอยา่งเหมาะสม มีกระบวนการ
สรรหาที�โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นไปตามนโยบายสืบทอดตาํแหน่งบุคคลสาํคญัของบริษทัฯ 

หลักปฏิบัติ 2   กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที�เป็นไปเพื�อความยั�งยืน (Define Objectives that 

Promote Sustainable Value Creation) 

คณะกรรมการมีหนา้ที�ให้ความเห็นและอนุมติัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ (Objectives) ในแต่ละปีในช่วง
การจดัทาํแผนการดาํเนินงานและการจดัทาํงบประมาณประจาํปี เพื�อใหเ้กิดการดาํเนินงานต่อเนื�อง โดยมีแนวปฏิบติัเพื�อให้เป็นไป
ตามหลกัปฏิบติัที�ดี ดงันี)  

คณะกรรมการไดก้าํหนดและกาํกบัดูแลให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื�อความยั�งยืน 
โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�สอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าใหท้ั)งกิจการ ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสงัคมโดยรวม 

1. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบดูแลใหกิ้จการมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกั (Objectives) ที�ชดัเจน เหมาะสม สามารถใช้
เป็นแนวคิดหลกัในการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื�อสารให้ทุกคนในองค์กรขบัเคลื�อนไปในทิศทาง
เดียวกนั  

2. ในการบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกั คณะกรรมการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที�สามารถสร้างคุณค่าให้
ทั)งแก่กิจการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไปโดยพิจารณาถึง 

(1) สภาพแวดลอ้มและการเปลี�ยนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทั)งการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม 

(2) ความตอ้งการของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(3) ความพร้อม ความชาํนาญ ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ 

3. ค่านิยมขององค์กรส่วนหนึ� งจะสะท้อนคุณลักษณะของการกํากับดูแลกิจการที� ดีได้ ความรับผิดชอบในผลการกระทํา 
(accountability) ความเที�ยงธรรม (integrity) และความโปร่งใส (transparency) 

4. คณะกรรมการส่งเสริมการสื�อสารและเสริมสร้างใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร ให้สะทอ้นอยูใ่นการตดัสินใจ
และการดาํเนินงานของบุคลากรในทุกระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลใหม้ั�นใจวา่ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจาํปี

ของกิจการสอดคลอ้งกับการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภยั แนวปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏิบติั ดงันี)  

1. คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลให้การจดัทาํกลยทุธ์และแผนงานประจาํปี สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ โดย
คาํนึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของกิจการตลอดจนโอกาสและความเสี�ยงที�ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจดัทาํหรือทบทวน
วตัถุประสงค ์เป้าหมายและกลยทุธ์สาํหรับระยะปานกลาง 3 ปีดว้ย 

2. ในการกาํหนดกลยทุธ์และแผนงานประจาํปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเสี�ยงต่าง 
ๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งตลอดสาย Value Chain รวมทั)งปัจจยัต่าง ๆ ที�อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
หลกัของกิจการ โดยมีกลไกที�ทาํใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั)งนี) มีการสร้างคุณค่าร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. ในการกาํหนดกลยทุธ์ คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลใหมี้การส่งเสริมการสร้างนวตักรรมและนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยยงัคงอยู่บนพื)นฐานของความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 
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4. เป้าหมายที�กาํหนดจะตอ้งเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการจะกาํหนด
เป้าหมายทั) งที� เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากนี)  จะตระหนักถึงความเสี�ยงที�จะมีการตั)งเป้าหมายที�อาจนําไปสู่การ
ประพฤติที�ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct) 

5. คณะกรรมการจะกาํกบัใหมี้การถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ผา่นกลยทุธ์และแผนงานใหท้ั�วทั)งองคก์ร 
6. คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลใหมี้การจดัสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาํเนินงานที�เหมาะสม ทั)งจะติดตามการดาํเนินการ

ตามกลยทุธ์และแผนงานประจาํปี โดยจดัใหมี้ผูท้าํหนา้ที�รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดาํเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที�มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ การกาํกบัดูแลกิจการให้เป็นไปตาม

เป้าหมายและแนวทางที�จะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยมีหลกัการ
ทาํงาน ดงันี)  

1. การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั)งในเรื�องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระที�เหมาะสมและจาํเป็นต่อการ
นาํพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที�กาํหนดไว ้

2. พิจารณาและคดัเลือกบุคคคลที�มีคุณสมบติัที�เหมาะสม เพื�อดาํรงตาํแหน่ง กรรมการและเลือกประธานกรรมการบริษทั ที�
เหมาะสม ดูแลใหก้รรมการใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ 

3. กาํกบัดูแลให้มีการสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการที�โปร่งใส ชดัเจนและมีคุณสมบติั ดา้นคุณวฒิุ ทกัษะ ความรู้
และมีประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์กบับริษทัฯ สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. พิจารณาค่าตอบแทนโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนที�มีความเหมาะสม ทั)งต่อองคก์รและกรรมการและฝ่ายจดัการกาํกบัดูแล
ใหก้รรมการบริษทัมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ที�และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

5. กาํกบัดูแลใหมี้กรอบและกลไกในการกาํกบัดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยอยา่งเหมาะสม 
6. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที�ประจาํปี ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยทั)งแบบที�เป็นรายบุคคล และ

รายคณะ 
7. กาํกบัดูแลให้กรรมการบริษทัมีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และส่งเสริมให้กรรมการบริษทั 

ไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สาํหรับการปฏิบตัหนา้ที�ในฐานะกรรมการบริษทั 
8. ดูแลให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเขา้ถึงข้อมูลที�จ ําเป็นโดยได้รับการ

สนบัสนุนจากฝ่ายจดัการ 

การประชุมคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการกาํหนดใหมี้การประชุมและวาระการประชุมกรรมการเป็นการล่วงหนา้เพื�อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาเขา้ร่วม

การประชุมไดจ้าํนวนครั) งของการประชุมคณะกรรมการไดพิ้จารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และไม่น้อยกว่า  6 ครั) งต่อปี และมีการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารที�ไดป้ระชุมทุกเดือนทาํหน้าที�รายงานผลของฝ่ายบริหารจดัการให้ทราบในที�ประชุม เพื�อให้คณะกรรมการสามารถ
กาํกบัควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเนื�องและทนัการณ์ 

2. เอกสารประกอบการประชุมจดัใหส่้งถึงกรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม 
3. คณะกรรมการไดดู้แลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั)งฝ่ายจดัการมีอิสระที�จะเสนอเรื�องที�เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ     

เขา้สู่วาระการประชุมได ้
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4. คณะกรรมการไดส้นับสนุนให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื�อให้สาระ
สนเทศรายละเอียดเพิ�มเติมในฐานะที�เกี�ยวขอ้งกับปัญหาโดยตรง และเพื�อให้มีโอกาสรู้จักผูบ้ริหารระดับสูงสําหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

5. คณะกรรมการทุกคนสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที�จาํเป็นเพิ�มเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เลขานุการบริษทัหรือผูบ้ริหาร
อื�นที�ไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที�กาํหนด และในกรณีที�จาํเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากที�
ปรึกษาภายนอกหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายบริษทัฯ 

6. คณะกรรมการมีสิทธิเขา้ถึงสารสนเทศที�จาํเป็นเพิ�มเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือเลขานุการบริษทัหรือผูบ้ริหารอื�น
ที�ไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที�กาํหนดและในกรณีที�จาํเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากที�
ปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายบริษทัฯ 

7. ในการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถือมติเสียงขา้งมากเป็นหลกัโดยให้กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียง โดย
กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระนั)น ๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั)น หากคะแนนเสียง
เท่ากนัประธานในที�ประชุมจะออกเสียงเป็นเสียงชี)ขาด 

8. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวนครั) งของการ
ประชุม จํานวนครั) งที�กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที�ผ่านมา ทั) งนี) รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด 

9. กรรมการแต่ละคนตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั)งหมดที�ไดจ้ดัให้มี
ขึ)นในรอบปี และการประชุมผูถื้อหุน้ อนุญาติใหก้รรมการที�มีธุรกิจจาํเป็นขาดการประชุมไดแ้ต่องคร์วมของคณะกรรมการที�
เขา้ร่วมประชุมไม่ควรตํ�ากวา่ ร้อยละ 90 ในการประชุมแต่ละครั) งเลขานุการบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยโดยเป็นผูบ้นัทึก
รายงานการประชุม โดยจะเสนอใหที้�ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั) งถดัไป และใหป้ระธานกรรมการบริษทัลง
ลายมือชื�อรับรองความถูกตอ้ง ซึ�งเลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลและเอกสารเกี�ยวกบัการประชุมต่างๆ เพื�อสะดวกใน
การคืนสืบคน้อา้งอิง 

10. คณะกรรมการถือเป็นนโยบยใหก้รรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที�จะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจาํเป็นเพื�ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เกี�ยวกับการจดัการที�อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม และผลการประชุมให้แจง้มตินั)นต่อประธาน
เจา้หนา้ที�บริหารทราบดว้ย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
1. จดัให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลกัษณะที�เปรียบเทียบไดก้บัระดบัที�ปฏิบติัอยู่ในอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั ทั) ง

ประสบการณ์ ภาระหนา้ที�ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที�
คาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ)น เช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยควรไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มอยา่งเหมาะสมดว้ย  

2. จดัใหค้่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที�บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที�คณะกรรมการบริษทั
กาํหนดและเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยระดบัค่าตอบแทนที�เป็นเงินเดือน โบนสัและผลตอบแทนจูงใจจะสอดคลอ้ง
กบัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคนและตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ที�ผูถื้อหุน้ไดรั้บ 

3. กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารทั)งหมดจะเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นประจาํทุกปี เพื�อนาํไปใช้
ในการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยใชบ้รรทดัฐานที�ไดต้กลงกนัล่วงหนา้กบักรรมการและ
ผูบ้ริหารตามเกณฑที์�เป็นรูปธรรม ซึ� งรวมถึงผลปฏิบติังานทางการเงินผลงานเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์
ในระยะยาว การพฒันาผูบ้ริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินขา้งตน้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประธาน
กรรมการเป็นผูสื้�อสารผลการพิจารณาใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหารทราบ 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งและการเลอืกตั7งกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทาํหนา้ที�ในการสรรหาและเสนอชื�อบุคคลซึ� งมีคุณสมบติัเพื�อดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทั และนาํเสนอชื�อบุคคลดงักล่าวต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัเลือกตั)งต่อไป 
2. ที�ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั)งกรรมการบริษทั แต่ในกรณีที�เป็นการเลือกตั)งกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งลงเพราะ

เหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทัสามารถเลือกบุคคล ซึ� งเสนอชื�อโดยคณะกรรมการบริหาร เขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัได ้ทั)งนี)  บุคคลซึ�งเขา้รับตาํแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่า
วาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซึ�งตนแทน  

3. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครั) ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการทั)งหมด 
หากจาํนวนกรรมการ ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนไดล้งตวั ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม โดย
กรรมการซึ� งพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับตาํแหน่งได ้ทั)งนี)  กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก
และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั)น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผู ้
ออกจากตาํแหน่ง 

4. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบริษทัอาจพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
(ก) เสียชีวติ 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัและกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งหรือมีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการที�มีมหาชน
เป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ง) ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
(จ) ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก 

5. กรรมการบริษทัคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื�นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั 
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการให้คณะกรรมการบริษทัทาํการประเมินตนเอง ซึ� งจดัทาํเป็น 3 ลกัษณะ คือ 1) แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษทัทั)งคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการ
ชุดย่อยรายบุคคล อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั) ง ซึ� งมีหลกัเกณฑก์ารประเมินสอดคลอ้งกบัแบบประเมินตนเองของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) อนัประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. บทบาทหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การทาํหนา้ที�ของกรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

การดาํเนินการประเมินผลการปฏิบตังานของคณะกรรมการทุกชุด เลขานุการบริษทัจะชี)แจงแบบการประเมินให้ที�ประชุม
กรรมการทราบในการประชุมไตรมาส 3 พร้อมกบัการแจกแบบฟอร์มประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละ
คน กรรมการทาํการประเมินผลดว้ยตนเองทั)งในแบบรายคณะและรายบุคคล อยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครั) ง  และส่งมอบผลการประเมินใหก้บั
เลขานุการบริษทัก่อนการประชุมครั) งถดัไป เลขานุการนําขอ้มูลที�ได้มาสรุปผลการประเมินกรรมการแต่ละคณะในการประชุม                 
ไตรมาส 4 ของทุกปี โดยการสรุปผลอาจนาํเสนอแบบเปิดเผยผูป้ระเมินหรือปกปิดก็ได ้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการ           
จะเห็นชอบใหน้าํเสนอในรูปแบบใด ผลประเมินและขอ้เสนอแนะที�ได ้จะออกเป็นมติของกรรมการเพื�อพิจารณานาํมาปรับปรุงแกไ้ข
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การปฏิบติังาน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขั)นตอนและผลการ
ประเมินภาพรวมไวใ้นแบบรายงานประจาํปี 

การกาํกบัดูและบริษัทย่อยและการลงทุน 
คณะกรรมการไดก้าํกบัดูแลใหมี้กรอบเวลาและกลไกในการกาํกบัดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยที�ไปลงทุน

อยา่งมีนยัสาํคญั ในระดบัที�เหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทั)งบริษทัยอ่ยที�ไปลงทุนมีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั โดยมีแนวปฏิบติั
ดงันี)  

1. กาํหนดนโยบายการลงทุนไวช้ดัเจนเป็นเอกสาร 
2. ไดพิ้จารณาแต่งตั)งผูบ้ริหารที�เหมาะสมเป็นกรรมการและมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเช่นเดียวกบับริษทัแม่  
3. กาํหนดขอบเขตและอาํนาจอนุมติัการควบคุมภายในที�สาํคญัสื�อสารใหก้รรมการไดท้ราบก่อนการปฏิบติัหนา้ที� 
4. เปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานการทาํรายการดา้นการเงินทราบตามกฏระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทั เพื�อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบติังานอย่างต่อเนื�อง ทั) งหลกัสูตรการอบรมภายในและภายนอกองคก์ร โดย
คณะกรรมการทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม เพื�อให้เขา้ใจการปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะกรรมการโดยคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงใหค้วามสาํคญัในการเขา้ร่วมอบรมหรือสมันาในหลกัสูตรต่างๆ หรือพฒันาความรู้ความสามารถตามวธีิการ ดงันี)  

1. คณะกรรมการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูเ้กี�ยวขอ้งในระบบการกาํกับดูแล
กิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพื�อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเนื�อง การฝึกอบรมและใหค้วามรู้อาจกระทาํเป็นการภายในบริษทัหรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 

2. ทุกครั) งที�มีการแต่งตั)งกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจดัให้มีเอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการ
ใหม่ รวมถึงการจดัแนะนาํลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่  

3. คณะกรรมการกาํหนดให้ประธานเจา้หน้าที�บริหารรายงาน เพื�อทราบเป็นประจาํถึงแผนการพฒันาและสืบทอดงาน ซึ� ง
ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที�ต่อเนื�องถึงผูสื้บทอดงานในกรณีที�ตนไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ 

4. คณะกรรมการควรจดัให้มีโครงการสาํหรับพฒันาผูบ้ริหาร โดยให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารรายงานเป็นประจาํทุกปี ถึงสิ�งที�
ไดท้าํไปในระหวา่งปีและควรพิจารณาควบคู่กนัไปกบัการพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
กาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื�อให้กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวงัของบริษทัฯ ต่อบทบาท หนา้ที� 

ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการดาํเนินงานในภาพรวมของบริษทัฯ และแนวปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ 
ตลอดจนสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจการดาํเนินงานต่างๆ เพื�อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการ รวมถึงบริษทัฯ มี
นโยบายที�จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ๆ ให้กบักรรมการทุกคนในการเรียนรู้การกาํกบัดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ
เทคโนโลยี นวตักรรม เพื�อให้กรรมการสามารถเขา้รับตาํแหน่งหน้าที�ไดเ้ร็วที�สุดอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษทัเป็น              
ผูป้ระสานงานในเรื�องต่าง ๆ ดงันี)  

1. เรื�องที�ควรทราบ โครงสร้าธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ อาํนาจหนา้ที�ของกรรมการ กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ฯ
เป็นตน้ 

2. ความรู้ทั�วไปของธุรกิจ แนวทางการดาํเนินงาน นโยบายการทาํงาน นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีต่างๆ และการเยี�ยมชม
โรงงานในกระบวนการผลิตและหอ้งทดลอง 
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3. จดัใหมี้การพบปะ หารือกบักรรมการทั)งคณะ แลกเปลี�ยนแนวคิดและสอบถามขอ้มูลเชิงลึกต่าง ๆ เพื�อประโยชน์ในการทาํงาน
ร่วมกนั 

เลขานุการบริษัท และส่วนสนับสนุน  
คณะกรรมการตอ้งดูแลใหม้ั�นใจวา่การดาํเนินงานของคณะกกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยสามารถเขา้ถึงขอ้มูลที�จาํเป็น 

และมีเลขานุการบริษทัที�มีความรู้และประสบการณ์ที�จาํเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ โดยมี
แนวปฏิบติัดงันี)  

1. คณะกรรมการไดก้าํหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัที�เหมาะสมที�จะปฏิบติัหนา้ที�ในการให้คาํแนะนาํ
เกี�ยวกบักฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ที�คณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดูแลจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมาร นอกจากนี) ได้
เปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการณบริษทัในรายงานประจาํปีและบน website ของบริษทั 

2. เลขานุการบริษทัไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเนื�องในอนัที�จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั
หนา้ที� รวมถึงหลกัสูตรที�มีการรับรองและเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบิรหารบุคคลากร (Ensure effective CEO and People 

Management)  

บริษทัฯ มีการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหารในเกณฑ์ดีโดยกรรมการมีความเขา้ใจบทบาทหน้าที�และ
ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ มีความใส่
ใจหาขอ้มูลหรือติดตามข่าวที�สาํคญัเกี�ยวกบัภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเปลี�ยนแปลงดา้นกฎระเบียบต่าง ๆ และสภาพการ
แข่งขนั ซึ�งจะช่วยใหก้ารปฏิบติัหนา้ที�กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารไดรั้บการฝึกอบรม เพื�อให้เขา้ใจการ
ปฏิบติัหน้าที�ในฐานะคณะกรรมการและผูบ้ริหาร สําหรับผูบ้ริหารทุกระดบัเขา้สู่การเตรียมบุคคลกรเพื�อจัดทาํแผนการสืบทอด
ตาํแหน่ง เพื�อใหก้ารทาํหนา้ที�ในตาํแหน่งผูบ้ริหารที�สาํคญัของบริษเัป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 
การสรรหากรรมการและผู้บริหารคนสําคญั 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยกาํหนดแนวทางอยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและทบทวนความเหมาะสมอยา่งสมํ�าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั) งและบริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา ไดม้อบหมาย
ให้ คณะกรรมการบริหาร เป็นผูพิ้จารณาเบื)องตน้ในการคดัสรรแต่งตั)งกรรมการที�ออกตามวาระ การหาทดแทนหรือการเพิ�มเติม  
รวมถึงการแต่งตั)ง โยกยา้ย ให้คุณให้โทษผูบ้ริหารระดบัสูง โดยพิจารณากลั�นกรองความเหมาะสมและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื�อตรวจสอบความเหมาะสมและนาํเสนอการแต่งตั)งกรรมการต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นประจาํทุกปี  โดยกรรมการที�มีส่วนได้
เสียจะไม่ออกเสียงและไม่อยูร่่วมในการพิจารณาวาระนี)    

รวมถึงบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเป็นกรรมการเป็นประจาํทุกปีในระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 
- เดือนมกราคมของทุกปี ผา่นทางเวป็ไซตข์องบริษทัฯ และประกาศเผยแพร่ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

1. ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูเ้กี�ยวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 
เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง เลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพื�อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเนื�อง การฝึกอบรมและใหค้วามรู้อาจกระทาํเป็นการภายในบริษทัฯ หรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 

2. ทุกครั) งที�มีการแต่งตั)งคณะกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที�ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะนาํลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการใหม่ เพื�อให้
สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดซื้�อสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัและเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 

สาํหรับผูบ้ริหารที�ไดรั้บการกาํหนดให้เป็นบุคคลากรที�จะสืบทอดตาํแหน่ง นอกจากจะตอ้งเป็นผูที้�พร้อมดว้ยคุณสมบติัและ
ประสบการณ์การทาํงานในสายงานที�เหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ประสบการการณ์ดว้ยการหมุนเวียนปฏิบติังาน
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ในหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งและเขา้รับการอบรมตามหลกัสูตรการฝึกอบรมที�จาํเป็นเพิ�มเติม เพื�อเตรียมความพร้อมสาํหรับการปฏิบติั
หนา้ที�ในตาํแหน่งที�สูงขึ)นไปในอนาคตและเพื�อใหมี้การส่งมอบงานเป็นไปอยา่งราบรื�นและการบริหารงานอยา่งต่อเนื�อง 

สําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ มีการวางระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจดัสรรควบคุม 
ติดตามประเมินผลอยา่งเพียงพอ ทั)งในดา้นกระบวนการสรรหาเพื�อใหไ้ดบุ้คคลากรที�มีความรู้ความสามารถ โดยใชร้ะบบประเมินผล
การปฏิบติังานสาํหรับประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนที�เหมาะสมกบัความสามารถและผลการปฏิบติังาน 

โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลงานบริษทัไดก้าํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที�เป็นเครื�องจูงใจให้ประธานเจา้หนา้ที�
บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และบุคคลากรอื�นๆทุกระดบัปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รและ
สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ�งรวมถึง 

1. ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที�เป็นเงินเดือน ผลการดาํเนินงานระยะสั)น เช่น โบนัส ค่าบริหารตาม
ผลงานและระยะยาว เช่น การเป็นผูบ้ริหารหน่วยธุรกิจและไดรั้บค่าตอบแทนที�เหมาะสม 

2. ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนสอดคลอ้งกบัระดบัอุตสาหกรรม และคาํนึงถึงผลประกอบการของบริษทัฯ 
3. กาํหนดนโยบายการประเมินผลการทาํงานและไดสื้�อสารใหเ้ป็นที�รับทราบทั�วทั)งองคก์ร 
4. กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหารมีบทบาทและประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
5. คณะกรรมการให้การเห็นชอบในหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทนของ

ผูบ้ริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารประเมินผูบ้ริหารระดับสูงให้สอดคลอ้งกับหลกัการประเมิน
ดงักล่าว 

6. คณะกรรมการมีส่วนในการกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานสาํหรับทั)งองคก์ร 

โครงสร้างการถือหุ้นและความสัมพนัธ์ของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการไดท้าํความเขา้ใจโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัที�อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดาํเนินงานของกิจการ

และไม่มีการตกลงภายในกิจการครอบครัวซึ�งจะมีผลต่ออาํนาจในการควบคุมบริหารจดัการกิจการอยา่งมีนยัสาํคญัและในภายหนา้ถา้
หากมีการตกลงภายในกิจการครอบครัวคณะกรรมการก็จะมีส่วนในการดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงเหล่านั)นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ที�
ของคณะกรรมการหรือความขดัแยง้ในการเลือกผูเ้หมาะสมในการสืบทอดตาํแหน่ง และกรรมการถือเป็นหนา้ที�ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลถา้มี
การทาํขอ้ตกลงดงักล่าว  

การตดิตามและพฒันาบุคลากร 
คณะกรรมการได้ติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีขนาดของพนักงาน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ

แรงจูงใจที�เหมาะสมโดยการกาํกบัดูแลใหมี้ 
1. ติดตามการบริหารของฝ่ายจดัการใหมี้การบริหารทรัพยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธิO ขององคกร พนกังานใน

ทุกระดบัมีความรู้ความสามารถแรงจูงใจที�เหมาะสมและไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมเพื�อรักษาบุคลลากรที�มีความสามารถ
ขององคก์รไว ้

2. กาํกบัดูแลใหมี้การจดัตั)งกองทุนสาํรองเลี)ยงชีพ หรือ กลไกอื�นเพื�อดูแลให้พนกังานมีการออมอยา่งเพียงพอสาํหรับรองรับการ
เกษียณ รวมทั) งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจักการการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที�
สอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุระดบัความเสี�ยง  

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nature Innovation and 

Responsible Business 

คณะกรรมการให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที� ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคุมไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่ลูกคา้ หรือผูเ้กี�ยวขอ้งและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้มโดยใหค้วามสาํคญั ดงันี)  
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1. คณะกรรมการใหค้วามสาํคญักบัการสร้างวฒันธรรมองคก์ร ที�ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรม และดูแลใหฝ่้ายจดัการนาํไปเป็นส่วน
หนึ�งในการทบทวนกลยทุธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงานการติดตามผลการดาํเนินงาน 

2. คณะกรรมการได้ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมเพื�อเพิ�มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ 
ครอบคลุมรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพฒันาสินคา้และบริการ การวิจยั การปรับปรุง
กระบวนการผลิต และกระบวนการทาํงาน รวมทั)งการร่วมมือกบัคู่คา้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�ตามหลกัปฏิบัติเพื�อบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายอย่างยั�งยืน ดงันี)  
1. สนบัสนุนการสร้างนวตักรรมที�ก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 
2. กาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม สะทอ้นอยูใ่นแผนการ

ดาํเนินงาน (Operational plan)  
3. กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการจดัสรรและจดัการทรัยพากรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคาํนึงถึง

ผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) 
4. กาํกบัดูแลและบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจ รวมทั)งดูแลให้มีการนาํมาใชเ้พื�อ

เพิ�มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน อยา่งเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�เหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดแนวทางการควบคุมภายในเพื�อป้องกนัและ
ลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ)น อยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง  โดยกรรมการมีส่วน
ร่วมในการกาํกบัดูแลบริหารความเสี�ยงดงันี)  

1. กาํกบัดูแลให้บริษทัมีระบบการบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายใน และอนุมติัและทบทวนนโยบายบริหารความเสี�ยงและ
วเิคราะห์ความเสี�ยงอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั) ง 

2. แต่งตั)งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงที�สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ 
3. กาํกบัดูแลและบริหารจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทักบัฝ่ายจดัการ กรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ 
4. กาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นภายในบริษทัฯ 
5. กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีกลไกในการรับเรื�องร้องเรียนและแนวทางในการดาํเนินการที�เหมาะสม 

 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื�อถอืทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีโดยมีการเปิดเผยสารสนเทศสาํคญัที�มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ

เปลี�ยนแปลงในราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือต่อการตดัสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเพื�อให้ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน
ทั�วไปไดรั้บทราบข่าวสารที�สาํคญัอยา่งรวดเร็วเท่าเทียมกนั 

บริษทัฯ มีแนวทางเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัต่อสาธารณชนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาโปร่งใส และเป็นไป
ตามเกณฑที์�สาํนกังาน ก.ล.ต และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด โดยผ่านช่อทางที�สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย ไดแ้ก่ การ
เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ทั)งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยคณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที�ตามหลกัปฏิบติั ดงันี)  

1. กาํกบัดูแลให้มีระบบการจดัทาํรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลาเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์มาตรฐานและแนวปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้ง 

2. กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชาํระหนี)  
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3. กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีแผนงานในการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน หรือ แผนงานในการบริหารจดัการ ในกรณีบริษทัประสบปัญหา 
หรือมีแนวโนม้จะที�จะประสบปัญหาทางการเงิน 

4. จดัให้มีหน่วยนักลงทุนสัมพนัธ์ เพื�อเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศต่อสาธารณะในเวลาที�เหมาะสมและขอ้มูลที�ถูกตอ้งและมี
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน 

5. ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 
6. ส่งเสริมใหมี้การจดัทาํรายงานความยั�งยนืตามความเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื�อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 

Shareholder) 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการดูแลใหผู้ถื้อหุน้มีการใชสิ้ทธิO และมีหนา้ที�ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุก
รายอยา่งเท่าเทียมกนั ทั)งผูล้งทุนสถาบนัหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่รายยอ่ย ในฐานะผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และในฐานะของผูถื้อหุ้น
ซึ� งเป็นเจา้ของบริษทัตามหลกัการกาํกบัดูและกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซึ� งเป็นที�ยอมรับ โดยคณะกรรมการ
บริษทัมีหนา้ที�สาํคญัตามหลกัปฏิบติั ดงันี)  

1. กาํกบัดูแลใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื�องสาํคญัของบริษทัฯ 
2. กาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินการเพื�อการประชุมผูถื้อหุ้น ทั)งก่อนวนัประชุม วนัประชุม มีความพร้อมในทุกมิติและดาํเนินการการ

ประชุมดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
3. กาํกบัดูแลใหก้ารเปิดเผยมติที�ประชุมผูถื้อหุน้และการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา 

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีฉบนันี) ไดผ้่านการพิจารณาและอนุมติัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั) งที� 4/2562 
วนัที� 8 สิงหาคม 2562 และให้ประกาศใชแ้ทนนโยบายฉบบัเดิม (ADB-2017-01) ให้เป็นแนวปฏิบติัในการทาํงานต่อกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบั ตั)งแต่วนัที� 15 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
 
 

     นายหวงั  วนาไพรสณฑ ์
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
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บทนํา 
บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) ได้กาํหนดหลกัการปฏิบัติ เพื:อเป็นแนวทางในการประพฤติของพนักงานในดา้นต่าง ๆ 

สําหรับการปฏิบติังานตามหน้าที:ที:ได้รับมอบหมาย โดยมีความมุ่งหมายเพื:อให้บริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื:อ
ชื:อเสียงที:ดีของบริษทั อนัจะไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้และประชาชนทั:วไป และที:สาํคญัที:สุดคือบริษทั สามารถรักษาความเป็นองคก์ร
ที:โปร่งใส มีความยติุธรรม การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม มีความซื:อสตัย ์รวมถึงคุณธรรมตามหลกัการที:องคก์รพึงมี  

เพื:อให้การทาํงานของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานคุณภาพและคุณธรรม จึงไดจ้ดัทาํ ประมวลจรรยาบรรณและ              

ข้อพงึปฏิบัตใินการทาํงาน ขึWนเพื:อผูบ้ริหารและพนกังานยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และช่วยกนัธาํรงไวเ้พื:อชื:อเสียงที:ดีและความ
ภาคภูมิใจของพนกังาน อนัจะนาํไปสู่การเป็นองคก์รที:มีระบบการกาํกบัดูแลที:ดี 

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) ปรารถนาเป็นอย่างยิ:งที:จะให้ผูบ้ริหารและพนักงานใชห้ลกัจรรยาบรรณตามคู่มือนีW  อย่าง
สมํ:าเสมอในทุกกรณีจนกลายเป็นหลกัประจาํใจในการทาํงาน 
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ข้อ 1 คํานิยาม 

นิยาม ความหมาย 

ผูบ้ริหาร กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัฝ่าย / เทียบเท่า ขึWนไป 

พนกังาน พนกังานระดบับงัคบับญัชา / เทียบเท่าลงมา 

จรรยาบรรณ 
แนวทางปฏิบติัที:ดีในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงาน อนัจะนาํองคก์รไปสู่การมี
ระบบการกาํกบัดูแลที:ดี 

ทรัพยสิ์น 
สงัหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลยี ลิขสิทธิZ  เอกสารสิทธิZ ของบริษทั สิ:งประดิษฐ์ สิทธิบตัร
และทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ขอ้มูลจาํเพาะ  

ขอ้มูลที:บริษทัเป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคุม ซึ: งเป็นขอ้มูลที:มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทัWงในปัจจุบนัและ
อนาคต เป็นขอ้มูลที: รู้ในวงจาํกดัและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคล ภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากผูมี้
อาํนาจ ได้แก่ ขอ้มูลของลูกคา้และพนักงาน ขอ้มูลการขายและการตลาด ผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขอ้มูลทางบญัชี ขอ้มูลทางการคา้ ขอ้มูลทางเทคนิค อนัประกอบดว้ย วิธีการ กระบวนการ สูตร ส่วน 
ประกอบ ระบบ เทคนิค สิ:งประดิษฐ ์เครื:องจกัร โปรแกรมคอมพิวเตอร์โครงการ วจิยั และขอ้มูลทาง
ธุรกิจ ได้แก่ รายชื:อลูกค้า ข้อมูลราคาสินค้า แหล่งซืWอวตัถุดิบ ขอ้มูลทางการเงินและการตลาด                  
การผลิตหรือระบบหรือแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนงานโครงการ เป็นตน้ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที:มีส่วนเกี:ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมตลอดถึงผูถื้อหุ้น 
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนีW  คู่แข่งทางการคา้ และสงัคมส่วนรวม เป็นตน้ 

การยดึหลกันิติธรรม  
การตดัสินใจและการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายหรือขอ้กาํหนดที:เกี:ยวขอ้ง 
(Rule of Law) 

ความยติุธรรมและความมีคุณธรรม 
การปฏิบติัหนา้ที:ดว้ยความเที:ยงตรงเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัโดยอยู่บนพืWนฐานของหลกัความเป็น
ธรรมและคุณธรรม (Fairness and Morality) 

ความโปร่งใส 
ความโปร่งใสในการตดัสินใจและวิธีการดาํเนินงานที:สามารถเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบและ
สามารถตรวจสอบได ้ภายใตก้รอบของระเบียบและกฎหมาย (Transparency) 

ความซื:อสตัยสุ์จริต 
ความซื:อสตัยสุ์จริตต่อหนา้ที: ที:จะตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบั จารีตและศีลธรรมอนัดี
งาม (Integrity) 

ความสาํนึกในหนา้ที: การตระหนกัในหนา้ที: ที:จะตอ้งปฏิบติัอยา่งเตม็ความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility) 

ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบติั
หนา้ที: 

การยอมรับผลจากการปฏิบติัหนา้ที:ทัWงในเชิงบวกหรือลบ (Accountability) 

ความมีวสิยัทศัน ์
การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค ์เพื:อการสร้างมูลค่าเพิ:มให้แก่กิจการในระยะยาวและมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศของงาน (Vision) 

 



APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED ฉบับที5 01 

รหัสเอกสาร  :  ADB-2017-02 ครั@งที5แก้ไข 02 

จัดทาํโดย  : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน วนัที5บังคบัใช้ 15 สิงหาคม 2562 

เรื5อง ประมวลจรรยาบรรณ และข้อพงึปฏบัิติในการทาํงาน หน้าที5 5 
 

 
 

  

This document is property of Applied DB Public Company Limited. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization.                                                        
เอกสารนี 'เป็นทรัพย์สนิของ  บริษัท  แอ็พพลาย ดีบี จํากดั (มหาชน)  ห้ามคดัลอกหรือสืAอสารไปยงับคุคลทีAสามก่อนได้รับอนมุตั ิ

 

 

ข้อ 2 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิและข้อพงึปฏิบัติในการทาํงาน 
2.1 วสัิยทศัน์และหลกัการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ ประกอบกิจการผลิตเมด็พลาสติกพีวซีี กาวและผลิตภณัฑย์าแนว ที:ใชใ้นอุตสาหกรรม สายไฟ สายโทรศพัท ์สายเคเบิWล การ
ก่อสร้าง รองเทา้ เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ บริษทัฯ มีความมุ่งหมายที:จะเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมผลิตเมด็พลาสติกเพื:อเป็นหนึ:งในผูน้าํในภูมิภาค
อาเซียน โดยมีเป้าหมายที:จะระดมทุนจากประชาชนเพื:อขยายการลงทุนโดย มีเป้าหมายขยายกาํลงัการผลิตและปรับปรุงคุณภาพการผลิต 
รวมถึงการร่วมมือเป็นคู่คา้กบับริษทัฯที:มีความเชี:ยวชาญและประสบการณ์รวมทัWงองคค์วามรู้ดา้นการผลิตต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมเม็ด
พลาสติกประเภทสายไฟไปในสาขาที:เกี:ยวขอ้งกนั ในประเทศต่าง ๆภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมีวสิยัทศัน์จากผูบ้ริหารดงันีW  

“บริษัท มุ่งมั5น สู่การเป็นผู้ผลติเมด็พลาสตกิพวีซีี กาวและผลติภณัฑ์ยาแนวที5มคีณุภาพ ด้วยศักยภาพการบริหารและกระบวนการ

ผลติที5เป็นมาตรฐานสากล เพื5อสร้างพนัธมติร ความไว้วางใจและตอบสนองความพงึพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด” 

2.2  พนัธกจิ 
1. กา้วไปสู่ความเป็นหนึ:งในผูน้าํดา้นธุรกิจ เมด็พลาสติกพีวซีี กาวและผลิตภณัฑย์าแนว ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
2. พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการที:มีคุณภาพ มีความหลากหลาย โดยเนน้การรักษาพนัธสญัญาและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
3. พฒันาเทคโนโลยกีารผลิต ใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื:อเพิ:มศกัยภาพในการแข่งขนั 
4. พฒันา ฝึกอบรม สนบัสนุนบุคลากร รองรับการเติบโตของธุรกิจและส่งเสริมพฒันาให้ความรู้และคุณภาพชีวิตการทาํงานให้แก่ 

ลูกจา้ง พนกังานใหมี้ความสมดุลเหมาะสมมากที:สุดเพื:อใหลู้กจา้ง พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที:ดี
ไปพร้อมๆกนั  

5. ใหผ้ลตอบแทนอยา่งเหมาะสมยติุธรรมแก่ผูถื้อหุน้ 
2.3 วฒันธรรม คุณค่า ขององค์กร 

บริษทัฯ เนน้คุณค่าของการทาํงานดว้ยความซื:อสตัย ์ทัWงต่อองคก์ร ต่อลูกคา้และต่อสงัคม การทาํงานเป็นทีม มีการให้ความช่วยเหลือ 
ส่งเสริมสนบัสนุนซึ:งกนัและกนัขณะเดียวกนัก็เคารพซึ:งกนัและกนัไม่วา่จะอยูใ่นระดบัใดขององคก์รโดยพยายามปลูกฝังทศันคติเหล่านีW กบั
พนกังานและผูเ้กี:ยวขอ้งในทุกระดบัฝ่าย 

วฒันธรรม คุณค่า ขององค์กร 

ซื:อสตัยแ์ละจริงจงั Integrity and Practical 诚信与务务 
ลูกคา้เป็นที:หนึ:ง Customer Priority 客户至上 
สร้างสรรคสิ์:งใหม่ๆ Innovation 创新 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ Excellent Driven 追求卓越 
ชนะดว้ยกนัทุกฝ่าย Win-win Orientation 造就双赢 

Integrity and Practical: ซื5อสัตย์ และจริงจงั 
 คาํว่า “ซื:อสัตย”์ มีความหมายมากกว่าคาํวา่ไม่โกหก ไม่โกง หรือฝ่าฝืนกฎ กติกา แต่ความถึงเรื:องของการปกปิดปัญหาดว้ย  คน
ปกปิดปัญหาถือเป็นคนไม่ “ซื:อสตัย”์ ปกปิดปัญหาถึงแมว้า่ปกปิดดว้ยเหตุผล ก็ถือวา่เป็นคนไม่มี “ความซื:อสัตย”์ ควรนาํปัญหามาวางแลว้
แกไ้ขกนั ไม่มีปัญหาใดใหญ่เกินกวา่มนุษยจ์ะแกไ้ขได ้แต่ตอ้งไม่ปกปิดซ่อนเร้น ตอ้งเอาขึWนมาวางแลว้ถกเถียงกนั ช่วยกนัคิด ช่วยกนัแก ้
แลว้จะแกไ้ดทุ้กเรื:อง 
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 พนกังานทุกคนของบริษทั ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนอยา่งซื:อสตัยสุ์จริต ยดึมั:นในมาตรฐานในการปฏิบติังานรวมถึงการใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ 
 จริงจงั = การปฏิบติัโดยตลอด สมํ:าเสมออยา่งซื:อสตัย ์

1. การไม่เสแสร้งและโออ้วด 
2. ไม่ตกปากรับคาํกบัลูกคา้ง่ายๆ (รวมถึงภายในดว้ย) 
3. แข่งขนักนัทางการคา้อยา่งเตม็ที:ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย เคารพสิทธิและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
4. คดัเลือก Supplier แบบไม่มีอคติ โปร่งใส สุจริตและยติุธรรม 
5. ไม่คอร์รัปชั:นและแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในองคก์ร 

Customer Priority: ลูกค้าเป็นที5หนึ5ง 
ลูกคา้เป็นปัจจยัสําคญัที:ทาํให้ธุรกิจอยูร่อดและความมุ่งหมายเดียวของธุรกิจ คือ การสร้างและรักษาลูกคา้ การให้ความสาํคญักบั

ลูกคา้จะไม่ถูกจาํกดัอยู่ที:ลูกคา้จริง ๆ หรือที:เรียกว่า ลูกคา้ภายนอก (External Customer) ที:ซืWอสินคา้หรือบริการของธุรกิจเท่านัWน แต่จะ
ขยายตวัครอบคลุมไปถึงพนักงานหรือหน่วยงานที:อยู่ถดัไปจากเราซึ: งรอรับผลงานหรือบริการจากเรา ที:เรียกว่า ลูกคา้ภายใน (Internal 
Customer) ใส่ใจมุ่งเนน้ที:ลูกคา้เป็นหลกั สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ทัWงดา้นคุณภาพและการบริการ องคก์รตอ้งพึ:งพาลูกคา้ 
ดงันัWน องคก์รจึงตอ้งทาํความเขา้ใจกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทัWงในปัจจุบนัและอนาคต และตอ้งพยายามดาํเนินการ ใหบ้รรลุความตอ้งการ
ของลูกคา้ รวมทัWงพยายามทาํใหเ้หนือความคาดหวงัของลูกคา้ 

� ความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นต่างๆ 
� ความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นต่างๆ 
� ขอ้มูลยอ้นกลบั คาํติชม คาํร้องเรียนในดา้นต่างๆ  

Innovation: สร้างสรรค์สิ5งใหม่ๆ 
สร้างสรรคสิ์:งใหม่ มีหลายดา้น คิดใหม่ ทาํใหม่ ทศันคติใหม่ กระบวนการใหม่ เราเรียกวา่ “Innovation” 

� ดา้นผลิตภณัฑ ์
� ดา้นกระบวนการ/วธีิการทาํงาน 
� ดา้นการบริหารการจดัการ 
� อื:น ๆ สถานที: สิ:งอาํนวยความสะดวก 

ด้านการบริหารการจดัการ 
การเปรียบเทียบเชิงธุรกิจ สภาวการณ์ องคค์วามรู้ เพื:อการปฏิรูป 

� ระบบการบริหารและการจดัการที:ทนัสมยั  
� โครงสร้างองคก์รและการบริหารจดัการใหม ่
� ตาํแหน่งงาน หนา้ที:และความรับผิดชอบต่าง ๆ 

Win-win Orientation: ชนะด้วยกนัทุกฝ่าย 
� ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้มีมูลค่าหุน้มากขึWน ไดก้ารลงทุนในระยะยาว 
� พนกังานไดผ้ลตอบแทน สวสัดิการ สภาวะแวดลอ้ม ความมั:นคง พนกังานทาํงานสุดความสามารถ ซื:อสตัยสุ์จริต เป็นส่วนหนึ:ง

ของบริษทัในระยะยาว 
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� ตอบสนองความพึงพอใจ ไปดว้ยกนักบัลูกคา้ ผลประโยชนร่์วมกนั ชนะร่วมกนัเป็น Supply chain ตลอดกาล 
� กระทาํกบั Supplier เหมือนลูกคา้ จะได ้Supply chain ที:ดี 
� มีส่วนร่วมและปฏิบติัต่อสงัคมที:ดี ใส่ใจในสงัคม ไดส้ภาวะแวดลอ้มที:ดี ปลอดภยั 

คดิการแบบชนะต้องชนะด้วยกนั (Think Win/Win) 
� ไม่มองเพียงผลประโยชน์เฉพาะตน  
�  มองไปถึงผลประโยชน์ของคนที:เกี:ยวขอ้ง 
�  ทุกฝ่ายไดป้ระโยชน ์ 
�  อยา่คิดแต่ในส่วนขององคก์ร ใหนึ้กถึงส่วนที:เป็นบุคลากร  
�  อยา่นึกถึงแต่ตนเอง นึกถึงองคก์รดว้ยเช่นกนั 
�  อยา่เอาแต่ไดฝ่้ายเดียว 
�  ความเห็นแก่ตวัที:ตอ้งแขง่ขนักนั ทา้ยสุดทุกฝ่ายก็แพก้นัหมด  
การคิดแบบตอ้งชนะร่วมกัน ตอ้งได้ประโยชน์ด้วยกนัในหลาย ๆ ฝ่ายนัWนจะทาํได้ด้วยการที:ผูน้ํา หัวหน้า ผูบ้ ังคบับัญชา หรือ

ผูรั้บผิดชอบในระดบัสูง ในระดบัต่าง ๆ จะตอ้งมีใจกวา้งและเปิดโอกาสในการเจรจากนัอยูต่ลอดเวลา 
2.4 แนวทางในการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจบนพืWนฐานของหลกัการกาํกบักิจการที:ดีเพื:อให้แน่ใจวา่มีความโปร่งใส มีมาตรฐานที:เพียงพอและสามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากลเพื:อใหธุ้รกิจมีการเจริญเติบโตที:ย ั:งยนื ผูถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนเป็นที:น่าพอใจ ลูกจา้ง พนกังานมีเงื:อนไขการจา้ง
ที:เหมาะสม 

ข้อ 3 หน้าที5และจรรยาบรรณของบุคคลที5เกี5ยวข้อง 
3.1 หน้าที5ของพนักงาน 

จริยธรรมนีW เป็นแนวทางที:พนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตาม เพื:อให้บริษทัฯ เป็นองคก์รที:มีคุณภาพ พนกังานจึง ตอ้งมีความเขา้ใจ
ประมวลจริยธรรมนีW เป็นอยา่งดี พร้อมทัWงสามารถนาํไปปฏิบติัตามหนา้ที:ที:ไดรั้บมอบหมายของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

หากพนกังานไม่สามารถปฏิบติัตาม อนัเนื:องจากไม่เขา้ใจเนืWอหาของจริยธรรมนีW  หรือเพราะมีเหตุอื:นใด พนกังานมีหนา้ที:ชีWแจงต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา เพื:อรอแนวทางปฏิบติัตามคาํสั:งของผูบ้งัคบับญัชาต่อไป 

พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ที:โดยยดึประมวลจริยธรรมนีW เป็นหลกั หากมีการฝ่าฝืนและบริษทัตกัเตือนแลว้ ซึ: งผูน้ัWนรับทราบแต่
ไม่ดาํเนินการแกไ้ข หรือกรณีไม่สามารถแกไ้ขได ้บริษทัฯ อาจกาํหนดใหมี้การลงโทษทางวนิยัตามความเหมาะสม 

3.2 หน้าที5ของผู้บงัคบับญัชา 
 ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งศึกษารายละเอียดและให้ความรู้เกี:ยวกบัจริยธรรมตามประมวลนีW ให้เป็นที:เขา้ใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และดูแล
สอดส่องให้มีการปฏิบติัตามประมวลนีW  รวมถึงมีการจดัการที:เหมาะสมเมื:อไม่มีการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนีWพร้อมทัWงให้การชีWแนะ
หากเกิดปัญหาเกี:ยวกบัการปฏิบติัตามจริยธรรมนีW  ไม่วา่เพราะผูใ้ตบ้งัคบับญัชารายงาน หรือพบเองก็ตาม 

นอกเหนือจากนีW  ผูบ้ ังคบับัญชาตอ้งเป็นแบบอย่างที:ดีแก่ผูใ้ตบ้ังคบับัญชา แนะนําและถ่ายทอดความรู้เพื:อพฒันาศักยภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ ดูแลใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งตามสมควร พร้อมทัWงใหก้ารช่วยเหลือเมื:อเกิดปัญหาในการปฏิบติั
หนา้ที: โดยครอบคลุมการปฏิบติัหนา้ที:ต่อไปนีW  
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1. การปฏิบติัต่อพนกังานจะตอ้งเป็นไปอยา่งสุภาพ รวมทัWงเคารพในความเป็นปัจเจกชนของบุคคลและศกัดิZ ศรีความเป็นมนุษย ์
2. จดัใหมี้การรักษาความปลอดภยัในสถานที:ทาํงานเพื:อสร้างความปลอดภยัแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานทุกคน 
3. การแต่งตัWงหรือโอนยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษแก่พนกังานจะตอ้งกระทาํโดยสุจริตบนพืWนฐานของความรู้หรือ

ความสามารถในการทาํงานของพนกังาน 
4. สนบัสนุนให้มีการพฒันาความรู้และความสามารถในการทาํงานโดยจะตอ้งให้โอกาสพนักงานในการพฒันาศกัยภาพของตน 

ไม่วา่จะเป็นการเขา้ร่วมฝึกอบรบหรือสมัมนาความรู้ทัWงภายในและภายนอกองคก์ร 
5. เสนอค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานตามความเหมาะสม 
6. ใหสิ้ทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมแก่พนกังาน อาทิเช่น ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจาํปี กองทุน

สาํรองเลีWยงชีพ หรือสวสัดิการที:เหมาะสมของแต่ละงาน เป็นตน้ 
7. ใหมี้การติดตามกฎหมายที:เกี:ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งสมํ:าเสมอและนาํมาประยกุตใ์ชห้รือบงัคบัใช ้
8. ใหพ้นกังานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเรื:องราวที:เกี:ยวขอ้งกบัการทาํงานไม่วา่โดยทางตรงหรือผา่นทาง

จดหมาย 
3.3 หน้าที5ของผู้ใต้บังคบับญัชาและการปฏิบตัริะหว่างผู้ร่วมงาน 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรใหเ้กียรติและรับฟังผูบ้งัคบับญัชา รับฟังความคิดเห็นดว้ยแนวคิดที:จะนาํไปปรับปรุงพฒันาตนใหมี้ศกัยภาพที:ดี
ยิ:งขึWนและเสนอความคิดเห็นเพิ:มเติมเพื:อปรับปรุงแกไ้ขระบบการทาํงานใหดี้ยิ:งขึWน 

นอกเหนือจากนีW  บริษทัฯ มีนโยบายในการส่งเสริมวฒันธรรมที:ดีในองค์กรเพื:อก่อให้เกิดบรรยากาศที:ดีในการทาํงานและความ
สามคัคีระหวา่งเพื:อนร่วมงาน โดยมีแนวทางที:สาํคญัดงัต่อไปนีW  

1. เนน้ย ํWาใหมี้การเคารพผูบ้งัคบับญัชา ขณะเดียวกนัก็ตอ้งให้เกียรติ ผูอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาและเพื:อนร่วมงาน โดยหลีกเลี:ยงการ
เผยแพร่หรือเปิดเผยขอ้มูลที:เกี:ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานหรือขอ้มูลส่วนบุคคลอื:น ๆ  และใหห้ลีกเลี:ยงการติดต่อสื:อสารในลกัษณะ
วพิากษว์จิารณ์ที:อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลที:ถูกพาดพิง 

2. หา้มมิใหก้ระทาํการต่อตา้นอนัเป็นการปฏิบติัที:ไม่เหมาะสมกบัเพื:อนร่วมงาน 
3. ใหมี้การส่งเสริมและสนบัสนุนซึ:งกนัและกนัเพื:อสร้างบรรยากาศที:ดีในการทาํงานระหวา่งเพื:อนร่วมงาน 
4. หา้มมิใหอ้า้งอิงผลงานของคนอื:นมาเป็นของตน 
5. ใหป้ฏิบติัต่อเพื:อนร่วมงานดว้ยความมีนํW าใจอธัยาศยัไมตรีและมนุษยส์มัพนัธ์ที:ดี 
6. รับฟังคาํติชมและคาํแนะนาํจากเพื:อนร่วมงานคนอื:น 

3.4 จรรยาบรรณของกรรมการ 
1.  บริษทัฯ ไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยกรรมการมีอายกุารดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี การ

ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการชุดยอ่ย มีอายเุท่ากบัวาระกรรมการ และสามารถกลบัเขา้มารับตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ กรรมการออก
ระหวา่งปี กรรมการที:ไดรั้บการแต่งตัWงเขา้มารับตาํแหน่งแทนมีอายเุหลือเท่ากบัอายกุารทาํงานเดิมของกรรมการที:ออก 

2. ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที:บริหาร มีหน้าที:ความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการไดก้าํหนดอาํนาจหน้าที:ของ
ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที:บริหารไวอ้ย่างชดัเจนและเพื:อไม่ให้คนใดคนหนึ:งมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั จึงไดแ้ยก
บุคคลที:ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที:ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที:บริหารแลว้  
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3. กรรมการทุกคนเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ที:ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมที:จะ
แสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา กรรมการปฏิบติัหนา้ที:ดว้ยความซื:อสัตย์
สุจริต ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกคน โดยไดรั้บขอ้มูลที:
ถูกตอ้งและครบถว้น   

4. คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ สําหรับหลกัปฏิบติัในขอ้นีW  ถา้หาก ประธาน
กรรมการมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัประธานเจา้หนา้ที:บริหาร ให้มีการการตรวจสอบวาระการประชุมโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบทุกครัW งก่อนส่งหนงัสือเชิญประชุม  

5. คณะกรรมการได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื:น โดยพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพการทาํงานของกรรมการที:ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหลายบริษทัอยา่งรอบคอบและเพื:อใหม้ั:นใจวา่กรรมการสามารถ
ทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที:ให้บริษทัฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยไดก้าํหนดจาํนวนบริษทัที:กรรมการแต่ละคนสามารถดาํรง
ตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษทัฯ ไดไ้ม่เกิน 5 บริษทัจดทะเบียน ทัWงนีW  เนื:องจากประสิทธิภาพของ
การปฏิบติัหนา้ที:ในฐานะกรรมการบริษทัอาจลดลง หากจาํนวนบริษทัที:กรรมการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการมีมากเกินไปและ
ไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหแ้ก่สาธรณชนทราบ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

6. คณะกรรมการกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที:บริษทัอื:นของประธานเจา้หนา้ที:บริหารและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัอยา่งชดัเจน ทัWงประเภทของตาํแหน่งกรรมาการและจาํนวนบริษทัที:สามารถไปดาํรงตาํแหน่งได ้
ทัWงนีW  ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ    

7. การประชุมกรรมการ การประชุม กรรมการชุดย่อย ประชุมประจําปีผูถื้อหุ้นได้มีการนัดหมายเป็นการล่วงหน้าตลอดปี 
คณะกรรมการมีหน้าที:จัดสรรเวลาเพื:อเขา้ร่วมการประชุมต่างๆของบริษทัอย่างเต็มที: การขาดการประชุมควรมีเหตุผลที:
เหมาะสมและจาํเป็น อย่างไรก็ตามการเปลี:ยนแปลงวนัประชุมอาจเกิดขึWนได้แต่ควรได้รับความเห็นชอบวนัประชุมจาก
กรรมการโดยรวมและเลขานุการบริษทัไดแ้จง้การแกไ้ขอยา่งเป็นลายลกัษณ์และแน่ใจวา่กรรมการไดท้ราบขอ้มูลเปลี:ยนแปลง
ดงักล่าว   

8. เพื:อให้การปฏิบัติหน้าที:ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มี
คณะกรรมการชุดยอ่ย เพื:อช่วยศึกษาและกลั:นกรองขอ้มูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบ  และ
ไดก้าํหนดนโยบาย บทบาท หนา้ที:รับผิดชอบ กระบวนการทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน ในกฎบตัรของกรรมการแต่ะละคณะ  

9. การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื:องเกี:ยวกบัผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการที:เกี:ยวขอ้งจึงไม่มีสิทธิZ อนุมติั
ค่าตอบแทนของตนเอง กรณีไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูท้บทวนและอนุมติัเบืWองตน้ และนาํเสนอต่อการประชุมผูถื้อหุ้น โดย ระดบัและองคป์ระกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการตอ้งเหมาะสมและเพียงพอที:จะจูงใจและรักษากรรมการที:มีคุณภาพตามที:ตอ้งการและไดห้ลีกเลี:ยงการจ่าย
ที:เกินสมควร 

3.5 จรรยาบรรณของประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 
1. ตอ้งปฎิบติัหน้าที:ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บังคบัของบริษทั ตลอดจนมติที:ประชุมผูถื้อหุ้นและมติของ

กรรมการชุดต่างๆ 
2. ตอ้งบริหารเพื:อผลประโยชน์ของบริษทั ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื:นๆ และรักษาภาพลกัษณ์ของบริษทั 
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3. ตอ้งบริหารงานดว้ยความซื:อสตัยสุ์จริตโดยไม่ฝักไผก่ารเมือง และวางตวัเป็นกลางเพื:อผลประโยชน์ของบริษทั 
4. พึงบริหารงานโดยหลีกเลี:ยงความขดักนัแห่งผลประโยชน์ส่วนตน ระมดัระวงัไม่สร้างขอ้ผูกมดัที:อาจขดัแยง้กบัหนา้ที: ตอ้งไม่

เป็นผูป้ระกอบการ หรือ เป็นผูถื้อหุ้นสาํคญั หรือมีบุคคลที:เกี:ยวโยงเป็นกรรมการ หรือเป็นผูถื้อหุ้นสาํคญัในกิจการหรือธุรกิจ
การคา้ที:มีลกัษณะธุรกิจแบบเดียวกนั หรือแข่งขนั ไม่วา่จะทาํเพื:อประโยชน์ตนเองหรือเพื:อผูอื้:น 

5. ตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สีย หรือตอ้งไม่กระทาํการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้บริหารหรือจดัการใดๆทีมีผลปั:นทอนผลประโยชน์ของ
บริษทัหรือเอืWอประโยชน์ใหบุ้คคลอื:นหรือกิจการอื:น 

6. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที:ดีในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั:น และมุ่งมั:นที:จะป้องกนั และขจดัการกระทาํที:ก่อให้เกิดการ
ทุจริตและคอร์รัปชั:น 

7. ตอ้งมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและดาํเนินงานอยูบ่นพืWนฐานของความถูกตอ้ง 
8. ตอ้งบริหารงานดว้ยหลกัการดูแลพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และระเบียบที:รับรองโดยทั:วไป รวมถึงการดูแลดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ:งแวดลอ้ม ที:เกี:ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษทัอนัจะมีผลกระทบต่อ สังคม ชุมชนและ
สิ:งแวดลอ้ม 

9. ตอ้งบริหารงานโดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมทัWงภายในและภายนอกองค์กร โดยยอมรับในขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นต่าง ที:
เกี:ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการ   

3.6 จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
1. ปฏิบติัหนา้ที:ดว้ยความซื:อสตัยสุ์จริต เป็นธรรม เพื:อประโยชน์สูงสุดของ บริษทั ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้และพนกังาน 
2. ยดืถือการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
3. ปฏิบติัตามนโยบาย ขอ้กาํหนดการดาํเนินงานที:บริษทัประกาศใชอ้ยา่งเคร่งครัด 
4. เปิดเผยสถานภาพที:เป็นจริงของบริษทัต่อกรรมการ ผูถื้อหุน้ โดยครบถว้นและทนัเวลา 
5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูเ้กี:ยวขอ้งจากตาํแหน่งหนา้ที: และขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ของบริษทั 
6. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือทาํงานอื:นในกิจการอื:นได ที:มีลกัษณะแข่งขนักบับริษทั 
7. การดาํเนินงานใดๆอยูภ่ายใตอ้าํนาจอนุมติัที:ไดรั้บมอบหมาย 
8. ประพฤติตนอยูใ่นกรอบศิลธรรมประเพณีอนัดีงาม เป็นผูน้าํและแบบอยา่งที:ดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
9. ตอ้งไม่ใหค้วามหวงัแก่ลูกคา้ หรือคาํมั:นสญัญาใดๆ โดยที:ตนเองไม่สามารถทาํได ้หรือไม่มีอาํนาจ 
10. แข่งขนักบัผูอื้:น หรือคู่แข่ง ภายใตธ้รรมเนียมปฎิบติัที:ดี โดยไม่ตาํหนิ หรือกล่าวร้ายผูอื้:น 
11. เป็นแบบอยา่งที:ดีในการต่อตา้นการทุจริตและคอรรัปชั:นและ มุ่งมั:นที:จะป้องกนั และขจดัการกระทาํที:อาจให้เกิดการทุจริตและ

คอร์รัปชั:น  
12. วางตนเองใหเ้หมาะสมในฐานะตวัแทนขององคก์รต่อบุคคลภายนอก 

3.7 จรรยาบรรณของพนกังาน 
1. ปฏิบติัตนอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
2. รับทราบ ทาํความเขา้ใจและปฎิบติัหนา้ที:ตามนโยบายของบริษทั ตลอดจนขอ้กาํหนดที:เกี:ยวขอ้ง กบัขอบเขตการปฏิบติัต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียอยา่งถูกตอ้ง และเคร่งครัด 
3. มีทศันคติที:ดีต่อบริษทัและผูบ้งัคบับญัชา 
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4. ปฏิบติัหน้าที:ดว้ยความซื:อสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม อุตสาห พฒันาตนเองให้มีความรอบรู้และมีความกา้วหนา้ในงานตนเองอยู่
เสมอ 

5. ปฏิบติัหนา้ที:ดว้ยความรู้ความสามารถเตม็ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานตามที:พึงมีในตาํแหน่ง หนา้ที:ตนเองดว้ยความเอาใจใส่
และมีความรับผิดชอบ 

6. ปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม 
7.  ปฏิบติัตนต่อเพื:อนพนักงานดว้ยความมีอธัยาศยั ไมตรีที:ดี มีความจริงใจ มีความสามคัคีในหมู่คณะช่วยเหลือชึ: งกนัและกัน

ในทางที:ถูกที:ควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและต่อแผนก ฝ่าย  
8. รักษาข้อมูลลูกค้าและรักษาความลับทางธุรกิจของบริษัท และไม่อาศัยความไวว้างใจของลูกค้า กระทําการเพื:อให้มาซึ: ง

ผลประโยชน์ตนเอง 
9. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูเ้กี:ยวขอ้งจากตาํแหน่งหนา้ที:และขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทั 
10. พึงใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเพื:อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัมิใช่เพื:อของตนเอง 
11. แข่งขนักบัผูอื้:น หรือคู่แข่ง ภายใตธ้รรมเนียมปฎิบติัที:ดี โดยไม่ตาํหนิ หรือกล่าวร้ายผูอื้:น 
12. ไม่กระทาํการใดๆที:ทุจริตต่อองคก์ร และมุ่งมั:นที:จะต่อตา้นการกระทาํใดๆที:จะก่อใหเ้กิดการทุจริตและคอร์รัปชั:นภายในองคก์ร 
13. อุทิศตนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมทัWงภายในองคก์ร และสงัคมและชุมชนตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที:เหมาะสม 
14. วางตนเองใหเ้หมาะสมในฐานะตวัแทนขององคก์รต่อบุคคลภายนอก  

ข้อ 4 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท 
4.1 การปฏิบัตติามกฎหมาย 

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทัWงกรรมการและผูบ้ริหารและในการปฏิบติัหน้าที:ของลูกจา้งพนักงานจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมาย ไม่กระทาํการใด ๆ ที:จะเป็นความเสี:ยงต่อการกระทาํที:ผิดกฎหมาย รวมทัWงกฎระเบียบที:ออกโดยเจา้พนกังานที:เกี:ยวขอ้ง อาทิเช่น 
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตลาดทุน หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

4.2 ข้อบงัคบัการทาํงานและกฎระเบยีบ คาํสั5งที5เกี5ยวข้อง 
นอกจากการปฏิบติัตามกฎหมายทั:วไปซึ:งเป็นหนา้ที:พืWนฐานที:บริษทั ลูกจา้ง พนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามโดยไม่มีการกระทาํใด ๆ ที:

จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ แลว้ บริษทัฯ มีขอ้บงัคบัการทาํงาน รวมทัWงกฎระเบียบ คาํสั:งที:ไดมี้การประกาศใชใ้นปัจจุบนั หรืออาจมี
ประกาศใชใ้นอนาคต ลูกจา้ง พนกังานจะตอ้งปฏิบติัตาม โดยแผนกทรัพยากรบุคคล หรือ หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน และหรือ
หน่วยงานอื:นๆเที:เกี:ยวขอ้ง มีหนา้ที:ในการแจง้ให้ทราบและให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่ลูกจา้ง พนกังาน เพื:อให้รับทราบถึงหน้าที:ที:จะตอ้ง
ปฏิบติั และมีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั 

ข้อ 5 หลกัปฏิบัติในการทาํงาน 
บริษทัฯ ไดว้างหลกัปฏิบติัในการทาํงานเพื:อใหทุ้กฝ่ายที:เกี:ยวขอ้งไดน้าํไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการทาํงานดงันีW  

5.1 การปฏบิัตต่ิอทรัพย์สินบริษัท 
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนของบริษทั มีหนา้ที:ซืWอและใชง้านสินทรัพยข์องบริษทัฯให้เป็นไปอยา่งคุม้ค่า ประหยดัและก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งทาํการดูแลเอาใจใส่เพื:อไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสินทรัพยด์งักล่าว 
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5.2 การใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
บริษทัฯไดว้างหลกัปฏิบติัในการทาํงานที:เกี:ยวขอ้งกบัเรื:องการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศไวด้งัต่อไปนีW  
5.2.1 ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะตอ้งใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขอ้มูลสารสนเทศที:บรรจุอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์รวมถึง

เครื:องมือการติดต่อสื:อสารอื:น ๆ ของบริษทัดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั 
5.2.2 แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ มีหนา้ที:รักษาสิทธิของบริษทัในการตรวจสอบขอ้มูลในระบบตามความเหมาะสม 
5.2.3 ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนตอ้งหลีกเลี:ยงการเขา้เวบ็ไซตที์:มีเนืWอหาผิดกฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีของสังคมและ

จะตอ้งป้องกนัไม่ใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลจากเวบ็ไซตด์งักล่าวต่อบุคคลอื:นไม่วา่จะทัWงในหรือนอกบริษทั 
5.2.4 ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนทาํการส่งต่อขอ้ความผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือการติดต่อสื:อสารอื:นๆที:เป็นการ

ก่อใหเ้กิดความเสียหาย ทาํลายชื:อเสียง หรือรบกวนผูอื้:น หรือการกระทาํไม่ที:ไม่สุภาพอยา่งอื:นต่อบุคคลอื:น 
5.2.5 ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนักงานที:ไม่ได้รับมอบหมายจากทางบริษทักระทาํการเขา้ถึง คดัลอก เผยแพร่ ลบ ทาํลายหรือ

ดดัแปลงขอ้มูลใด ๆ หรือเปลี:ยนแปลงรหสัผา่น หรือกระทาํการใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั 
5.2.6 หา้มมิใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนใชซ้อฟแวร์ที:ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

5.3 นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอพนกังาน ผู้บังคบับัญชาและเพื5อนร่วมงาน  
 ภายใตน้โยบายที:ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 3 บริษทัมีความตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานวา่เป็นกุญแจแห่งความสาํเร็จและการบรรลุ
ถึงเป้าหมายของบริษทั ที:มีคุณค่ายิ:ง  บริษทัฯ จะดูแลพนกังานอยา่งเป็นธรรม ทัWงในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัWง โยกยา้ย การพฒันา
ศกัยภาพ  พร้อมพฒันาความปลอดภยัในการทาํงานและสภาพแวดลอ้มในองคก์รให้ดีที:สุด เพื:อให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว จึงมีหลกั
ปฏิบติัดงันีW  

5.3.1 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
5.3.2 ให้ผลตอบแทนที:เป็นธรรมต่อพนกังาน รวมทัWงมีการจดัตัWงกองทุนสาํรองเลีWยงชีพพนกังานและให้ความสาํคญัในดา้นการ

ดูแลสวสัดิการของพนกังาน 
5.3.3 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน 
5.3.4 การแต่งตัWง โยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทาํดว้ยความสุจริตใจและตัWงอยู่บนพืWนฐานความรู้ 

ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัWน 
5.3.5 ให้ความสําคัญต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั:วถึงและสมํ:าเสมอ เพื:อพฒันา

ความสามารถของพนกังานใหเ้กิดศกัยภาพในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ 
5.3.6 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซึ:งตัWงอยูบ่นพืWนฐานความรู้ทางวชิาชีพของพนกังาน 
5.3.7 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆที:เกี:ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

5.4 การปฏิบัตต่ิอลูกค้า 
บริษทัฯ กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัต่อลูกคา้เป็นส่วนหนึ:งในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที:ดีโดยเนน้หลกัความซื:อสัตยสุ์จริตต่อ

ลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ที:ผลิตและจาํหน่ายให้ลูกค้าต้องผ่านการตรวจสอบวา่ไดคุ้ณภาพมาตรฐานตามที:กาํหนด และตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์
อยา่งต่อเนื:องเพื:อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยบริษทัฯ จะใหค้าํแนะนาํที:ดีต่อลูกคา้ พร้อมช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 
โดยปฏิบติั อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม  
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บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของลูกคา้ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงันีW  
5.4.1 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเรื: องกระบวนการผลิต และการจัดส่งสินค้าที: มีคุณภาพที: ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้

ความสาํคญัในการปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยใีนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
5.4.2 จดัใหมี้ระบบการควบคุมดูแลการปฏิบติัตามขอ้ตกลงที:ไดใ้หไ้วก้บัลูกคา้อยา่งเคร่งครัดและดว้ยความซื:อสัตยสุ์จริตเอาใสใส่ 

สมํ:าเสมอ 
5.4.3 จดัใหมี้ระบบรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้อยา่งรัดกมุและเหมาะสม เสมือนเป็นความลบัของบริษทัฯ และไม่นาํไปใชเ้พื:อ

ประโยชน์ของตนเองหรือผูที้:เกี:ยวขอ้งโดยมิชอบ 
5.4.4 ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวญั หรือรางวลั หรือสิ:งตอบแทนอื:นใดจากลูกคา้หรือบุคคลอื:น เวน้แต่เป็นการรับอนั

เนื:องจากการใหต้ามประเพณีนิยม 
5.4.5  ยึดถือและดํารงความซื:อสัตยสุ์จริต เป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจ และรักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นําขอ้มูลมาใช้เพื:อ

ประโยชน์ของตนเองและผูที้:เกี:ยวขอ้งโดยมิชอบ  
5.4.6 ปฏิบติัตามาตรฐานต่างๆที:เกี:ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อนัเป็นที:ยอมรับโดยทั:วไป 
5.4.7 ดาํเนินธุรกิจโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมหรือสนับสนุน

กิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที:มิชอบดว้ยกฎหมาย 
5.4.8 สื:อสารขอ้มูลเกี:ยวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทัฯ ใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจที:ถูกตอ้ง 
5.4.9 สื:อสารถึงลูกคา้ต่อนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั:นเพื:อความเขา้ใจที:ตรงกนัและรวมถีงหาแนวร่วมเพื:อการ

ต่อตา้นการการทุจริตและคอร์รัปชั:นใหเ้กิดในวงกวา้งต่อไป 
5.5 การปฏบิัตต่ิอคู่ค้า 

บริษทัฯ มีนโยบายให้พนกังานปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ซื:อสัตย ์และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่คา้โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ พืWนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนที:เป็นธรรมทัWงสองฝ่าย หลีกเลี:ยงสถานการณ์ที:ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การ
เจรจาแกปั้ญหาตัWงอยูบ่นพืWนฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงันีW  

5.5.1 ไม่เรียกหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที:ผิดกฎหมายในการคา้กบัคู่คา้ 
5.5.2 ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลงและเงื:อนไขต่างๆต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกนั กรณีที:ไม่สามารถปฏิบติัตาม

เงื:อนไขขอ้ใดได ้จะร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 
5.5.3 รักษาสมัพนัธภาพที:ย ั:งยนืกบัคู่คา้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกนัดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิ:งแวดลอ้ม 
5.5.4 มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้อยา่งเสมอภาคบนพืWนฐานการแข่งขนัที:เป็นธรรม 
5.5.5 การจดัซืWอ จดัหาตอ้งมีขัWนตอนที:ไดต้รวจสอบได ้เพื:อใหเ้กิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด 
5.5.6 ใหข้อ้มูลที:เป็นจริงและถูกตอ้ง 
5.5.7 สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ ในการผลิตสินคา้ที:มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
5.5.8 ใหค้าํนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื:อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบั               

คู่คา้ โดยการปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาที:กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 
5.5.9 ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์หรือเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที:ไม่สุจริต

ในทางการคา้กบัคู่คา้ 
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5.5.10  รักษาความลบัไม่นาํขอ้มูลมาใชเ้พื:อประโยชน์ของตนเองและผูที้:เกี:ยวขอ้งโดยมิชอบ 
5.5.11 สื:อสารถึงคู่คา้ต่อนโยบายการต่อตา้นการทุจริตแลคอร์รัปชั:นของบริษทั เพื:อทาํความเขา้ใจที:ตรงกนัและการหาแนวร่วมเพื:อ

การต่อตา้นการการทุจริตและคอร์รัปชั:นใหเ้กิดในวงกวา้งต่อไป 
5.6 นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี@  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของเจา้หนีW  จึงไดก้าํหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อเจา้หนีW  ดงันีW  
5.6.1 รักษาและปฏิบติัตามเงื:อนไขที:มีต่อเจา้หนีWอย่างเคร่งครัด ทัWงในแง่การชาํระคืน การดูแลหลกัทรัพยค์ ํWาประกนัและเงื:อนไข

อื:นๆ รวมทัWงไม่ใชเ้งินทุนที:ไดจ้ากการกูย้มืไปในทางที:ขดัต่อวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงที:ทาํกบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน 
5.6.2 รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ดว้ยความซื:อสตัย ์ถูกตอ้งและตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หนีWอยา่งสมํ:าเสมอ 
5.6.3 ปฏิบติัต่อเจ้าหนีW การคา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัWงอยู่บนพืWนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนที:เป็นธรรมต่อทัW ง              

สองฝ่าย 
5.6.4 รายงานเจา้หนีW ล่วงหนา้ หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสญัญาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

5.7 นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอคู่แข่งขัน 
บริษทัฯ มีนโยบายที:จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉ้อฉล จึง

กาํหนดนโยบายหลกัดงันีW  
5.7.1 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที:ดีอยา่งเสมอภาคกนั ไม่บิดเบือนขอ้มูล หลอกลวงหรือใชว้ิธีอื:นใดที:ไม่

ถูกตอ้งตามครรลองของการแข่งขนัที:ดี 
5.7.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลที:เป้นความลบัของคู่แข่งทางการคา้โดยวธีิการที:ผิดกฎหมาย 
5.7.3 ไม่กระทาํโดยเจตนาเพื:อทาํลายชื:อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางเสื:อมเสียงให้ร้ายป้ายสี กล่าวหาโดย

ปราศจากความจริง หรือมีการกระทาํการใดๆที:ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนั 
5.7.4 ไม่กีดกนัผูอื้:นในการเขา้ร่วมการแข่งขนัทางธุรกิจ 

5.8 การไม่ให้และไม่เรียก หรือรับสินบน รางวลัหรือค่าตอบแทนใด ๆ  
 นอกเหนือจากที:ไดร้ะบุไวใ้นนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั:นบริษทั จัดให้มีนโยบายเพิ:มเติมในเรื: องที:เกี:ยวขอ้งดังกล่าว ตาม
รายละเอียดต่อไปนีW  

5.8.1 ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนักงานทาํการเรียกร้องหรือรับซึ: งผลประโยชน์ใด ๆ หรือรับการเลีW ยงรับรองในลกัษณะที:เกินกว่า
ปกติจากบุคคลจากผูเ้ป็นหุน้ส่วนที:บริษทัทาํธุรกิจ 

5.8.2 ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนทาํการเสนอประโยชน์ใด ๆ แก่บุคคลภายนอกเพื:อเป็นการชกัจูงให้บุคคลเหล่านัWน
กระทาํการโดยมิชอบ 

5.8.3 ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะตอ้งหลีกเลี:ยงการเสนอหรือรับไวซึ้: งรางวลัหรือของกาํนัลใด ๆ จากบุคคลที:ทาํธุรกิจกับ
บริษทั เวน้เสียแต่วา่เป็นการใหห้รือรับเนื:องในโอกาสพิเศษส่วนบุคคล เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร และมีมูลค่าเหมาะสม โดย
การใหห้รือรับดงักล่าวจะไม่เกี:ยวขอ้งกบัความร่วมมือ ทางธุรกิจ 

5.8.4 หากผูบ้ริหารและพนักงานได้รับของขวญัในรูปของเงินหรือสิ:งของที:บริษทัพิจารณาว่ามีมูลค่าสูง ให้แจง้ผูบ้งัคบับญัชา
ทราบตามลาํดบัขัWน 
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ข้อ 6 การปฏิบัติต่อสังคมและสิ5งแวดล้อม 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม ชุมชนและสิ: งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ: งในหลักการกํากับดูแลกิจการที: ดี 

นอกเหนือจากการปฏิบติัตามกฎหมายที:บริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทัWงลูกจา้งและพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด บริษทัฯ ยงั
เนน้ย ํWาถึงการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองที:ดีและมีจิตสาธารณะก่อนตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ บริษทัฯ จะตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ:งแวดล้อมเสมอ โดยศึกษาและวิเคราะห์อย่างถี:ถ้วนพร้อมทัW งรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้เสียที:อาจได้รับผลกระทบจากการ
ดาํเนินการของบริษทั โดยมีเป้าหมายที:จะเป็นส่วนหนึ:งในการช่วยพฒันาสงัคมและสิ:งแวดลอ้มใหดี้ยิ:งขึWน 

บริษทัฯ มีนโยบายที:จะดาํเนินธุรกิจดว้ยการดูแลรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและสิ:งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้การพฒันาธุรกิจอยา่งย ั:งยืน
ไปกบัสงัคม และยดึมั:นการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองที:ดี และปฏิบติัตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัที:เกี:ยวขอ้งอยา่งครบถว้น โดยบริษทัฯจะมุ่งมั:น
ในการพฒันาส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพชีวติของสงัคม ชุมชนและสิ:งแวดลอ้มอนัเป็นที:ที:บริษทัฯ ตัWงอยูใ่หมี้คุณภาพดีขึWนพร้อมๆ กบัการ
เติบโตของบริษทัฯ โดยกาํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัไวด้งันีW  

6.1 มุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจใหมี้ความยั:งยนื มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคมสิ:งแวดลอ้ม ทัWงในดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต ดา้น
ความปลอดภยั และการใชท้รัพยากรธรรมชาติ รวมทัWงการดูแลผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

6.2 ส่งเสริมการปลูกจิตสาํนึกใหผู้บ้ริหาร พนกังานในเรื:องความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและสิ:งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื:อง 
6.3 ส่งเสริมใหมี้โครงการหรือกิจกรรมเพื:อสงัคมและสิ:งแวดลอ้มอยา่งสมํ:าเสมอ เป็นกิจกรรมที:สร้างประโยชน์ให้กบัชุมชนและ

สงัคมอยา่งแทจ้ริง โดยใชท้รัพยากรของบริษทัฯไดอ้ยา่งคุม้ค่ามีประสิทธิภาพ 
6.4 มีการสื:อสารและประชาสมัพนัธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื:อสงัคมและสิ:งแวดลอ้มใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบ 

ข้อ 7 การดําเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใสและสุจริต 
ยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที:ดี ซึ: งมุ่งเนน้ถึงการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได ้ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมและ

ดาํเนินธุรกิจตามธรรมเนียมปฏิบติัอนัดี เพื:อใหถู้กตอ้งตามทาํนองคลองธรรมต่อคู่คา้ ลูกคา้และบุคคลอื:น ๆ ซึ: งติดต่อกบับริษทั ซึ: งบริษทัฯ 
จะดาํเนินการตามขัWนตอนที:กฎหมายกาํหนดไวทุ้กประการ รวมทัWงมีการเปิดเผยขอ้มูลอนัสาํคญัใหแ้ก่ประชาชนทราบดว้ยวธีิการซึ: งสามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย 

ข้อ 8 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 เมื:อมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัเกิดขึWน บริษทัฯ จะดาํเนินการตามกฎหมายและนโยบายของบริษทัสําหรับการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานก่อนเสมอเพื:อพิจารณาอนุมติัเฉพาะกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทั โดยบริษทัฯ ไดท้าํการวางนโยบายเกี:ยวกบั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เอาไวด้งันีW  

8.1  หลีกเลี:ยงการทาํรายการเกี:ยวโยงที:อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั หากมีความจาํเป็นที:จะตอ้งทาํรายการ
ที:มีความเกี:ยวโยง บริษทัฯ จะตอ้งทาํรายการดงักล่าวเสมือนตามปกติการคา้กบับุคคลภายนอกทั:วไปโดยบุคคลที:เกี:ยวโยง
จะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื:อเขา้ทาํธุรกรรมนัWน ๆ 

8.2 หลีกเลี:ยงการลงทุนในบริษทัที:มีสภาพเป็นคู่แข่งของบริษทั 
8.3 ในกรณีที:ผูบ้ริหาร พนกังานหรือบุคคลในครอบครัวของผูบ้ริหารหรือพนกังานมีส่วนร่วมในกิจการใดอนัก่อให้เกิดหรืออาจ

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัธุรกิจของบริษทั บุคคลผูน้ัWนจะตอ้งทาํการรายงานให้แก่ประธานกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารสูงสุดทราบ 
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8.4 พนกังานลูกจา้งผูท้าํหนา้ที:เป็นที:ปรึกษาหรือตาํแหน่งใด ๆ ในบริษทั องคก์รหรือสมาคมอื:น ๆ ภายนอก การดาํรงตาํแหน่งเช่น
วา่นัWนจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือเกิดผลกระทบโดยตรงต่องานหรือตาํแหน่งที:ผูน้ัWนมีหนา้ที:อยูต่่อ
บริษทั 

ข้อ 9   การใช้ข้อมูลภายใน 
นอกเหนือจากที:ระบุไวใ้นนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเพิ:มเติมสาํหรับ

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานโดยใหมี้รายละเอียดดงัต่อไปนีW  
9.1 ห้ามมิให้ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเพื:อแสวงหาผลประโยชน์ในการซืWอหรือขาย หุ้นของบริษทัหรือ ให้ขอ้มูลเช่นวา่นัWนแก่

บุคคลอื:นเพื:อซืWอหรือขายหุน้ของบริษทั 
9.2 หา้มมิใหใ้ชข้อ้มูลความลบัภายในของบริษทัเพื:อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ไม่วา่จะเป็นการใชเ้พื:อส่วนตวัหรือเพื:อบุคคล

ใด ๆ โดยไม่คาํนึงวา่ขอ้มูลดงักล่าวอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั 
9.3 หา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความลบัทางการคา้ของบริษทัต่อบุคคลอื:นโดยเฉพาะอยา่งยิ:งต่อคู่แข่งทางการคา้ของบริษทั 
9.4 หา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัของลูกคา้จนกวา่จะไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งบริษทั 
9.5 บริษทัฯ กาํหนดมาตรการป้องกนัการแลกเปลี:ยนขอ้มูลภายในของบริษทัต่อบุคคลที:เกี:ยวโยง ซึ: งรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงและพนกังานในแผนกที:เกี:ยวขอ้ง (ให้นบัรวมคู่สมรสและบุตรที:ยงัไม่บรรลุนิติภาวะดว้ย) ทัW งนีWบริษทัฯ มีนโยบาย
ห้ามมิให้บุคคลที:เกี:ยวโยงทาํการซืWอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนที:มีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน                
แต่ละไตรมาสและรายงานงบการเงินประจาํปีภายใน 24 ชั:วโมงหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินดงักล่าว 

ในกรณีที:บุคคลที:เกี:ยวโยงเขา้ถึงขอ้มูลที:ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนซึ:งมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทับุคคลเหล่านีW จะ
ถูกหา้มมิใหซื้Wอขายหลกัทรัพยห์ลงัจากขอ้มูลดงักล่าวไดถู้กเปิดเผยต่อสาธารณชนไปแลว้เป็นระยะเวลา 24 ชั:วโมง ผูบ้ริหารหรือแผนกงานที:
เกี:ยวขอ้งที:เขา้ถึงขอ้มูลที:มิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะจะตอ้งไม่นาํขอ้มูลเหล่านัWนไปเผยแพร่ต่อบุคคลที:สามหรือบุคคลที:เกี:ยวขอ้งอื:น ๆ หรือใช้
ขอ้มูลโดยไม่ถูกตอ้ง ทัWงนีW  เมื:อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที:ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) เปลี:ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยจ์ะตอ้งทาํการรายงานการถือครองดงักล่าวตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 มาตรา 59 ภายในสาม
วนัทาํการนบัจากวนัที:มีการซืWอ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยใ์นแต่ละครัW ง 

ข้อ 10    หน้าที5ต่อผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีหน้าที:ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิตามที:ตนมีอยู่ตามกฎหมายทุกประการ พร้อมทัWง

กาํหนดให้สิทธิอื:น ๆ แมก้ฎหมายไม่ไดก้าํหนดไว ้ดว้ยวิธีการปฏิบติัตามมาตรฐานที:ไดรั้บความเชื:อถือและเปิดเผยขอ้มูลอนัสาํคญัซึ: งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้โดยวธีิการที:เขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่ายและในการประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยวิธีการที:เหมาะสม บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุน้ไดส้อบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ:มเติมก่อนมีการลงมติในแต่ทุกวาระเสมอ โดยจดัใหมี้ผูที้:เกี:ยวขอ้งตอบคาํถาม หรืออธิบายชีWแจง
ต่อผูถื้อหุน้ในการนัWนดว้ย 

1) นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ระลึกถึงอยู่เสมอว่าผูถื้อหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษทัฯ มีหน้าที:สร้างมูลค่าเพิ:มให้ผูถื้อหุ้นในระยะยาว บริษทัฯ จึง

กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปนีW  
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1. ปฏิบติัหนา้ที:ดว้ยความซื:อสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆตามหลกัการของวิชาชีพดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ 
และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทัWงรายใหญ่และรายยอ่ย เพื:อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

2. นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษทัฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชีและรายงานอื:นๆโดยสมํ:าเสมอและ
ครบถว้นตามความเป็นจริง 

3. หา้มไม่ใหแ้สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูอื้:นโดยใชข้อ้มูลใดๆของบริษทัฯ ซึ:งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรือดาํเนินการ
ใด ๆ ในลกัษณะที:อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัฯอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลาและเท่าเทียม

กนั เพื:อใชป้ระกอบการตดัสินใจในทุกๆเรื:องของผูถื้อหุน้ ดงันัWนคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีนโยบาย ดงันีW   
1. สิทธิเบื@องต้นที5ผู้ถือหุ้นจะได้รับ 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในสิทธิของผูถื้อหุน้ซึ:งไม่อาจจาํกดัเฉพาะสิทธิที:กฎหมายกาํหนดไว ้ไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยสิทธิขัWนพืWนฐานของผูถื้อหุน้ไดแ้ก่ การซืWอขายหรือการโอนหุ้น 
การมีส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัฯ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูล ผลการดาํเนินงาน นโยบายการบริหารงานของบริษทัฯ อยา่งครบถว้นเพียงพอ การ
เขา้ร่วมประชุมเพื:อใชสิ้ทธิออกเสียงในที:ประชุมผูถื้อหุ้นเพื:อแต่งตัWงหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัWงผูส้อบบญัชี และเรื:องที:มีผลกระทบ
บริษทัฯ เช่นการจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ การลดทุนหรือเพิ:มทุน รวมถึงการ
อนุมติัรายการพิเศษเป็นตน้ 

2. สิทธิเพิ5มเตมิของผู้ถือหุ้น 
นอกจากสิทธิพืWนฐานดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯยงัไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัในเรื:องต่างๆที:เป็นการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้แก่
ผูถื้อหุน้ ดงันีW   

2.1 ใหบ้ริษทัฯ จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทัWงขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆใหเ้พียงพอ โดยระบุวตัถุประสงคแ์ละ
เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื:อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งครบถว้นล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ในกรณีที:ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆเขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะที:บริษทัฯไดจ้ดัส่ง
ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

2.2 อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมทัWงในเรื:องสถานที:และเวลาที:เหมาะสม 
2.3 ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที:กาํหนด โดยไม่เปลี:ยนแปลงขอ้มูลสาํคญัหรือเพิ:มวาระ

การประชุมอย่างกะทนัหัน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในเรื:องการตรวจสอบการดาํเนินงานฯของบริษทัฯ 
สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ และกรรมการรวมถึงผูบ้ริหารที:เกี:ยวขอ้งจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่อ
ตอบคาํถามในที:ประชุมดว้ย 

2.4 ให้เพิ:มช่องทางในการรับข่าวสารของผูถื้อหุ้นผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดน้าํข่าวสารและรายละเอียดต่างๆของ
บริษทัฯแสดงอยูใ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯโดยเฉพาะในส่วนของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ 
เพื:อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลระเบียบวาระการประชุมไดอ้ยา่งสะดวกและครบถว้น 

2.5 นโยบายใหก้รรมการเขา้ร่วมประชุมเพื:อตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั 
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2.6 การจดบนัทึกรายงานการประชุม ให้บนัทึกให้ครบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใสและบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที:
สําคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื:อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้นอกจากนีW ให้บริษั
เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯเพื:อให้ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณารวมถึงส่งรายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที:มีการประชุมผูถื้อหุน้นัWน

2.7 เพิ:มความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการไดรั้บเงินปันผลผ่านทาง
อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บเงินปันผลตรงเวลา ป้องกนัปัญหาเรื:องเช็คชาํรุด สูญหายหรือส่งมอบล่าชา้ 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันัWนคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีนโยบาย ดงัต่อไปนีW  
1. ใหบ้ริษทัฯ จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทัWงขอ้มูลประกอบการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 

วนั เพื:อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้
2. ใหศึ้กษาแนวทางเพื:อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื:อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ:มเติมไดก่้อนการ

ประชุมผูถื้อหุน้ 
3. กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอชื:อบุคคลที:มีคุณสมบั

คณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอชื:อ

4. ใหเ้พิ:มการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ที:ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองโดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคล
ใดบุคคลหนึ: ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 
อิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้

5. ใหป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นชาวไทย
หรือผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ 

6. กาํหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัW น และบันทึกไวใ้นรายงานการประชุม
คณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนัยสําคญัในลกัษณะที:อาจทาํให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ควรงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนัWนๆ

นโยบายฉบบันีWไดรั้บการอนุมติัโดยมติประชุมกรร
ตัWงแต่วนัที: 15 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 

PUBLIC COMPANY LIMITED ฉบับที5 

ครั@งที5แก้ไข 

แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน วนัที5บังคบัใช้ 

และข้อพงึปฏบัิติในการทาํงาน หน้าที5 

Company Limited. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization
มหาชน)  ห้ามคดัลอกหรือสืAอสารไปยงับคุคลทีAสามก่อนได้รับอนมุตั ิ

 

การจดบนัทึกรายงานการประชุม ให้บนัทึกให้ครบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใสและบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที:
สําคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื:อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้นอกจากนีW ให้บริษทัฯนาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น
เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯเพื:อให้ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณารวมถึงส่งรายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

วนั นบัแต่วนัที:มีการประชุมผูถื้อหุน้นัWน 
เพิ:มความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการไดรั้บเงินปันผลผ่านทางการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บเงินปันผลตรงเวลา ป้องกนัปัญหาเรื:องเช็คชาํรุด สูญหายหรือส่งมอบล่าชา้ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันัWนคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีนโยบาย ดงัต่อไปนีW  
ใหบ้ริษทัฯ จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทัWงขอ้มูลประกอบการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 

เพื:อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
ใหศึ้กษาแนวทางเพื:อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื:อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ:มเติมไดก่้อนการ

กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอชื:อบุคคลที:มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื:อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการโดยสามารถเสนอชื:อผ่าน
คณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอชื:อ 
ใหเ้พิ:มการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ที:ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองโดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคล
ใดบุคคลหนึ: ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และให้มีการแจง้รายชื:อกรรมการ
อิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

หุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นชาวไทย

กาํหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัW น และบันทึกไวใ้นรายงานการประชุม
การมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนัยสําคญัในลกัษณะที:อาจทาํให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้

ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ควรงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนัWนๆ 

นโยบายฉบบันีWไดรั้บการอนุมติัโดยมติประชุมกรรมการบริษทั ครัW งที: 4/2562 วนัที: 8 สิงหาคม 2562 
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การจดบนัทึกรายงานการประชุม ให้บนัทึกให้ครบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใสและบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที:
ทฯนาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น

เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯเพื:อให้ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณารวมถึงส่งรายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร (ถา้มีการจ่ายเงินปันผล) เพื:อ
อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บเงินปันผลตรงเวลา ป้องกนัปัญหาเรื:องเช็คชาํรุด สูญหายหรือส่งมอบล่าชา้  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันัWนคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีนโยบาย ดงัต่อไปนีW   
ใหบ้ริษทัฯ จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทัWงขอ้มูลประกอบการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 

ใหศึ้กษาแนวทางเพื:อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื:อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ:มเติมไดก่้อนการ

ติเหมาะสมเพื:อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการโดยสามารถเสนอชื:อผ่าน
คณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมข้อมูล

ถือหุน้ที:ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองโดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคล
คน เขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และให้มีการแจง้รายชื:อกรรมการ

หุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นชาวไทย

กาํหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัW น และบันทึกไวใ้นรายงานการประชุม
การมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนัยสําคญัในลกัษณะที:อาจทาํให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้

2 และมีผลบงัคบัใชแ้ทนฉบบัเดิม
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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั-น Anti-Corruption Policy 
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This document is property of Applied DB Public Company Limited. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization. เอกสารนี' เป็นทรัพยสิ์นของ
บริษทั  แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน)  หา้มคดัลอกหรือสืAอสารไปยงับุคคลทีAสามก่อนไดรั้บอนุมติั 

 

 

บทนํา 

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซืAอสัตย ์สุจริตและสามารถ
ตรวจสอบได ้เพืAอให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีAดี ซึA งบริษทัฯ ไดก้าํหนด
นโยบายและยดึถือตลอดมา บริษทัฯ จึงมุ่งส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รของบริษทัฯ มีจิตสาํนึกทีAดีต่อความซืAอสตัยสุ์จริตในการปฏิบติั
หนา้ทีA 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัดีถึงความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชัAน ซึA งไม่ใช่เพียงกระทบชืAอเสียงทีAดีขององคก์รแต่ยงัส่งผลต่อระบบ
บริหารจดัการองคก์รอยา่งมากมายและโดยเฉพาะระเบียบประพฤติปฏิบติัอนัดีต่อสังคม บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัAนขึ'นมา โดยนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAน (“นโยบาย”) ฉบบันี' ถือเป็นส่วนเพิAมเติมของประมวลจริยธรรมของบริษทัและ
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

วัตถุประสงค์ 
1. เพืAอกาํหนดแนวปฎิบติั และการดาํเนินการตามนโยบายต่อตา้นทุจริตและคอรรัAปชัAน 
2. เพืAอป้องกนัและควบคุมความเสีAยงทีAเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัAน รวมถึงผลกระทบต่อชืAอเสียงและบทลงโทษตามกฏหมาย 
3. เพืAอสร้างความน่าเชืAอถือในความซืAอสตัยใ์หแ้ก่การดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

ขอบเขตของนโยบาย 
1. นโยบายฉบบันี' นาํมาใชบ้งัคบักบับุคคลากรของบริษทัในทุกระดบั ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั รวมถึง

พนัธมิตร และผูมี้ส่วนได้เสียทีAเกีAยวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั ได้แก่ ลูกคา้ คู่คา้ ลูกหนี'  เจ้าหนี'  หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีAรัฐ 
รัฐวสิาหกิจ และบุคคลทีAเกีAยวขอ้ง 

2. การบังคับใช้นโยบายฉบับนี' โดยพิจารณาให้สอดคล้อง กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ กฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสีAยง ระเบียบว่าดว้ยอาํนาจอนุมติั คู่มืออาํนาจอนุมติัและการ
ดาํเนินงาน รวมถึงคู่มือทีAเกีAยวขอ้ง ตลอดจนแนวปฎิบติัอืAนไดทีAบริษทัจะกาํหนดทั'งทีAมีอยูใ่นปัจจุบนัและกาํหนดขึ'นในอนาคต 

นิยาม 

 บริษทั หมายถึง บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน ) 

 การคอร์รัปชั*น (Corruption) หมายถึง การกระทาํทีAให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืAนใดแก่เจา้หน้าทีAรัฐใน
ประเทศ เจา้หนา้ทีAของรัฐต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ทีAขององคก์รระหวา่งประเทศ เพืAอจูงใจใหก้ระทาํการ ไม่กระทาํการ หรือประวงิการกระทาํ
อนัมิชอบดว้ยหนา้ทีA และมีเจตนาใหไ้ดรั้บประโยชน์สาํหรับตนเองหรือผูอื้Aนโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ซึAงอาจรวมถึงการช่วยเหลือทางการเมือง 
การบริจาคเพืAอการกศุล เงินสนบัสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอืAนๆ เป็นตน้ 
 การทุจริต (Fraud) หมายถึง ประพฤติชัAว ประพฤติไม่ดี ไม่ซืAอตรง โกง คดโกง ฉ้อโกง โดยใชอุ้บายหรือเลห์เหลีAยมหลอกลวง
เพืAอให้ไดสิ้AงทีAตอ้งการ เพืAอการแสวงหาประโยชน์ทีAมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเอง หรือผูอื้Aน เช่น ยกัยอกเงิน หรือ ทรัพยสิ์น
ของบริษทัไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน การฉอ้โกง การมีผลประโยชน์ทบัซอ้น การตกแต่งบญัชีหรือการแกไ้ขปลอมแปลงเอกสาร รวมถึงการให้
สินบนทุกรูปแบบไม่วา่จะโดยตรง หรือโดยออ้ม 
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 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนบัสนุนดา้นการเงินหรือส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วม
กิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษทั เพืAอสนบัสนุนพรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลทีAเกีAยวขอ้งทางการเมือง ไม่วา่จะเป็นทางตรง
หรือทางออ้ม เพืAอใหไ้ดม้าซึAงสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ แต่ทั'งนี' ไม่
รวมถึงพนกังานการทีAพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิเสรีภาพ 
 การบริจาคเพื*อการกุศล (Charitable Contributions) หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิAงของ หรือประโยชน์อืAนได ให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลใดทีAจัดตั' งขึ' น เช่น สมาคม มูลนิธิ องค์กร สาธารณะ วดั โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรทีAทําประโยชน์เพืAอสังคม อันมี
วตัถุประสงคเ์พืAอจดัทาํสาธารณะประโยชน์ใหส้งัคมโดยไม่หวงัสิAงตอบแทน หรือผลประโยชน์จากองคก์รทีAเขา้ไปใหก้ารสนบัสนุน 
 เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินทีAจ่ายใหห้รือไดรั้บจากลูกคา้ คู่คา้ สมาคม มูลนิธิ องคก์รกุศล หรือองคก์รทีAไม่แสวงหา
กาํไร โดยมีวตัถุประสงคเ์พืAอส่งเสริมตราสินคา้ หรือ ชืAอเสียงของบริษทั อนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชืAอถือทางการคา้ช่วยกระชบั
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมกบัโอกาส 
 ค่าของขัวญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื*นๆ ที*เกี*ยวข้อง หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีAจ่ายเพืAอเป็นค่าสิAงของใดๆ ทีAมี
มูลค่าทางการเงิน รวมถึงสิAงทีAใชแ้ทนเงินสด และสิAงทีAสามารถแลกเปลีAยนเป็นสินคา้หรือบริการ 
 ค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payments) หมายถึง ค่าใชจ่้ายจาํนวนเล็กนอ้ยทีAจ่ายแก่เจา้หนา้ทีAของรัฐอยา่งไม่เป็นทางการ 
และเป็นการใหเ้พียงเพืAอใหม้ัAนใจวา่เจา้หนา้ทีAของรัฐจะดาํเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุน้ใหด้าํเนินการเร็วขึ'น โดยกระบวนการ
นั'นไม่ตอ้งอาศยัดุยพินิจของเจา้หนา้ทีAรัฐ และเป็นการกระทาํอนัชอบดว้ยหนา้ทีAของเจา้หนา้ทีAรัฐผูน้ั'นรวามทั'งเป็นสิทธิทีAนิติบุคคลพึงจะไดรั้บ
ตามกฎหมายอยูแ่ลว้ เช่นการขอใบอนุญาต การขอหนงัสือรับรอง และการไดรั้บการบริการสาธารณะ เป็นตน้ 
 พนักงานบริษทั หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบัของบริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) 

หน้าที*ความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ทีAรับผิดชอบเป็นผูอ้นุมติั และกาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํนโยบายและแนวปฎิบติัการต่อตา้นทุจริตและ
คอร์รัปชัAนทีAชดัเจน สืAอสารนโยบายแก่พนกังานของบริษทัทุกระดบั และบุคคลภายนอกเพืAอใหเ้กิดการนาํไปปฎิบติัไดจ้ริง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ทีAสอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเกีAยวกบัมาตรการคอร์รัปชัAนของ
บริษทั ตามโครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) ในหนา้ทีAรับผิดชอบ ในการสอบทานระบบรายงานทาง
การเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน สอบทานใหบ้ริษทัปฎิบติัตามกฎหมายทีAเกีAยวขอ้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง กาํหนดนโยบายการบริหารความเสีAยงและกลยทุธ์การบริหารความเสีAยงทีAมีผลต่อนโยบายต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัAน พิจารณาและกลัAนกรองการจดัสรรสินทรัพยเ์ชิงกลยุทธ์ ให้สอดคลอ้งกบัความเสีAยงทีAยอมรับไดข้องบริษทัและ
รายงานผลการบริหารความเสีAยงต่อคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที*บริหาร ผู้บริหาร มีหนา้ทีA นาํนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAนไปปฎิบติัในการ
ทาํงาน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพืAอให้สอดคลอ้งกบัการเปลีAยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคบั และ
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหนา้ทีAและรับผิดชอบ รับนโยบายจากกรรมการมาจดัทาํนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAน ให้
คาํปรึกษาและขอ้แนะนาํเกีAยวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAน สอบทานในการตรวจสอบ และสอบทานการปฎิบติัตามนโยบาย
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ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAน สืAอสารและหรืออบรมให้ความรู้เกีAยวกบันโยบาย สอบสวนขอ้เท็จจริงในกรณีมีการร้องเรียน หรือการแจง้
เบาะแส เพืAอให้มัAนใจว่าบริษทัมีระบบควบคุมภายในดา้นการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัAนทีAเหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

แนวปฏิบัติและข้อกาํหนดในการดําเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั*น 
บททั-วไปนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ดาํเนินการหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชัAนในทุกรูปแบบ ทั'งทางตรง หรือ
ทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงานทีAเกีAยวขอ้ง และใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตาม นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAน 
อยา่งเหมาะสม และสมํAาเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเพืAอให้ สอดคลอ้งกบัการเปลีAยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

1. บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมภายในเพืAอป้องกันการคอร์รัปชัAนในเรืA องทีAมีความเสีAยงสูงทีAก่อให้เกิดการคอร์รัปชัAน กรรมการ และ
พนกังานของบริษทัทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ทีAโดยยึดนโยบายนี' เป็นหลกั ห้ามขอ้งเกีAยวกบัการทุจริตคอร์รัปชัAน ไม่วา่โดยตรงหรือโดย
ออ้มและหากพบเห็นหรือทราบเกีAยวกบัการทุจริตคอร์รัปชัAนไม่วา่จะเกีAยวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ทีAของตนหรือไม่ก็ตาม ตอ้งรายงาน
ใหผู้บ้งัคบับญัชาของตนหรือผูมี้อาํนาจดูแลรับผิดชอบเกีAยวกบัการประพฤติตามนโยบายนี' รับทราบ แต่ถา้หากผูน้ั'นทุจริตเสียเองก็ให้
รายงานแก่ผูมี้ตาํแหน่งเหนือกวา่ขึ'นไปทราบ 

2. ไม่ทาํพฤติกรรมใด ทีAเป็นการแสดงถึงเจตนาวา่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัAน การให ้หรือรับสินบน แก่เจา้หนา้ทีAของรัฐและเอกชน หรือผู ้
มีส่วนไดเ้สียทีAเกีAยวขอ้งกบับริษทัฯ เพืAอใหไ้ดม้าหรือคงไวซื้Aงธุรกิจ หรือขอ้ไดเ้ปรียบทางกการแข่งขนั หรือเพืAอประโยชน์ของตนเอง
และผูที้AเกีAยวขอ้ง 

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมืAอพบเห็นการกระทาํทีAเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปปชัAนทีAเกีAยวขอ้งกบับริษทัฯ โดยถือเป้นหน้าทีAทีAตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลทีAรับผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ 

4. บริษทั จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลทีAปฏิเสธการคอร์รัปชัAน หรือแจง้เบาะแสเรืAองการคอร์รัปชัAนให้กบับริษทัฯ ตามทีA
กาํหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูที้Aใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรัปชัAน 

5. ผูที้Aกระทาํการทุจริตคอร์รัปชัAน เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณ ซึA งจะตอ้งไดรั้บการพิจารณา บทลงโทษ ตามระเบียบว่าดว้ยวินัย
พนกังานของบริษทั ทีAกาํหนดไว ้และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั'นๆ ผิดต่อบทบญัญติัของกฎหมาย 

6. บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้และทาํความเขา้ใจกบับุคคลทีAตอ้งปฏิบติัหนา้ทีAทีAเกีAยวขอ้งกบับริษทัฯ หรือ
อาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ ในเรืAองทีAตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นทุจริตและคอรรัปชัAนนี'  

7. บริษทัฯ จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในทีAเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อยา่งสมํAาเสมอเพืAอป้องกนัมิให้มี
การคอร์รัปชัAน 

8. บริษทัฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทีAสะท้อนถึงความมุ่งมัAนของบริษทัฯ ต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัAนตั'งแต่การคดัเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทนและการเลืAอนตาํแหน่ง 
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นโยบายในการปฏิบัตงิานที-เกี-ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั-น 
บริษทัฯ มีนโยบาย ห้ามพนักงานของบริษทั รับ หรือให้ของขวัญ การเลี'ยงรับรองหรือบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอืAนๆ รวมทั'งสิทธิ

ประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ใหก้บัลูกคา้ คู่คา้ของบริษทั หน่วยงานของรัฐ หรือ เจา้หนา้ทีA หรือ ผูที้AมีความเกีAยวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั เพืAอให้
ไดม้าซึAงธุรกิจหรือจูงใจใหเ้จา้หนา้ทีAของรัฐใหก้ระทาํการอนัมิชอบดว้ยหนา้ทีAเพืAอประโยชน์ของบริษทั หรือมีผลกระทบเกีAยวการดาํเนินการ
ของบริษทั โดยมีขอ้กาํหนดดงันี'  
1. ประเภทของค่าใช้จ่ายที-อาจเป็นเหตุจูงใจในการทุจริตและคอร์รัปชั-น 

1.1 ค่าของขัวญ และการรับรอง 

1.1.1 การให้ หรือการรับของขวัญ การเลี' ยงรับรอง หรือการบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอืAนๆ ทีAเกีAยวขอ้ง (Gift  /Hospitality 

/Entertain) จะกระทาํไดก็้ต่อเมืAอเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืAนใดตามธรรมจรรยา หรือให้กนัตามมารยาททีAปฏิบติั
ในสงัคม และตอ้งปฏิบติัในวาระโอกาสทีAเหมาะสม  

1.1.2 พนักงานของบริษทัตอ้งกระทาํตามขั'นตอนการอนุมติั การควบคุม รวมถึงการรายงานตามระเบียบของบริษทัทีAกาํหนดไว ้
รวมทั'งเป็นค่าใชจ่้ายทีAไดข้องบประมาณไวแ้ลว้ 

1.1.3 ตอ้งมีใบเสร็จ ใบกาํกบัภาษีหรือเอกสารรับรองทีAเพียงพอในการเบิกจ่าย และบนัทึกตามมาตรฐานบญัชี 
1.2 ค่าอาํนวยความสะดวก ( Facilitation Payment)  

บริษทัฯ  มีนโยบายหา้มจ่ายค่าอาํนวยความสะดวกแก่เจา้หนา้ทีAของรัฐไม่วา่กรณีใดๆ เนืAองจากการจ่ายค่าอาํนวยความสะดวกทีAจ่าย
ใหเ้จา้หนา้ทีAของรัฐมีความเสีAงสูงทีAกลายเป็นสินบน หรือเป็นค่าใชจ่้ายทีAมิชอบดว้ยกฎหมาย บริษทัไดก้าํหนดขอ้พึงปฏิบติัดงันี'  

1.2.1 หา้มพนกังานของบริษทั ให ้ขอให ้หรือรับ วา่จะให้ค่าอาํนวยความสะดวก หรือ สินบน ในรูปแบบทรัพยสิ์น หรือประโยชน์
อืAนใดแก่เจา้หน้าทีAรัฐ เจา้หน้าทีAของรัฐต่างประเทศ หรือเจา้หน้าทีAขององค์กรระหว่างประเทศ เพืAอจูงใจให้กระทาํการ ไม่
กระทาํการ หรือประวงิการกระทาํการ อนัส่งผลกระทบเกีAยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

1.2.2 การติดต่องานภาครัฐจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซืAอสตัยแ์ละตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายทีAเกีAยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
1.2.3 บริษทัมีการสืAอสารทีAชดัแจง้ถึงขอ้หา้มดงักล่าวใหพ้นกังานของบริษทั และผูก้ระทาํแทนบริษทัไดรั้บทราบทัAวกนั 

1.3 เงนิสนับสนุน (Sponsorship) 
บริษทัฯ สามารถใหเ้งินสนบัสนุนแก่บุคคลหรือนิติบุคคล โดยมีวตัถุประสงคเ์พืAอการดาํเนินธุรกิจ ส่งเสริมชืAอเสียงและภาพลกัษณ์ทีA

ดีของบริษทัโดยมีขอ้กาํหนดดงันี'  
1.3.1 เงินสนบัสนุนตอ้งกระทาํในนามของบริษทัเท่านั'น 
1.3.2 ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานทีAชดัเจนในกระบวนการอนุมติัและใชเ้งินสนบัสนุนซึA งสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัซื'อจดัจา้งของ

บริษทัฯ 
1.3.3 เงินสนบัสนุนตอ้งไม่ถูกใชเ้พืAอเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน และไม่ไดเ้ป็นขอ้อา้งในการคอร์รัปชัAน 

2. การช่วยเหลอืทางการเมอืง (Political Contributions) 
บริษทัฯ มีนโยบาย หา้มจ่ายเงิน ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืAนใด เพืAอสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองและบริษทัไม่มีแนวปฏิบติัทีAจะ

ให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลทีAเกีAยวขอ้งทางการเมือง ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม เพืAอให้
ไดม้าซึAงสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ 
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3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพืAอใหก้ารบริหารงานทรัพยากรบุคคลสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAนให้เกิดประสิทธิภาพ และป้องกนัมิให้มีการ

คอร์รัปชัAนทุกรูปแบบ บริษทัมีขอ้กาํหนดดงันี'  
3.1 บริษทัฯ ตอ้งนาํนโยบายฉบบันี'มาปรับใชก้บัการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั'งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคดัเลือกพนกังาน โดย

พนักงานทีAไดรั้บการคดัเลือก ตอ้งไม่กระทาํความผิดทางวินยัหรือไม่ไดรั้บโทษในความผิดทีAเกีAยวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัAน 
นอกจากนี'  การเลืAอนตาํแหน่ง การประเมินผลการปฏิบติังาน และการให้ผลตอบแทน บริษทัตอ้งพิจารณาผลการปฏิบติังานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและไม่มีประวติัการทุจริตและคอร์รัปชัAน หรือความประพฤติทีAขดัขวางต่อการปฏิบติัของนโยบายฉบบันี'  

3.2 บริษทัตอ้งใหค้วามรู้ และสร้างความตระหนกั เพืAอใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง เกีAยวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัAน บริษทัจดัให้
มีการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังานใหม่ และมีกระบวนการฝึกอบรมทดสอบความรู้เกีAยวกบันโยบายแก่พนกังานเป็นประจาํอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 ครั' ง 

3.3 บริษทัชี'แจงบทลงโทษของการฝ่าฝืนนโยบายนี' ใหแ้ก่พนกังานบริษทัรับทราบ 
3.4 บริษทัตอ้งมีนโยบายทีAจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานของบริษทัทีAปฏิเสธการคอร์รัปชัAน ถึงแมก้าร

ปฏิเสธนั'นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และมีกระบวนการสืAอสารใหพ้นกังานไดรั้บทราบอยา่งชดัเจน 
4. การสื-อสาร การรายงานข้อมูลแก่สาธารณชน หรือผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ มีนโยบายสืAอสารขอ้มูลต่างๆ ทีAเกีAยวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้งการทุจริตและคอร์รัปชัAนเพืAอใหพ้นกังานของบริษทั ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ 
ตวัแทน คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และผูที้AเกีAยวขอ้งทางธุรกิจได้รับทราบ ผ่านสืAอทั' งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านทางระบบ ADB 
knowledge, www.adb.co.th, รายงานประจาํปี เป็นตน้ เพืAอส่งเสริมชืAอเสียงและภาพลกัษณ์ทีAดีของบริษทัในการต่อตา้นคอร์รัปชัAน บริษทัได้
กาํหนดวธีิการทาํงานดงันี'  

4.1 บริษทัฯ มีการเผยแพร่ใหค้วามรู้และทาํความเขา้ใจเกีAยวกบันโยบายนี' ใหแ้ก่พนัธมิตรและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพืAอรับทราบมาตรการใน
การป้องกนัการคอร์รัปชัAน 

4.2 บริษทัฯ เปิดรับขอ้เสนอแนะเกีAยวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัAนจากพนัธมิตรและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  5.   การประเมนิความเสี-ยงการต่อต้านการคอร์รัปชั-น (Anti-Corruption risk assessment) 

บริษทัฯ มีการจดัทาํการประเมินความเสีAยงในการคอร์รัปชัAน โดยเฉพาะการประเมินความเสีAยงในการให้สินบนเจา้หนา้ทีAรัฐ โดยมุ่งเป้า
ไปทุกกระบวนการ พนักงานทุกระดบัทีAมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์หรือติดต่องานกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลภายนอก โดยมี
วธีิดาํเนินการดงันี'  

5.1 ตอ้งทาํการประเมินความเสีAยงดา้นทุจริตและคอร์รัปชัAนอยา่งต่อเนืAอง เพืAอลดโอกาสในการทุจริตทั'งภายในและภายนอกบริษทั 
อยา่งนอ้ยประเมินปีละ 1 ครั' ง 

5.2 จดัทาํนโยบายบริหารความเสีAยง โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั'นตํAาในการบริหารจดัการความเสีAยง 
6. ระบบการแจ้งเบาะแสการกระทาํความผดิ ( Whistle Blowing Policy) 

บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองทีAเหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแส ดว้ยความเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลากรทีAแจง้เรืAองทุจริตและคอร์รัปชัAน โดย
กาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแส และขอ้ร้องเรียน และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้เบาะแส และกระบวนการตรวจหาขอ้เท็จจริง              
ดูรายละเอียดไดใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํความผิด (Whistle Blowing Policy) 
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7. การตดิตามและทบทวน 
บริษทัฯ ตอ้งติดตามและทบทวนการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัAน เพืAอให้ทราบถึงสถานการณ์และความเสีAยงทีAเปลีAยนแปลงไปเกีAยวกบั

นโยบายนี'  โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีAสอบทานมาตรการป้องกันการคอร์รัปชัAนและการควบคุมภายในทีA เกีAยวข้องและ
คณะกรรมการความเสีAยง ตอ้งสอบทานการประเมินความเสีAยงดา้นทุจริตและคอร์รัปชัAน และจดัทาํรายงานผลไปยงัคณะกรรมการบริษทัอยา่ง
สมํAาเสมอ 
8. บทลงโทษ 

บริษทัฯ มีกระบวนการในการลงโทษพนกังานของบริษทัทีAไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัAนอยา่งเหมาะสม การลงโทษนี' รวมถึง
การเลิกจา้งหรือปลดออก ตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั นอกจากนี'อาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั'นๆ ผิดต่อบทบญัญติั
ของกฎหมาย 

นโยบายฉบบันี'ไดรั้บการอนุมติัโดยมติประชุมกรรมการบริษทั ครั' งทีA 4/2562 วนัทีA 8 สิงหาคม 2562 และมีผลบงัคบัใชแ้ทนฉบบัเดิม
ตั'งแต่วนัทีA 15 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
 
 
นายหวงั  วนาไพรสณฑ ์

        ประธานเจา้หนา้ทีAบริหาร 
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เอกสารแนบท้าย 
แนวทางปฏิบัตใินเรื-องของขัวญ ของกาํนัลและการเลี:ยงรับรอง 

ของขวัญ ของกาํนลัหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีAไดรั้บจากการให้ กบัคู่คา้ ลูกคา้ ทีAอาจจะมีความสัมพนัธ์ คา้ขายหรือดาํเนินธุรกิจทั'งใน
ปัจจุบนัและอาจเกิดขึ'นในอนาคต อาจพิจารณาไดว้า่อาจมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจในเรืAองใด เรืAองหนึAง ซึA งอาจมองไดว้า่เป็นการให้เพืAอเป็น
รางวลั หรือ อีกนยัหนึAงอาจเป็นอุปสรรคต่อการตดัสินใจทีAเหมาะสมและเป็นธรรม ซึAงบางกรณีก็พิจารณาไดว้า่ทาํไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และไดรั้บอนุญาตเพืAอใหห้รือรับของขวัญ ของกาํนลั หรือผลประโยชน์ใดๆ ได ้
ขอบเขต 

แนวทางปฏิบติัในเรืAองของขวัญ ของกาํนลัและการเลี'ยงรับรอง ใชก้บัพนกังานของบริษทัทุกคนทีAตอ้งตดัสินใจเพืAอสัAงซื'อและ/หรือ 
เพืAอตกลงทาํสญัญา ขายสินคา้ ใหบ้ริการหรือผลประโยชน์ใดหรืออยูใ่นสถานะทีAมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจนั'นๆ 

ของขวัญ ของกาํนัลและการเลี'ยงรับรอง หมายรวมถึงสิAงทีAมีมูลค่าเหมาะสม ไม่เกินระดบัทีAไดรั้บอนุญาต ซึA งพนกังานของบริษทัฯ 
หนึAงคนหรือกลุ่มคนไดรั้บจากลูกคา้ คู่คา้ เพืAอเป็นการสร้างความส้มพนัธ์ทีAดี มีความเหมาะสมในแต่ละวาระและถูกตอ้งตามกฎหมาย ทั'งนี'  
เพืAอความโปร่งในและเพืAอไม่ให้การให้หรือรับของขวัญ ของกาํนลัและการเลี'ยงรับรองนั'น ก่อให้เกิดความคาดหวงัต่อผลในการให้หรือรับ
ของนั'นๆ ซึAงไม่เป็นธรรมและ/หรือมองไดว้า่เป็นการทุจริตและคอร์รัปชั'น บริษทัจึงกาํหนดแนวทางปฏิบติัในเรืAองของขวัญ ของกาํนลัและ
การเลี'ยงรับรองไวด้งันี'  

1. การรับหรือการใหข้องขวญั ของกาํนลัและการเลี'ยงรับรองตามประเพณี สามารถกระทาํได ้ซึAงตอ้งมัAนใจวา่จะไม่มีผลกระทบหรือจะมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการดาํเนินงานและธุรกิจของบริษทัฯ 

2. การรับหรือการใหข้องขวัญ ของกาํนลัและการเลี'ยงรับรอง ตอ้งโปร่งใสและไม่คาดหวงัต่อผลในการรับหรือใหข้องนั'นๆ 
3. การรับหรือการให้ของขวญั ของกาํนัลและการเลี' ยงรับรองตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกฏเกณฑ์อืAนทีAเกีAยวขอ้ง รวมถึงนโยบาย 

มาตรการดาํเนินการ แนวทางปฏิบติัและคู่มือต่างๆ ของบริษทัฯ 
4. การใหข้องขวญั ของกาํนลัและการเลี'ยงรับรอง ตอ้งในนามของบริษทัฯ ทั'งนี'  ค่าของขวัญ ของกาํนลัและค่าใชจ่้ายในการเลี'ยงรับรอง

ทุกรายการจะตอ้งมีการลงบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง มีหลกัฐานและการอนุมติัตามขั'นตอนเพืAอการทวนสอบในภายหลงั 
5. การรับของขวัญ ของกาํนลั ในโอกาสตามประเพณีนิยม ตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 7,000 บาทหรือเทียบเท่า ทั'งนี'  การรับของขวญั ของกาํนลั

ตอ้งรายงานใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาทราบและถา้ของขวัญเป็นของใชที้Aไม่เน่าเสีย ใหน้าํของขวัญทีAไดรั้บไปลงทะเบียนทีAแผนกธุรการเก็บ
เป็นของส่วนรวมเพืAอใชใ้นกิจกรรมของบริษทัฯ ต่อไป 

ตัวอย่างของขวญั ของกาํนัลและการเลีWยงรับรองที*สามารถรับได้ 

• ของทีAละลึกหรือสินคา้เพืAอการโฆษณาทีAมีตราสญัลกัษณ์ขององคก์รนั'นๆ ทีAมีมูลค่าสมเหตผุล 

• ของขวัญ หรือกระเชา้ของขวัญในช่วงเทศกาล 
ตัวอย่างของขัวญ ของกาํนัล การเลีWยงรับรองที*ไม่สามารถรับได้ 

• เงินสด ทีAไม่ใส่เงินรางวลัเพืAอสนบัสนุนกิจกรรมของพนกังาน 

• กิจกรรมเพืAอการสันทนาการ หรือกิจกรรมในรูปแบบอืAนๆ เพืAอประโยชน์ส่วนบุคคล ซึA งพิจารณาไดว้่ามีมูลค่ามาก เช่น การ
เดินทางไปต่างประเทศ ใหห้อ้งพกัรับรองราคาแพง สมาชิกคลบัเฮาส์หรือสถานบริการต่างๆ 
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พนกังานตอ้งตระหนกัไวเ้สมอวา่ ควรรายงานและปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา หากมีขอ้สงสยัวา่การรับหรือการใหข้องขวัญ ของกาํนลั และการเลี'ยง
รับรอง ในแต่ละเหตุการณ์ทีAมีสภาวะแวดลอ้มต่างๆกนั 

แนวทางในการปฏบิัตให้เป็นรูปธรรม มีดงันี'  
1. จดัใหมี้การประเมินความเสีAยงทีAเกีAยวขอ้งกบัการทุจริตภายในบริษทัฯ รวมถึงการนาํนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAนและ

แผนการกาํกบัการทาํงานไปปฏิบติัและจดัใหมี้คู่มือ แนวทางในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูบ้ริหารและพนกังาน 
1.1 นโยบายเหล่านี'จะหา้มการใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมทีAอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและตอ้งแน่ใจวา่การบริจาคเพืAอการ

กุศล การบริจาคให้พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ ให้การสนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ตอ้งโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพืAอ
โนม้นา้วใหเ้จา้หนา้ทีAภาครัฐ เอกชน มีการดาํเนินการทีAไม่เหมาะสม 

1.2 นโยบายหล่านี'จะถูกประกาศและเผยแพร่ในองคก์รในรูปแบบ ประกาศ และ จรรยาบรรธุรกิจ เพืAอเป็นแนวทางใหผู้บ้ริการและ
พนกังานในการปฏฺบติัตนอยา่งมีจริยธรรมและรับผิดชอบในทุกโอกาส พร้อมกาํหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตาม 

1.3 จดัให้มีการอบรมแก่พนกังานเพืAอส่งเสริมความซืAอสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหนา้ทีAและความรับผิดชอบ 
รวมถึงสืAอใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัAนขององคก์รในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีAดีของธุรกิจ 

1.4 จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีAเหมาะสม เพืAอป้องกนัไม่ใหพ้นกังานมีการปฏิบติัทีAผิดจรรยาบรรณ รับประกนัใหมี้การกาํกบั
ดูแลกิจการทีAดี ยกระดบัค่านิยมความซืAอสตัย ์สุจริตและความรับผิดชอบใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

1.5 จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีAโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นยาํ 
1.6 จดัให่มีช่องทางในการสืAอสารเพืAอใหพ้นกังานและผูที้Aมีส่วนเกีAยวขอ้งสามารถทีAจะแจง้เบาะแสอนัควรสงสัย โดยมัAนใจไดว้า่จะ

ไดรั้บการคุม้ครองและมีเจา้หนา้ทีAหรืAอผูบ้ริหาร กรรมการทีAเหมาะสมเป็นคนกลางในการับเรืAองร้องเรียนหรือพิจารณาไต่สวน
เรืAองร้องเรียน 

2. เปิดเผยและใหโ้อกาสพนกังานและผูบ้ริหาร ลูกคา้ คู่คา้ แลกเปลีAยนประสบการณ์ แนะนาํแนวปฏิบติัทีAดี แนวทางแห่งความสาํเร็จใน
การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAนในองคก์ร 
2.1 บริษทัฯ สนบัสนุนให้พนกังาน เสนอความเห็น สร้างกิจกรรม ร่วมโครงการต่างๆทีAจะสนบัสนุนให้เกิดการองคร์วมของการ

ต่อตา้นการทุจริต 
2.2 สนบัสนุนให้พนกังาน ร่วมอบรมสัมนา เสวนา แสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระในการประชุมต่างๆ เพืAอสร้างความเขา้ใจ

และใขขอ้กงัวลถึงปัญหาทีAเกิดขึ'นทีAมีผลต่อการปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัAน 
2.3 ใช้ความพยายามหาแนวร่วมเพืAอการต่อต้านการทุจริตกับ คู่ค้า ลูกค้า โดยการลงนามในเอกสารทีAส่งเอกสารหลักฐาน                      

ขอคาํยนืยนัการต่อตา้นการทุจริตอยา่งจริงใจและเหมาะสม 
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บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน

ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ เพืAอป้องกนัมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 
สาธารณชนไปใชเ้พืAอแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
ครั' งทีA 2 โดยไดรั้บอนุมติัจากมติประชุมกรรมการบริษทั
เป็นการทัAวกนั ตั'งแต่ วนัทีA 1 มิถุนายน 2560 
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ครัGงทีCแก้ไข 

แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน วนัทีCบังคบัใช้ 

 หน้าทีC 

นโยบายการใชข้อ้มูลภายใน [ADB-2017-06] 1 มิถุนายน 2560 REV.02 

บทนํา 

มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดก้าํหนดนโยบายเกีAยวกบัการดาํเนิ
เพืAอป้องกนัมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 

สาธารณชนไปใชเ้พืAอแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เอกสารฉบบันี'ปรับปรุงใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการทาํงาน
มติประชุมกรรมการบริษทั ครั' งทีA 3/2560 วนัทีA 20 เดือนพฤษภาคม

2560 เป็นตน้ไป 

        01 

02 

1 มถุินายน  2560 

2 

REV.02  Page 2 

ไดก้าํหนดนโยบายเกีAยวกบัการดาํเนินการดูแลเรืAองการใช้
เพืAอป้องกนัมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ซึA งยงัไม่เปิดเผยต่อ

เอกสารฉบบันี'ปรับปรุงใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการทาํงานเแกไ้ขเป็น
พฤษภาคม 2560 และประกาศใช้
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บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ซึA งยงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พืAอแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยมีรายละเอียดทีAสาํคญั ดงันี'  

(1) บริษทัฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  เกีAยวกบัหน้าทีAในการจดัทาํ
และเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรทีAยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ตลอดจนการเปลีAยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีAสํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาํหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 รวมทั'งบท
กาํหนดโทษเมืAอไม่ปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทีAมีการ
แกไ้ขเพิAมเติม) หรือประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. (เอกสารแนบ 1) 

(2) จดัให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีAยงัไม่บรรลุนิติภาวะจดัทาํและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปลีAยนแปลงการถือครองหลักทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทีAมีการซื' อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั' น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราช บัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทั'งนี'  กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งจดัส่งสําเนารายงานขา้งตน้
ต่อเลขานุการบริษทัฯ ในวนัเดียวกับทีAรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพืAอรวบรวมเสนอต่อทีAประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั' ง ซึA งกาํหนดไวเ้ป็นวาระการประชุมเพืAอรับทราบรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย ์

(3) บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินทีA
เป็นระดบัรองผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบติังานทีAเกีAยวขอ้ง ทีAได้รับทราบข้อมูล
ภายในทีAเป็นสาระสําคญั ซึA งมีผลต่อการเปลีAยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซื'อขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ ในช่วงเวลาก่อนทีAจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ขอ้มูลเกีAยวกบัฐานะการเงินและสถานะ
ของบริษทัฯ จนกวา่จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้ โดยบริษทัจะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึง
ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินทีAเป็นระดบัรองผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการหรือ
เทียบเท่า งดการซื'อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามสิบ (30) 
วนั ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัAวโมงภายหลงัการเปิดเผย
ขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั'งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีAเป็นสาระสาํคญันั'นต่อบุคคลอืAน  

(4) ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ รวมทั'งคู่สมรส และบุตรทีAยงัไม่บรรลุนิติภาวะซึA ง
ทราบข้อมูลความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเป็นสาระสําคัญทีAอาจส่งผลต่อการ
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เปลีAยนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์ตอ้งรักษาความลบัและไม่ทาํการซื'อขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ หรือกระทาํ
นิติกรรมใดๆ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ โดยใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวทีAตนล่วงรู้มา 
อนัเป็นการกระทาํทีAผดิกฎหมาย 

(5) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัรวมทั'งคู่สมรส และบุตรทีAยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะใช้ขอ้มูลภายในของบริษทัทีAมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลีAยนแปลงราคาของหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ซึA งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ซึA งตนไดล่้วงรู้มาในตาํแหน่งหรือฐานะเช่นนั'น มาใชเ้พืAอการซื'อ
หรือขายหรือเสนอซื'อหรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอืAนซื'อหรือขาย หรือเสนอซื'อ หรือเสนอขายซึA ง
หุ้นหรือหลกัทรัพยอื์Aน (ถ้ามี) ของบริษทัฯ ไม่ว่าทั'งทางตรงหรือทางออ้ม ในประการทีAน่าจะเกิดความ
เสียหายแก่บริษทัฯ ไม่ว่าทั'งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะทาํเพืAอประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู ้อืAน หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนั' นออกเปิดเผยเพืAอให้ผู ้อืAนกระทําดังกล่าว โดยตนได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

(6) บริษทัฯ กาํหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนาํขอ้มูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึA งเริAม
ตั'งแต่การตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชัAวคราวโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง หรือให้ออกจากงาน ซึA งการ
ลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาํและความร้ายแรงของความผิดนั'นๆ ทั'งนี'  บุคคลทีAฝ่าฝืน
กระทาํความผดิยงัอาจมีโทษตามกฎหมายทีAระบุไวเ้ช่นกนั 
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พระราชบัญญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

มาตรา 59    
ใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารตามทีAสาํนกังานประกาศกาํหนด และผูส้อบบญัชีของบริษทัทีAออก
หลกัทรัพยต์ามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 จดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนและของคู่
สมรสและบุตรทีAยงัไม่บรรลุนิติภาวะซึAงถือหลกัทรัพยใ์นบริษทันั'นตลอดจนการเปลีAยนแปลงการถือหลกัทรัพย์
ดงักล่าว ต่อสาํนกังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีAสาํนกังานประกาศกาํหนดดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 

มาตรา 246  
บุคคลใดไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการใดในลกัษณะทีAทาํใหต้นหรือบุคคลอืAนเป็นผูถื้อหลกัทรัพยใ์น
กิจการนั'นเพิAมขึ'นหรือลดลงเมืAอรวมกนัแลว้มีจาํนวนทุกร้อยละหา้ของจาํนวนหลกัทรัพยที์Aจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั'งหมด
ของกิจการนั'นไม่วา่จะมีการลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพยน์ั'นหรือไม่ และไม่วา่การเพิAมขึ'นหรือลดลงของหลกั 
ทรัพยน์ั'นจะมีจาํนวนเท่าใดในแต่ละครั' ง บุคคลนั'นตอ้งรายงานถึงจาํนวนหลกัทรัพยใ์นทุกร้อยละหา้ดงักล่าวต่อ
สาํนกังานทุกครั' งทีAไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยภ์ายในวนัทาํการถดัจากวนัทีAไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์อง
กิจการนั'น เวน้แต่ในกรณีการจาํหน่ายทีAไม่มีผลทาํใหมี้การเปลีAยนแปลงผูบ้ริหารหรือธุรกิจของกิจการตามหลกั 
เกณฑแ์ละวธีิการทีAคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
การรายงานตามวรรคหนึAง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีAคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
 

มาตรา 275    
กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งบริหาร หรือผูส้อบบญัชีผูใ้ด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์หรือวธีิการทีAกาํหนดตามมาตรา 59 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาทและปรับอีกไม่
เกินวนัละหนึAงหมืAนบาทตลอดเวลาทีAยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 

มาตรา 298    

ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 246 มาตรา 247 มาตรา 248 มาตรา 249 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 
มาตรา 254 มาตรา 255 หรือมาตรา 256 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเงืAอนไขทีAกาํหนดตามมาตรา 247 ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึAงหมืAนบาทตลอดเวลา ทีAยงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง หรือทั'งจาํทั'งปรับ 

เอกสารแนบ1 
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Whistle Blowing Policy 
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This document is property of Applied DB Public Company Limited. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization.  
เอกสารนี 'เป็นทรัพย์สนิของ  บริษัท  แอ็พพลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) ห้ามคดัลอกหรือสืAอสารไปยงับคุคลทีAสามก่อนได้รับอนมุตั ิ    2 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําความผดิ (Whistle Blowing Policy) 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการทีAดีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ไดแ้ละมีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลทีAดี บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายการแจง้เบาะแส 
การกระทาํความผิด (Whistle Blowing Policy) ขึ'น โดยมีวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นช่องทางใหบุ้คคลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถ
ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสในกรณีทีAพบเห็นหรือทราบขอ้มลูเกีAยวกบัการทุจริตฉอ้โกงหรือการกระความผิดอืAนใดทีAมีผลกระทบ
โดยตรงต่อบริษทัฯ พนกังาน ผลประโยชน์หรือความรู้สึกของบุคคล อาทิเช่น การกระทาํผิดกฎหมายใดๆ การกระทาํอนัเป็น
การฝ่าฝืนนโยบายของบริษทัฯ หรือการกระทาํความผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพืAอเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ ปรับปรุง
แกไ้ขเพืAอความถกูตอ้งเหมาะสมและโปร่งใส อนัจะเกิดผลดีต่อบริษทัฯ และทุกฝ่ายทีAเกีAยวขอ้ง      
ผู้มสิีทธิร้องเรียน 

1. พนกังานทีAพบเห็นการกระทาํทีAฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
2. พนกังานทีAถูกกลัAนแกลง้ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ลดขั'นเงินเดือน ถูกพกังาน ใหอ้อกจากงานหรือถูกเลือกปฏิบติั

ดว้ยวิธีการอนัไม่ชอบทีAเกีAยวเนืAองกบัสภาพการจา้งงาน อนัเนืAองมาจากการทีAตนไดร้้องเรียน  ใหข้อ้มูลหรือจะใหข้อ้มูล
ช่วยเหลือในขั'นตอนการสืบสวนสอบสวนหรือรวบรวมขอ้เท็จจริงให้แก่ผูรั้บขอ้ร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องคดี การ
เป็นพยาน การใหถ้อ้ยคาํหรือการใหค้วามร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ  

3. บุคคลลภายนอกทีAประสงคจ์ะร้องเรียนถึงการกระทาํอนัไม่ชอบธรรมเกีAยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

ผู้รับข้อร้องเรียน 
ผูร้้องเรียน สามารถร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระทาํความผิดต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ดงัต่อไปนี'   

1. ผู้ร้องเรียนภายในองค์กร 
1.1 ผูบ้งัคบับญัชาทีAตนเองไวว้างใจในทุกระดบั  
1.2 ประธานเจา้หนา้ทีAบริหาร (CEO)  
1.3 กรรมการผูจ้ดัการ (MD) 
1.4 กรรมการคนหนึAงคนใดของบริษทัฯ 
1.5 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1.6 แจง้ผ่าน E-mail: adb_cg@adb.co.th เมลจ์ะถูกส่งไปยงักรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ทีAบริหาร กรรมการ

ผูจ้ดัการ แผนกลกูคา้สมัพนัธ์ แผนกบริหารงานบุคคล เลขานุการบริษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1.7 กล่องรับความคิดเห็น ทีAติดตั'งบริเวณป้อมยามรักษาความปลอดภยัทุกสาขาของบริษทั 

2. ผู้ร้องเรียนภายนอกองค์กร 
2.1 กรรมการคนหนึAงคนใดของบริษทัฯ 
2.2 แจง้ผ่าน E-mail: adb_cg@adb.co.th เมลจ์ะถูกส่งไปยงักรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ทีAบริหาร กรรมการ

ผูจ้ดัการ แผนกลกูคา้สมัพนัธ์ แผนกบริหารงานบุคคล เลขานุการบริษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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2.3 เวป็ไซตข์องบริษทัฯ  http://adb.co.th/contact-us.php?lang=thai เลือกส่ง E-mail ถึงผูที้AเกีAยวขอ้ง 
2.4 ติดต่อผา่นโทรศพัทห์มายเลข 02-709 4040  

- ติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เบอร์ต่อ 1403   
- ติดต่อหน่วยงานควมคุมภายใน เบอร์ต่อ 1092  

วธีิการร้องเรียน 
ในการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสนั'นสามารถกระทาํไดโ้ดยร้องเรียนต่อผูรั้บขอ้ร้องเรียนคนใดคนหนึAงดงัต่อไปนี'   

1. ร้องเรียนโดยตรงดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร 
2. ร้องเรียนผา่นทาง E-mail Address adb_cg@adb.co.th เมลจ์ะถูกส่งไปยงักรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ทีAบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ แผนกลกูคา้สมัพนัธ์ แผนกบริหารงานบุคคล เลขานุการบริษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
3. ร้องเรียนโดยทาํเป็นจดหมายถึงผูรั้บทีAตอ้งการโดยส่งตามทีAอยูข่องบริษทัฯ 
4. ส่งเอกสารหลกัฐานเรืA องทีAร้องเรียนผ่านกล่องความคิดเห็นทีAป้อมยามรักษาการณ์ของบริษทั ผูรั้บผิดชอบเปิดกล่อง

ร้องเรียนโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และตวัแทนจากแผนกทรัพยากรบุคคล 
5. ในกรณีทีAผูร้้องเรียนเลือกทีAจะไม่เปิดเผยชืAอ ตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานทีAชดัเจนเพียงพอทีAแสดงให้

เห็นวา่มีเหตุอนัควรเชืAอว่ามีการกระทาํทีAเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทัฯ หรือจรรยาบรรณในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ทั'งนี'  การร้องเรียนจะถือเป็นความลบัสูงสุดและผูร้้องเรียนสามารถร้องเรียนไดม้ากกว่าหนึA งช่องทางแลไม่จาํเป็นตอ้ง
เปิดเผยตวัตนผูร้้องเรียน อย่างไรก็ดี หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทาํให้บริษทัฯ สามารถแจ้งผล การดาํเนินการหรือ
รายละเอียดเพิAมเติมในเรืAองทีAร้องเรียนใหท้ราบได ้ 
ขั=นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

1. บุคคลผูรั้บแจง้การร้องเรียน มีดุลพินิจในการพิจารณาว่าเหตุร้องเรียนทีAไดรั้บแจง้มานั'นมีเหตุผลเพียงพอทีAจะทาํการ
สืบสวนต่อไปหรือไม่ หากเห็นว่าไม่มีเหตุเพียงพอให้บุคคลผูรั้บเรืA องดงักล่าวทาํการแจง้ต่อ ผูร้้องเรียนให้ทราบถึง
เหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึAงผูร้้องเรียนอาจอธิบายหรือจดัส่งหลกัฐานเพิAมเติมเพืAอความชดัเจนไดเ้ช่นกนั  

2. ในกรณีทีAขอ้ร้องเรียนทีAไดรั้บแจง้นั'นมีเหตุอนัสมควรทีAเชืAอไดว้า่มีการกระทาํความผิดจริงใหผู้รั้บขอ้ร้องเรียนมีสิทธิเชิญ
ให้พนกังานคนใดคนหนึA งมาให้ขอ้มูลหรือขอให้จดัส่งเอกสารตามทีAเกีAยวขอ้งมาเพืAอประกอบกบัการตรวจสอบหา
ขอ้เท็จจริงได ้ทั'งนี'  ในการพิจารณาแต่ละครั' งใหก้ระทาํภายใตห้ลกัการทีAเป็นธรรมและเป็นความลบัเพืAอไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อผูแ้จง้เบาะแส 

3. เมืAอไดท้าํการพิจารณาเรืA องทีAถูกร้องเรียนแลว้หากเห็นว่าการกระทาํความผิดนั'นเกิดขึ'นจริง บริษทัฯ จะดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี'โดยพลนั 
3.1 ในกรณีทีA เป็นเรืA องอนัเกิดจากการกระทาํผิดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้ผูรั้บแจ้งการ

ร้องเรียนนําเสนอเรืA องพร้อมความเห็นและแนวทางปฏิบัติทีAถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับบริษทัฯ และตาม
กฎหมายต่อผูมี้อาํนาจในบริษทัฯ เพืAอพิจารณาดาํเนินการตามขั'นตอนและสําหรับกรณีทีAอาจมีผลกระทบต่อ
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ชืAอเสียง ภาพลกัษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ให้นาํเสนอเรืAองดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพืAอ
พิจารณาต่อไป 

3.2 ในกรณีทีAขอ้เรียกร้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึA ง ให้เสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายทีA
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหายดว้ยและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานของบริษทัฯ ต่อไป 

4.  เมืAอการสอบสวนสิ'นสุดลง ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะแจง้ใหผู้แ้จง้เบาะแสทราบถึงผลการสอบสวน ดงักล่าว 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทําผดิ  

บุคคลทีAเป็นผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียนดว้ยความสุจริตจะไดรั้บการคุม้ครองทีAเหมาะจากบริษทัฯ ดงันี'   
1. บริษทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูและตวัตนของผูที้Aร้องเรียน ผูแ้จง้เบาะแสและผูที้Aถกูร้องเป็นความลบั 
2. หากกรณีทีAมีความจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของผูแ้จง้ บริษทัฯ จะเปิดเผยเท่าทีAจาํเป็นเท่านั'นเพืAอเป็นการรักษาความ

ปลอดภยัและป้องกนัความเสียหายทีAอาจเกิดขึ'นแก่ผูแ้จง้เบาะแสทุกคน 
3. กรณีทีAผูแ้จง้เบาะแสเลง็เห็นว่าตนอาจไดรั้บอนัตรายหรือความเดือดร้อนเสียหายอนัเกิดจากการร้องเรียนผูแ้จง้เบาะแส

สามารถขอใหท้างบริษทัฯ กาํหนดมาตรการคุม้ครองทีAเหมาะสมไดห้รือหากบริษทัฯ เห็นสมควร บริษทัฯ อาจกาํหนด
มาตรการคุม้ครองโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้ผูร้้องเรียน ร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรืA องทีAมีแนวโน้มทีAจะก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

4. ผูที้Aไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยวิธีการหรือกระบวนการทีAมีความเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

5. หากขอ้ร้องเรียนของผูร้้องไม่ไดถู้กดาํเนินการหรือไดรั้บบรรเทาความเสียหายในเวลาอนัควรจากผูรั้บขอ้ร้องเรียนไม่
เป็นการตดัสิทธิผูร้้องเรียนในการนาํเรืAองไปร้องเรียนต่อผูรั้บขอ้ร้องเรียนท่านอืAน 

อนุมติัโดยมติประชุมกรรมการบริษทั ครั' งทีA 6/2562 วนัทีA 8 พฤศจิกายน 2562  

 

นายภวตั  วงศต์ั'งตระกลู 
ประธานกรรมการ 
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หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

ณ วนัที� 1 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั

รายชื�อ 

1. นายภวตั  วงศต์ั(งตระกลู 
2. นายหวงั  วนาไพรสณฑ ์
3. นายเหวย่ ไค หวงั 

4. นางสาวพรพวิรรณ  นริมลเฉิด

ฉาย 

5. นายรัตนชัย  วงษ์เจริญสิน 

6. นายวุฒิชัย  วงษ์เจริญสิน 

7. นายวรีะชัย  วงษ์เจริญสิน 

8. ดร.มงคล   เหล่าวรพงศ์ 

9. ผศ.ดร.มณพไิลย  นรสิงห์   

10. นายหยาง ชุง เจน 

11. นางกาญจนา  ปิยสาธิต 

กรรมการผู้มอํีานาจลงนามผูกพนับริษัท 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม เพื�อมีผลผูกพนับริษทัได้
นายเหวย่ ไค หวงั คนใดคนหนึ�งลงลายมือชื�อร่วมกบันาย
และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษทั ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
2) คณะกรรมการบริษทั ให้มีจาํนวนตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด แต่ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 

กวา่กึ�งหนึ�งของทั(งหมดตอ้งมีถิ�
3) คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย

กวา่ 3 คน 
 โดยปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั
และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ�งกรรมการดงักล่าวทุก
ของบริษทั โดยกรรมการอิสระทั(ง 4 ท่าน
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและ
เพื�อป้องกนัมิให้บุคคลใดมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั โดยคณะกรรมการของบ
เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งทั(งสอง   
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หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั (Duty and Responsibilities of Board of Director)    

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director ) 

คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวนทั(งสิ(น 11 ท่าน ประกอบดว้ย 

ตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
กรรมการบริษทั / ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาองคก์ร 

นางสาวพรพวิรรณ  นริมลเฉิด กรรมการบริษทั / ผูอ้าํนวยอาวโุสฝ่ายการงินและบญัชี

 กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั / ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงงาน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม เพื�อมีผลผูกพนับริษทัได ้คือ นายภวตั วงศ์ตั(งตระกูล หรือ นายหวงั
ลงลายมือชื�อร่วมกบันายวฒิุชยั วงษ์เจริญสิน หรือ นายวีระชยั วงษเ์จริญสิน

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษทั ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  
คณะกรรมการบริษทั ให้มีจาํนวนตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด แต่ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 
กวา่กึ�งหนึ�งของทั(งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั(งหมดแต่ตอ้งไม่นอ้ย

กรรมการบริษทั มีจาํนวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการที�มิไดเ้ป็นกรรมการอิสระจาํนวน 
ท่าน ซึ�งกรรมการดงักล่าวทุกท่านเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ความชาํนาญในธุรกิจ

ท่าน ทาํหนา้ที�เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และอีกหนึ�งท่าน เป็นกรรมการอิสระ
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

มีนโยบายในการแบ่งแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บริหาร
เพื�อป้องกนัมิให้บุคคลใดมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั โดยคณะกรรมการของบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดอาํนาจหนา้ที�
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ผูอ้าํนวยอาวโุสฝ่ายการงินและบญัชี 

ฝ่ายโรงงาน 

กรรมการอิสระ 

นายหวงั วนาไพรสณฑ์ หรือ                          
วงษเ์จริญสิน รวมเป็นสองคน

คณะกรรมการบริษทั ให้มีจาํนวนตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด แต่ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 5 คนและกรรมการไม่นอ้ย

ของจาํนวนกรรมการทั(งหมดแต่ตอ้งไม่นอ้ย

กรรมการที�มิไดเ้ป็นกรรมการอิสระจาํนวน 7 ท่าน 
และมีประสบการณ์ความชาํนาญในธุรกิจ

หนึ�งท่าน เป็นกรรมการอิสระเพื�อ
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ริหารให้เป็นคนละบุคคลกนั 
ริษทัจะเป็นผูก้าํหนดอาํนาจหนา้ที�และคดัเลือกบุคคล
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หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

 บริษทัฯ มีการแต่งตั( งเลขานุการบริษทั
เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ ที�คณะกรรมการจะตอ้งทราบ
ปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

            คณะกรรมการบริษทั มีการแต่งตั(ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการอิสระที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 

ตาํแหน่งตามระเบียบที�คณะกรรมการบริษทักาํหนด ไม่เกินคราวละ 
2) คณะกรรมการบริหาร  
3) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

 

3. บทบาท หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ย
ความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการดาํเนินงานของบริษทั คณะ
ทาํหน้าที�ในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี�ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั(ง
ควบคุม ดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 คณะกรรมการของบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้พึงปฏิบติัที�ดีเกี�ยวกบัจริยธ
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั โดยมีหวัขอ้ต่าง ๆ สรุปไดด้งันี(

จรรยาบรรณทางดา้นการดาํเนินธุรกิจ
• การดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนที�เหมาะสม
• การมุ่งมั�นใหบ้ริการที�รวดเร็ว
• การบริหารงานแบบมืออาชีพ โดยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
• การสรรหา รักษา และพฒันาพนกังาน
• การแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�ดี
• การดาํเนินธุรกิจภายใตข้้
• ความรับผิดชอบต่อสงัคม

การพิจารณาตดัสินใจในเรื�องที�จะก่อให้เกิดความขดัแยง้ในผลประโยชน์นั(น คณะกรรมการของบริษทัจะกาํหนดให้
กรรมการหรือฝ่ายจดัการที�เป็นผูถื้อหุ้น 
ตดัสินใจและจะเปิดเผยขอ้มูลใหส้าธารณชนรับทราบโดยทนัทีเพื�อความโปร่งใสในการทาํงาน

 นอกจากนี(  บริษทัฯ ยงัไดว้า่จา้งบุคคลภายนอก
ดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที�สําคัญอย่างสมํ�าเสมอ 
ประสิทธิผล ซึ�งจะส่งเสริมความน่าเชื�อถือใหก้บังบการเงิน ทั(งนี(
ของระบบควบคุมภายในอีกชั(นหนึ�ง ซึ� งครอบคลุมทั(งการดาํเนินงา
การจดัการความเสี�ยงและการใหค้วามสาํคญัต่อรายการผิดปกติทั(งหลาย

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษทัฯ จะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
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หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั (Duty and Responsibilities of Board of Director)    

มีการแต่งตั( งเลขานุการบริษทั ซึ� งทาํหน้าที�ให้คาํแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที�คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติัหนา้ที�ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั(งประสานให้มีการ

มีการแต่งตั(งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการอิสระที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 
ตาํแหน่งตามระเบียบที�คณะกรรมการบริษทักาํหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี  

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  

บทบาท หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบดว้ย บุคลากรที�มีความรู้ ความชาํนาญในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงผูท้รงคุณวฒิุที�มี
ความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการดาํเนินงานของบริษทั คณะ

กิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี�ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั(ง
ควบคุม ดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการของบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้พึงปฏิบติัที�ดีเกี�ยวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) เพื�อสื�อสารให้คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั โดยมีหวัขอ้ต่าง ๆ สรุปไดด้งันี(  

จรรยาบรรณทางดา้นการดาํเนินธุรกิจ 
การดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนที�เหมาะสม
การมุ่งมั�นใหบ้ริการที�รวดเร็ว ถูกตอ้ง ซื�อตรงและยติุธรรมต่อลูกคา้และคู่คา้  
การบริหารงานแบบมืออาชีพ โดยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
การสรรหา รักษา และพฒันาพนกังานของบริษทั 
การแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�ดี 
การดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

การพิจารณาตดัสินใจในเรื�องที�จะก่อให้เกิดความขดัแยง้ในผลประโยชน์นั(น คณะกรรมการของบริษทัจะกาํหนดให้
 ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง เพื�อความเป็นอิสระในการ

สาธารณชนรับทราบโดยทนัทีเพื�อความโปร่งใสในการทาํงาน 

ยงัไดว้า่จา้งบุคคลภายนอก (Outsource) เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที�สําคัญอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มีความมั�นใจว่าบริษัท

ซึ�งจะส่งเสริมความน่าเชื�อถือใหก้บังบการเงิน ทั(งนี(  โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขา้สอบทานความมีประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายในอีกชั(นหนึ�ง ซึ� งครอบคลุมทั(งการดาํเนินงานและการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน 
การจดัการความเสี�ยงและการใหค้วามสาํคญัต่อรายการผิดปกติทั(งหลาย 

บริษัท 

จะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อหนึ�งครั( ง โดยจะมีวาระการ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพื�อให้กรรมการไดมี้เวลาพิจารณาและศึกษา
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ซึ� งทาํหน้าที�ให้คาํแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บังคบัที�
และปฏิบติัหนา้ที�ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั(งประสานให้มีการ

เพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 3 คณะ ไดแ้ก่  
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการอิสระที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 3 ท่านและมีวาระการดาํรง

ความชาํนาญในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงผูท้รงคุณวฒิุที�มี
ความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการของบริษทัจะ

กิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี�ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั(ง กาํกบั 
ควบคุม ดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื�อสื�อสารให้คณะกรรมการ 

การดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนที�เหมาะสม 

การพิจารณาตดัสินใจในเรื�องที�จะก่อให้เกิดความขดัแยง้ในผลประโยชน์นั(น คณะกรรมการของบริษทัจะกาํหนดให้
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง เพื�อความเป็นอิสระในการ

เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื�อทาํหนา้ที�ตรวจสอบ
เพื�อให้มีความมั�นใจว่าบริษัทฯ มีระบบที�มี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขา้สอบทานความมีประสิทธิภาพ
และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance Control) 

เดือนต่อหนึ�งครั( ง โดยจะมีวาระการ
วนั เพื�อให้กรรมการไดมี้เวลาพิจารณาและศึกษา
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หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

ขอ้มูลอย่างเพียงพอ อีกทั(ง มีเลขานุการบริษทัทาํหน้าที�ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั บนัทึกรายงานการประชุมและ
ตอ้งจดัเก็บไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นสามารถตรวจสอบได้

5. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี( ยประชุม ซึ� งจะตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ฉลี�ยเมื�อเทียบกบั
อุตสาหกรรมเดียวกนั โดยจะคาํนึงถึงความเพี
ไดรั้บผลตอบแทนที�เป็นเงินเดือนและโบนสัประจาํปี
ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารรวมกนัจะตอ้งเป็นจาํนวนไม่สูงผิดปกติเมื�อเทียบกบัผลตอบแทนโดยเฉลี�ยของบริษทัที�จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยจะคาํนึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของทุกปี

6. การพฒันา 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมแก่ผูที้� เกี�ยวขอ้งในระบบการกาํกับดูแลกิจการของบริษทั
ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเนื�องและมีการจดัทาํเอกสารและแผนงานที�เป็นระบบ เพื�อให้ผูที้�เขา้มารับตาํแหน่งสามารถ
ดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องได ้ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการของบริษทั มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที�เ
มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและสามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยนอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละสาํนักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยผ์่
การเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ที�สําคญัซึ� งอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นหรือขอ้มูลที�อาจส่งผล
กระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
www.adb.co.th รวมถึงสื�อสาธารณชนต่าง

ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

กรรมการของบริษทั มีอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบในการจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บังคับของบริษทั ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นที�ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื�อสัตย์สุจริตและระมัดระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยสรุปอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบที�สาํคญั

1. กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้
ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั

2. มีหนา้ที�กาํหนดวสิยัทศัน์ นโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัและกาํกบัควบคุม
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานที�กาํหนดไว ้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ใหแ้ก่กิจการและความมั�งคั�งสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3. ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ทั(งนี(
เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน
ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ

4. พิจารณาเรื�องความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ พิจารณาการทาํรายการที�อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์
โดยมีแนวทางที�ชดัเจนและเป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญัสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียจะ
ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พร้อมทั(งกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัขั(นตอนการดาํเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มูลของรายการที�อาจมีความขดัแยง้ของ
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หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั (Duty and Responsibilities of Board of Director)    

มีเลขานุการบริษทัทาํหน้าที�ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั บนัทึกรายงานการประชุมและ
ก็บไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นสามารถตรวจสอบได ้ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี( ยประชุม ซึ� งจะตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ฉลี�ยเมื�อเทียบกบั
อุตสาหกรรมเดียวกนั โดยจะคาํนึงถึงความเพียงพอต่อหนา้ที�และความรับผิดชอบซึ�งกรรมการตอ้งรับผิดชอบ ส่วนผูบ้ริหารจะ
ไดรั้บผลตอบแทนที�เป็นเงินเดือนและโบนสัประจาํปี โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสาํคญั
ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารรวมกนัจะตอ้งเป็นจาํนวนไม่สูงผิดปกติเมื�อเทียบกบัผลตอบแทนโดยเฉลี�ยของบริษทัที�จด

จะคาํนึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั ทั( งนี(  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของทุกปี 

มีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมแก่ผูที้� เกี�ยวขอ้งในระบบการกาํกับดูแลกิจการของบริษทั
ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเนื�องและมีการจดัทาํเอกสารและแผนงานที�เป็นระบบ เพื�อให้ผูที้�เขา้มารับตาํแหน่งสามารถ
ดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องได ้ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ 

มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั ทั(งขอ้มูลทา
มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและสามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยนอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละสาํนักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยผ์่านช่องทางที�กาํหนดแลว้ บริษทั
การเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ที�สําคญัซึ� งอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นหรือขอ้มูลที�อาจส่งผล

โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
รวมถึงสื�อสาธารณชนต่าง ๆ ซึ�งผูถื้อหุน้และสาธารณชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายอีกดว้ย

ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

มีอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบในการจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บังคับของบริษทั ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นที�ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื�อสัตย์สุจริตและระมัดระวงัรักษา

โดยสรุปอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบที�สาํคญั ดงันี(  
กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น
ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
มีหนา้ที�กาํหนดวสิยัทศัน์ นโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัและกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานที�กาํหนดไว ้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ใหแ้ก่กิจการและความมั�งคั�งสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ทั(งนี(  จะตอ้งกาํหนดตวัชี(วดัที�ชดั
เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปไดแ้ละความสมเหตุสมผล
ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ 
พิจารณาเรื�องความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ พิจารณาการทาํรายการที�อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์
โดยมีแนวทางที�ชดัเจนและเป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญัสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียจะ
ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พร้อมทั(งกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัขั(นตอนการดาํเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มูลของรายการที�อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส
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มีเลขานุการบริษทัทาํหน้าที�ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั บนัทึกรายงานการประชุมและ

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี( ยประชุม ซึ� งจะตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ฉลี�ยเมื�อเทียบกบั
งกรรมการตอ้งรับผิดชอบ ส่วนผูบ้ริหารจะ

โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสาํคญั ค่าตอบแทนรายปี
ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารรวมกนัจะตอ้งเป็นจาํนวนไม่สูงผิดปกติเมื�อเทียบกบัผลตอบแทนโดยเฉลี�ยของบริษทัที�จด

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั

มีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมแก่ผูที้� เกี�ยวขอ้งในระบบการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัฯ เพื�อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเนื�องและมีการจดัทาํเอกสารและแผนงานที�เป็นระบบ เพื�อให้ผูที้�เขา้มารับตาํแหน่งสามารถ

กี�ยวขอ้งกบับริษทั ทั(งขอ้มูลทาการเงินและขอ้มูลที�
มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและสามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยนอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์

านช่องทางที�กาํหนดแลว้ บริษทัฯ ยงัมีนโยบายใน
การเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ที�สําคญัซึ� งอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นหรือขอ้มูลที�อาจส่งผล

โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทั 
ๆ ซึ�งผูถื้อหุน้และสาธารณชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายอีกดว้ย 

มีอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบในการจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละ
ขอ้บังคับของบริษทั ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นที�ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื�อสัตย์สุจริตและระมัดระวงัรักษา

บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น

ดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานที�กาํหนดไว ้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด

จะตอ้งกาํหนดตวัชี(วดัที�ชดัเจน 
โดยพิจารณาถึงความเป็นไปไดแ้ละความสมเหตุสมผล นอกจากนี(  จะตอ้งมีการ

พิจารณาเรื�องความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ พิจารณาการทาํรายการที�อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
โดยมีแนวทางที�ชดัเจนและเป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญัสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียจะ
ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พร้อมทั(งกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัขั(นตอนการดาํเนินการและการ

ผลประโยชน์อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 
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หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

5. กาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัในการทาํธุรกรรมและการดาํเนินการต่าง
บุคคลหรือบุคคลตามความเหมาะสมและใหเ้ป็นไปตามขอ้กฏหมายที�เกี�ย
ใหมี้การทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 

6. จดัให้มีระบบบญัชีรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที�เชื�อถือได้
เหมาะสมของการควบคุมภายใน ตลอดจนจดัใหมี้บุคคลหรือหน่วยงานที�เป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที�เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวและมีการทบทวนระบบต่าง ๆ อยา่งสมํ�าเสมอ

7. กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี�ยงให้ครอบคลุมทั(งองค์กร โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบัติตามนโยบายและ
รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจาํ จดัให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจดัการความ
เสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอและในทุก ๆ ระยะเวลาที�พบวา่ระดบัความเสี�ยงมีการเปลี�ยนแปลงภายในทิศทางที�กาํหนด ตลอดจน
ใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติต่าง ๆ

8. แต่งตั(งคณะกรรมการชุดยอ่ยหรือบุคคลใด เพื�อทาํหนา้ที�ช่วยดูแล ติดตามและควบคุมการบริหารงานของบริษทั ในเรื�อง
ที�เป็นสาระสาํคญัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั(งประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการชุดยอ่ยหรือบุคคลดงักล่าวหรือมอบอาํนาจเพื�อให้
ตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร 
ยกเลิก เพิกถอน เปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั(น ๆ ได้

9. มีอาํนาจกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�  บรรจุ แต่งตั( ง โยกยา้ย ตดัหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน
ความชอบ การลงโทษทางวินยั การให้รางวลั
และผูอ้าํนวยการสายการเงิน (Senior Vice President of 

10. ทาํหนา้ที�เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีหนา้ที�สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตาํแหน่ง
การเงินครบวาระหรือลาออก 

11. ธุรกรรมที�ขอ้บงัคบัหรือกฏหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ รวมทั(ง
1) อนุมติัวาระที�ตอ้งไดรั้บการเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจาร
2) อนุมติัการแต่งตั(งกรรมการใหม่เพื�อแทนที�กรรมการที�ลาออกก่อนสิ(นระยะเวลา
3) อนุมติัการจ่ายปันผลระหวา่งกาล
4) อนุมติัการทาํธุรกรรมที�เสนอเพื�อพิจารณาอนุมติัโดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
5) อนุมติัการทาํธุรกรรมที�ไดรั้บมอบหมายจากที�ประชุมผูถื้อหุน้หรือตามที�กฎหมายกาํหนด
6) อนุมติัการทาํธุรกรรมที�เสนอโดยคณะกรรมการของบริษทั

บทบาทหนา้ที�ประธานกรรมการบริษทั  
ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 27 กาํหนดวา่

ประธานกรรมการหรือผูซึ้� งไดรั้บมอบหมาย
วนัประชุม เวน้แต่กรณีจาํเป็นเร่งด่วน เพื�อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั
ประธานกรรมการจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอื�นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั(นก็ได ้
ขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีนี( ให้ประธานกรรม
ประธานกรรมการกาํหนด วนั และนดัประชุมภายใน 
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หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั (Duty and Responsibilities of Board of Director)    

กาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัในการทาํธุรกรรมและการดาํเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบังานของบริษทัให้กบัคณะ
บุคคลหรือบุคคลตามความเหมาะสมและใหเ้ป็นไปตามขอ้กฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยจดัทาํเป็นคู่มืออาํนาจดาํเนินการ

 ครั( ง 
จดัให้มีระบบบญัชีรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที�เชื�อถือได ้รวมทั(งดูแลกระบวนการในการประเมิ

ตลอดจนจดัใหมี้บุคคลหรือหน่วยงานที�เป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที�เป็นผูรั้บผิดชอบ
ารควบคุมดงักล่าวและมีการทบทวนระบบต่าง ๆ อยา่งสมํ�าเสมอ 

กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี�ยงให้ครอบคลุมทั(งองค์กร โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบัติตามนโยบายและ
รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจาํ จดัให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจดัการความ

ระยะเวลาที�พบวา่ระดบัความเสี�ยงมีการเปลี�ยนแปลงภายในทิศทางที�กาํหนด ตลอดจน
ใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติต่าง ๆ 

หรือบุคคลใด เพื�อทาํหนา้ที�ช่วยดูแล ติดตามและควบคุมการบริหารงานของบริษทั ในเรื�อง
เป็นสาระสาํคญัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั(งประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทน

หรือบุคคลดงักล่าวหรือมอบอาํนาจเพื�อให้คณะกรรมการชุดยอ่ยหรือบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจ
 และภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซึ� งคณะกรรมการบริษทัอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั(น ๆ ได ้
อาํนาจกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�  บรรจุ แต่งตั( ง โยกยา้ย ตดัหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน

การให้รางวลัให้แก่ตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร Chief Executive Officer
Senior Vice President of Financial and Accounting (CFO)) 

ทาํหนา้ที�เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนคณะกรรมการชุดดงักล่าวเมื�อ
ณาค่าตอบแทน ตาํแหน่งกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและ

กาํหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ รวมทั(ง 
อนุมติัวาระที�ตอ้งไดรั้บการเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป 
อนุมติัการแต่งตั(งกรรมการใหม่เพื�อแทนที�กรรมการที�ลาออกก่อนสิ(นระยะเวลา 
อนุมติัการจ่ายปันผลระหวา่งกาล 
อนุมติัการทาํธุรกรรมที�เสนอเพื�อพิจารณาอนุมติัโดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร
อนุมติัการทาํธุรกรรมที�ไดรั้บมอบหมายจากที�ประชุมผูถื้อหุน้หรือตามที�กฎหมายกาํหนด
อนุมติัการทาํธุรกรรมที�เสนอโดยคณะกรรมการของบริษทั 

หนดวา่ “ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการและในการเรียกประชุ
ประธานกรรมการหรือผูซึ้� งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 

เพื�อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ประธานกรรมการหรือผูซึ้� งไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอื�นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั(นก็ได ้กรรมการตั(งแต่ 

เรียกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีนี( ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจาก
วนั และนดัประชุมภายใน 14 วนั นบัตั(งแต่วนัที�ไดรั้บการร้องขอ” และเพื�อให้การแบ่งแยกอาํ
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ที�เกี�ยวขอ้งกบังานของบริษทัให้กบัคณะ
ยจดัทาํเป็นคู่มืออาํนาจดาํเนินการและ

รวมทั(งดูแลกระบวนการในการประเมินความ
ตลอดจนจดัใหมี้บุคคลหรือหน่วยงานที�เป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที�เป็นผูรั้บผิดชอบ

กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี�ยงให้ครอบคลุมทั(งองค์กร โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบัติตามนโยบายและ
รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจาํ จดัให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจดัการความ

ระยะเวลาที�พบวา่ระดบัความเสี�ยงมีการเปลี�ยนแปลงภายในทิศทางที�กาํหนด ตลอดจน

หรือบุคคลใด เพื�อทาํหนา้ที�ช่วยดูแล ติดตามและควบคุมการบริหารงานของบริษทั ในเรื�อง
เป็นสาระสาํคญัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั(งประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทน

หรือบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจ
ห็นสมควร ซึ� งคณะกรรมการบริษทัอาจ

อาํนาจกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�  บรรจุ แต่งตั( ง โยกยา้ย ตดัหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณาความดี
Chief Executive Officer (CEO) 

เมื�อวา่งลงหรือไม่มีการแต่งตั(ง 
กรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและผูอ้าํนวยการสาย

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
อนุมติัการทาํธุรกรรมที�ไดรั้บมอบหมายจากที�ประชุมผูถื้อหุน้หรือตามที�กฎหมายกาํหนด 

ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการและในการเรียกประชุมให้
ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อน

ประธานกรรมการหรือผูซึ้� งไดรั้บมอบหมายจาก
กรรมการตั(งแต่ 2 คน ขึ(นไปอาจร้อง

หรือกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจาก
และเพื�อให้การแบ่งแยกอาํนาจ



APPLIED  DB PUBLIC C

 

 

หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

หน้าที�ในเรื�องการกาํหนดนโยบายของบริษทัและการบริหารงานของบริษทัแยกจากกนัอย่างชดัเจน บริษทัฯ 
ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็น
บทบาทในการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบั

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบับริษทั
กรรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ

3. สนบัสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหน้าที�อยา่งเต็มความสามารถ ตาม
รับผิดชอบและตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยอื�น
กาํหนดไว ้ 

5. เป็นผูล้งคะแนนชี(ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั

ทั( งนี(  การมอบอาํนาจแก่คณะกรรมก
คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดงักล่าวหรือผูรั้บมอบอาํนาจจาก
รายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
บริษทั รวมทั(งกาํหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่าย
ไปซึ�งสินทรัพยที์�สาํคญัของบริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและ
แห่งประเทศไทย ในกรณีที�การดาํเนินการเรื�องใดที�กรรมการท่านใดหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
กลต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์) มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้
นั(นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเรื�

นอกจากนี(  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณามอบอาํนาจใหแ้ก่
ทาํธุรกรรมที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษทั โดยไดมี้การ
ระดบัอยา่งชดัเจน ทั(งนี(  ไม่มีการมอบอาํนาจในลกัษณะไม่จาํกดัวงเงินแต่อยา่งใด  

อนุมติัโดยมติประชุมกรรมการบริษทั

 

 

       

APPLIED  DB PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

 

หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั (Duty and Responsibilities of Board of Director)    

หนดนโยบายของบริษทัและการบริหารงานของบริษทัแยกจากกนัอย่างชดัเจน บริษทัฯ 
ประธานเจา้หนา้ที�บริหารเป็นคนละบุคคลกนัโดยประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ที� ดงันี(

เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น
หนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  

มีบทบาทในการควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบับริษทั สนบัสนุนและเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
สนบัสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหน้าที�อยา่งเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอาํ

บดูแลกิจการที�ดี 
ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยอื�น ๆ ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์

เป็นผูล้งคะแนนชี(ขาดในกรณีที�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั(งสอง

คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจที�ทําให้
หรือบุคคลดงักล่าวหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดงักล่าว สามารถอนุมติั

รายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดที�จะทาํขึ(นกบั
บริษทั รวมทั(งกาํหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่าย
ไปซึ�งสินทรัพยที์�สาํคญัของบริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและ

ในกรณีที�การดาํเนินการเรื�องใดที�กรรมการท่านใดหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้

นั(นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเรื�องดงักล่าว   
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณามอบอาํนาจใหแ้ก่คณะกรรมการชุดยอ่ยหรือบุคคลใด ดงักล่าวขา้งตน้ในการ

ทาํธุรกรรมที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษทั โดยไดมี้การกาํหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละ
นาจในลกัษณะไม่จาํกดัวงเงินแต่อยา่งใด   

อนุมติัโดยมติประชุมกรรมการบริษทั ครั( งที� 3/2561 วนัที� 10 เดือนสิงหาคม 2561 

นายหวงั  วนาไพรสณฑ์
ประธาน
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หนดนโยบายของบริษทัและการบริหารงานของบริษทัแยกจากกนัอย่างชดัเจน บริษทัฯ จึงกาํหนดให้
โดยประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ที� ดงันี(   

ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนมี

สนบัสนุนและเปิดโอกาสให้

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที� ความ

ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที�

มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั(งสองฝ่ายเท่ากนั 

ดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจที�ทําให้
หรือบุคคลดงักล่าว สามารถอนุมติั

ลกัษณะอื�นใดที�จะทาํขึ(นกบั
บริษทั รวมทั(งกาํหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่าย
ไปซึ�งสินทรัพยที์�สาํคญัของบริษทั เพื�อใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์

ในกรณีที�การดาํเนินการเรื�องใดที�กรรมการท่านใดหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศสํานักงาน 
มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้

หรือบุคคลใด ดงักล่าวขา้งตน้ในการ
ขอบเขตและวงเงินในแต่ละ

นายหวงั  วนาไพรสณฑ ์
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ                    บริษทั แอ็พพลาย ดบี ีจาํกดั (มหาชน) 
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ตามมติคณะกรรมการบริษทั แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) ได้ลงมติ แต่งตั5 งประธานกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั5งแต่ วนัที: 12 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน ดงันี5   

1) ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ               
2) ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์  กรรมการตรวจสอบ 
3) นางกาญจนา  ปิยสาธิต  กรรมการตรวจสอบ                    

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํเนินการภายใตข้อบเขตหน้าที:และความรับผิดชอบตามที:กาํหนดไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ:งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสมาคมผูต้รวจสอบภายใน สรุปสาระสาํคญั ดงันี5   

 การสอบทานและประเมินความถูกตอ้ง เชื:อถือไดแ้ละความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของรายงานทางการเงิน 
 การสอบทานใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการที:ดี 
 การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 การสอบทานและใหค้วามเห็นในการปฏิบติังานของงานตรวจสอบภายใน 
 การพิจารณาเสนอแต่งตั5งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี 

วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที:จดัตั5งขึ5นเพื:อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการกาํกบัดูแล

และตรวจสอบการบริหารงานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี:ยงและธรรมาภิบาลรวมทั5งการจดัทาํรายงานทางการเงิน 
เพื:อใหก้ารปฏิบติังานและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใสและเชื:อถือได ้

 หน้าที�และความรับผดิชอบ 
                   คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที:ความรับผิดชอบ ดงันี5  

ด้านการควบคุมภายใน 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี:ยงและกระบวนการตรวจสอบที:เหมาะสม
และมีประสิทธิผลตามวธีิการและมาตรฐานสากลที:ยอมรับกนัโดยทั:วไป 

2. ใหค้าํแนะนาํแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานหรือระบบงาน เพื:อลดความเสี:ยงในเรื:องต่างๆ เพื:อใหไ้ด้
รายงานทางการเงินที:ถูกตอ้งและใชป้ระโยชน์ไดดี้ และเพื:อใหมี้ระบบการทาํงานที:มีประสิทธิภาพ 

3. ใหค้าํแนะนาํในการกาํหนดนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที:ดีรวมทั5งติดตามประเมินและรายงานการปฏิบติัตามแนว
ทางการกาํกบัดูแลกิจการที:ดี 

4. สอบทานกระบวนการในการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับและกฎหมายที:
เกี:ยวขอ้ง ตลอดจนมติของที:ประชุมคณะกรรมการบริษทั            

5. พิจารณารายการที:เกี:ยวโยงกนัหรือรายการที:มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ:งก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ 
6. สอบทานกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงิน เพื:อให้ไดร้ายงานทางการเงินที:เชื:อถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลที:

สาํคญัโดยครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที:รับรองโดยทั:วไป 
7. กรณีที:ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที:เพิ:มเติม คือ ตรวจสอบ เสนอความ

คิดเห็นต่อวาระการประชุมกรรมการบริษทัและวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
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ด้านการตรวจสอบภายใน  

8. พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณและอตัรากาํลงัของงานตรวจสอบภายใน รวมทั5งพิจารณาความ
เป็นอิสระของงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบติัหนา้ที:และรายงานต่างๆ รวมทั5งสายการบงัคบับญัชา 

9. สอบทานและใหค้วามเห็นในการปฏิบติังานของงานตรวจสอบภายใน 

10. พิจารณาร่วมกับผูบ้ริหารและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั5 งโยกยา้ยถอดถอนและกําหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาความดีความชอบของผูจ้ดัการตรวจสอบภายในและ/หรือผูใ้ห้บริการงานตรวจสอบภายในจาก
หน่วยงานภายนอก 

ด้านผู้สอบบัญชี 

11. สอบทานและประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  รวมทั5งพิจารณาคดัเลือกและเสนอแนะแต่งตั5งผูส้อบบญัชี
ต่อไปของบริษทัฯ พร้อมค่าตอบแทน 

12. สอบทานการประสานงานระหว่างผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบภายในและ/หรือผูใ้ห้บริการงานตรวจสอบภายในจาก
หน่วยงานภายนอก เพื:อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ด้านอื�น  ๆ

13. จดัให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี  และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษทั ทั5งนี5  การประเมินผล นอกจากจะมีวตัถุประสงคห์ลกัในการสร้างความเชื:อมั:นต่อผูมี้ส่วนเกี:ยวขอ้งในการปฏิบติั
หนา้ที:ตามกรอบความรับผิดชอบโดยครบถว้นอย่างมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัเป็นโอกาสให้มีการพิจารณา ทบทวนและ
แลกเปลี:ยนความเห็นระหว่างกนัของคณะกรรมการฯ  โดยมีเป้าหมายหลกัในการแสวงหาแนวทางการพฒันาและ
ปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ที:ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที:ดียิ:งขึ5น 

14. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเกี:ยวกบัมาตรการคอร์รัปชั:นของบริษทั ตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชั:น 

15. ปฏิบัติงานอื:นที:ได้รับมอบหมายตามขอบเขตความรับผิดชอบ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ทั5 งนี5  
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งได้รับขอ้มูลเพื:อพฒันาความรู้อย่างต่อเนื:องทั5 งเรื: องที:เกี:ยวกับการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและเกี:ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที: ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญคณะกรรมการ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนักงานของบริษทัฯ หรือผูที้: เกี:ยวขอ้งมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที:เห็นว่าเกี:ยวขอ้ง รวมทั5งแสวงหา
ความเห็นที:เป็นอิสระจากที:ปรึกษาทางวชิาชีพอื:นใดเมื:อเห็นวา่จาํเป็น โดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั5งหมด 

คุณสมบัต ิ

1. มีคุณวฒิุการศึกษาไม่ตํ:ากวา่ระดบัปริญญาตรีและเป็นผูมี้ความรู้ในวชิาชีพตรวจสอบภายใน 
2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
3. ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเสียหายอนัจะนาํมาซึ:งความเสื:อมเสียเกียรติศกัดิZ แห่งวชิาชีพ 
4. ไม่เคยได้รับโทษโดยคาํพิพากษาถึงที:สุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที:ได้กระทาํโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
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องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบที:คณะกรรมการบริษทัแต่งตั5งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน และเลือกประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 คนโดยได้รับความเห็นชอบจากที:ประชุมในจาํนวนนี5 ต้องเป็นผูที้:มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอ ที:จะทาํหนา้ที:การสอบทานความน่าเชื:อถือของงบการเงินได ้ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 

2. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั5งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมี ดงันี5  
ใหมี้วาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี และเมื:อพน้ตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บแต่งตั5งอีกได ้นอกจาก

การพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเมื:อ               
1. ตาย               
2. ลาออก              
3. ขาดคุณสมบติักรรมการตรวจสอบตามที:กาํหนดไว ้  
4. ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งตามหลกัเกณฑที์:กาํหนด    

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหท้าํเป็นหนงัสือยื:นต่อคณะกรรมการบริษทั ทั5งนี5  การลาออกนั5น
จะมีผลนบัแต่วนัที:หนงัสือลาออกไปถึงผูบ้ริหารแลว้        

ในกรณีที:กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งทั5งคณะ คณะกรรมการตรวจสอบที:พน้จากตาํแหน่งตอ้งอยูรั่กษาการ
ในตาํแหน่งเพื:อดาํเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ที:         

ในกรณีที:ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตุอื:นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตั5 งบุคคลที:มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ5 นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื:อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที:
คณะกรรมการบริษทักาํหนดโดยบุคคลที:เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที:ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ:งตนแทน 

ระเบียบวาระการประชุม 

1. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีการประชุมอยา่งนอ้ย 4 ครั5 งต่อปี และมีอาํนาจในการเรียกประชุมเพิ:มเติมหากจาํเป็น
โดยในวาระที:เกี:ยวขอ้งอาจมีฝ่ายจดัการหรือผูส้อบบญัชีหรือผูเ้ชี:ยวชาญเฉพาะดา้นไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุมดว้ย ทั5งนี5  
คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํหนดให้มีการหารือกับผูส้อบบัญชีในเรื: องผลการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีและ
พิจารณาขอ้ตรวจพบจากการสอบบญัชีเป็นประจาํทุกปี 

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ:งหนึ: งของกรรมการที:ไดรั้บการแต่งตั5งจึง
จะเป็นองคป์ระชุม 

3. ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที:ประชุม หากประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่มาประชุมให้
กรรมการตรวจสอบที:มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ:งเป็นประธานในที:ประชุม 

4. คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกบัคณะกรรมการบริษทั เพื:อหารือแลกเปลี:ยนความคิดเห็น
เกี:ยวกบัผลการดาํเนินงาน แผนงานประจาํปีของงานตรวจสอบภายใน รวมทั5 งรับทราบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
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ตลอดจนการที:ประธานเจา้หนา้ที:บริหารจะมีประเด็นขอให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยดาํเนินการเพื:อประกอบการ
พิจารณาการปฏิบติังานของงานตรวจสอบภายในอยา่งนอ้ยปีละครั5 ง 

การรายงาน        
คณะกรรมการตรวจสอบจัดทาํรายงานเป็นลายลกัษณ์อักษรแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื:อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและให้เสนอเป็นส่วนหนึ:งของรายงานประจาํปีของบริษทัดว้ย ทั5งนี5  
รายงานดงักล่าวควรระบุถึงเจตนารมณ์ วตัถุประสงค ์ความรับผิดชอบและภารกิจหรือกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบที:ได้
กระทาํในรอบปีที:ผา่นมาและคาํแนะนาํ เพื:อการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษทั 

                        
อนุมติัโดยมติที:ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั5 งที: 3/2561 วนัที: 10 สิงหาคม 2561 

 
 
 
 

นายหวงั วนาไพรสณฑ ์
ประธานเจา้หนา้ที:บริหาร 

 
 



                                                        APPLIED  DB  PUBLIC 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี� ยงของบริษทั

แต่งตั� งจากคณะกรรมการบริษทั โดยให้มีจาํนวนอย่างน้อย 
สนับสนุนและปฏิบติัการ ซึ� งอาศยัหลกัการพื�นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการขององค์กรที�ดี 
Governance) โดยมีการเชื�อมโยงกบัวิสัยทศัน์ 
ความเสี�ยงองค์กรตามแนวทางสากล (
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กรและปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ� งของ
บริษทั ทั�งนี�  เพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียขององค์กรสามารถเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลวา่การดาํเนินงานเ
บริษทั มุ่งไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี� ยง
วนัที� 5 กนัยายน 2562 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ

ชื�อ-นามสกุล 

1. ดร. มงคล  เหล่าวรพงศ ์
2. นายหวงั  วนาไพรสณฑ์ 
3. นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย
4. นายวฒิุชยั  วงษเ์จริญสิน 
5. ผศ.ดร. มณพิไลย  นรสิงห์ 
6. นายเหวย่ ไค หวงั 
7. นายวรีะชยั  วงษเ์จริญสิน 
8. นายพิริยะ  ม่วงคร้าม 

โดยมีนางวิจิตรา ทบับุรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 
2) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง อาจไดรั้บการแต่งตั�งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้กและให้มีอาํนาจ

หนา้ที�ความรับผดิชอบตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
3) นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งตามขอ้ 

1. ตาย 
2. ลาออก  
3. ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กฎหมายกาํหนด
4. คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากตาํแหน่ง

4) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มีผล
ตั�งแต่วนัที�ใบลาออกไปถึงบริษทั

APPLIED  DB  PUBLIC COMPANY LIMITED 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริหารความเสี� ยงของบริษทั ประกอบด้วย กรรมการและกรรมการอิสระที�ได้รับการ

โดยให้มีจาํนวนอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริหารความเสี� ยงจะให้การ
สนับสนุนและปฏิบติัการ ซึ� งอาศยัหลกัการพื�นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการขององค์กรที�ดี 

โดยมีการเชื�อมโยงกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายขององค์กรและให้มีกรอบการบริหารจดัการ
(COSO Enterprise Risk Management Framework

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กรและปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ� งของ
เพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียขององค์กรสามารถเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลวา่การดาํเนินงานเ

มุ่งไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี� ยง แต่งตั� งตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ 8 ท่าน ดงันี�  

ตําแหน่ง 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

พรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย กรรมการบริหารความเสี�ยง 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ทบับุรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง อาจไดรั้บการแต่งตั�งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้กและให้มีอาํนาจ
หนา้ที�ความรับผดิชอบตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

พน้จากตาํแหน่งตามขอ้ 1 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงจะพน้ตาํแหน่งเมื�อ 

ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กฎหมายกาํหนด 
คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มีผล
ต่วนัที�ใบลาออกไปถึงบริษทั 
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(Risk Management Committee) 
กรรมการและกรรมการอิสระที�ได้รับการ

คน คณะกรรมการบริหารความเสี� ยงจะให้การ
สนับสนุนและปฏิบติัการ ซึ� งอาศยัหลกัการพื�นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการขององค์กรที�ดี (Good Corporate 

กิจและเป้าหมายขององค์กรและให้มีกรอบการบริหารจดัการ
COSO Enterprise Risk Management Framework: COSO ERM) รวมถึง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กรและปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ� งของวฒันธรรมของ
เพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียขององค์กรสามารถเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลวา่การดาํเนินงานเชิงกลยุทธ์ของ

มุ่งไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กรรมการบริษัท ครั� งที�  5/2562                        

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง อาจไดรั้บการแต่งตั�งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้กและให้มีอาํนาจ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงจะพน้ตาํแหน่งเมื�อ  

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มีผล



                                                        APPLIED  DB  PUBLIC 

 

 

5) ในกรณีที�ตาํแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี� ยง ว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลที�
เหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนโดยวาระการดาํรงตาํแหน่งจะคงเหลือเท่ากบัอายุการทาํงานของกรรมการ
คนเดิมที�ออกไป 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

1) พิจารณาให้มีการจดัการและการควบคุมความเสี�ยงของธุรกิจเพื�อการดาํเนินการลงทุนและการดาํเนิน
กิจกรรมของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม การกลั�นกรองนโยบายหรือกาํหนดแนวทางการบริหารความ
เสี�ยงโดยรวมของบริษทั  

2) กาํหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารความเสี�ยงของบริษทัให้เป็นไ
เสี�ยง ดูแลและส่งเสริมใหมี้การดาํเนินการในการปฏิบติัตามนโยบายบริหารความเสี�ยงให้มีผลอยา่งต่อเนื�อง
และเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั มี

3) รายงานผลการจดัการความเสี�ยงของ
สําคญัที�อาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯอย่างมีนยัสําคญัตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาโดยเร็วที�สุด 

4) พิจารณากาํหนดมาตรการสําหรับใชใ้นการจดัการความเสี�ยงให้เหมาะสมต่อสภาพกิจการและสภาวการณ์
ในแต่ละช่วง 

5) จดัใหมี้คณะทาํงานบริหารความเสี�ยงตามความจาํเป็น
6) จดัใหมี้การนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทนัสมยัมาใชใ้นการดาํเนินกระบวนการบริหารความเสี�ยงและ

สนบัสนุนให้บุคคลากรทุกระดบัสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารการบริหารความเสี�ยงไดอ้ย่างทั�วถึง 
ตลอดจนการจดัระบบรายงานการบริ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

7) ประเมินและทบทวนเกี�ยวกบันโยบายบริหารความเสี�ยง 
กาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของสากลและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

8) พิจารณาเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยงของบริษทัฯ

อนุมติัโดยมติประชุมกรรมการบริษทั

APPLIED  DB  PUBLIC COMPANY LIMITED 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

ในกรณีที�ตาํแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี� ยง ว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลที�
เหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนโดยวาระการดาํรงตาํแหน่งจะคงเหลือเท่ากบัอายุการทาํงานของกรรมการ

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
พิจารณาให้มีการจดัการและการควบคุมความเสี�ยงของธุรกิจเพื�อการดาํเนินการลงทุนและการดาํเนิน
กิจกรรมของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม การกลั�นกรองนโยบายหรือกาํหนดแนวทางการบริหารความ

กาํหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารความเสี�ยงของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความ
ดูแลและส่งเสริมใหมี้การดาํเนินการในการปฏิบติัตามนโยบายบริหารความเสี�ยงให้มีผลอยา่งต่อเนื�อง

และเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั มีความเสี�ยงอยูใ่นระดบัที�เหมาะสมที�บริษทัสามารถยอมรับได้
รายงานผลการจดัการความเสี�ยงของบริษทัให้คณะกรรมการบริษทัทราบในกรณีที�มีปัจจยัหรือเหตุการณ์
สําคญัที�อาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯอย่างมีนยัสําคญัตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทั

พิจารณากาํหนดมาตรการสําหรับใชใ้นการจดัการความเสี�ยงให้เหมาะสมต่อสภาพกิจการและสภาวการณ์

จดัใหมี้คณะทาํงานบริหารความเสี�ยงตามความจาํเป็น 
จดัใหมี้การนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทนัสมยัมาใชใ้นการดาํเนินกระบวนการบริหารความเสี�ยงและ
สนบัสนุนให้บุคคลากรทุกระดบัสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารการบริหารความเสี�ยงไดอ้ย่างทั�วถึง 
ตลอดจนการจดัระบบรายงานการบริหารความเสี�ยงให้แก่คณะกรรมการหรือตาํแหน่งใด

ประเมินและทบทวนเกี�ยวกบันโยบายบริหารความเสี�ยง ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัด้านการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของสากลและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั

ที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยงของบริษทัฯ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

โดยมติประชุมกรรมการบริษทั ครั� งที� 5/2562 เมื�อวนัที� 5 กนัยายน 

นายภวตั  วงศต์ั�งตระกลู
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ในกรณีที�ตาํแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี� ยง ว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลที�
เหมาะสมเขา้เป็นกรรมการแทนโดยวาระการดาํรงตาํแหน่งจะคงเหลือเท่ากบัอายุการทาํงานของกรรมการ

พิจารณาให้มีการจดัการและการควบคุมความเสี�ยงของธุรกิจเพื�อการดาํเนินการลงทุนและการดาํเนิน
กิจกรรมของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม การกลั�นกรองนโยบายหรือกาํหนดแนวทางการบริหารความ

ปตามนโยบายการบริหารความ
ดูแลและส่งเสริมใหมี้การดาํเนินการในการปฏิบติัตามนโยบายบริหารความเสี�ยงให้มีผลอยา่งต่อเนื�อง

ที�บริษทัสามารถยอมรับได ้
ให้คณะกรรมการบริษทัทราบในกรณีที�มีปัจจยัหรือเหตุการณ์

สําคญัที�อาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯอย่างมีนยัสําคญัตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทั เพื�อทราบและ

พิจารณากาํหนดมาตรการสําหรับใชใ้นการจดัการความเสี�ยงให้เหมาะสมต่อสภาพกิจการและสภาวการณ์

จดัใหมี้การนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทนัสมยัมาใชใ้นการดาํเนินกระบวนการบริหารความเสี�ยงและ
สนบัสนุนให้บุคคลากรทุกระดบัสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารการบริหารความเสี�ยงไดอ้ย่างทั�วถึง 

หารความเสี�ยงให้แก่คณะกรรมการหรือตาํแหน่งใด ๆ ในบริษทัให้

ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัด้านการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของสากลและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั

ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

กนัยายน 2562   

 
 
 

นายภวตั  วงศต์ั�งตระกลู 
ประธานกรรมการ 



กฎบัตรคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน                                      บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) 

กฎบตัรคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน (Charter Investment Advisory Board) Page 1 

กฎบัตรคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน 

ตามมติคณะกรรมการบริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) ไดล้งมติ แต่งตั;งประธานคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนและ
กรรมการที�ปรึกษาการลงทุน โดยมีผลตั;งแต่ วนัที� 10 สิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 2 ท่าน 
ดงันี;   

1) ดร. มงคล  เหล่าวรพงศ ์ ประธานคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน 
2) ผศ.ดร. มณพิไลย นรสิงห์  กรรมการที�ปรึกษาการลงทุน 

 

1. วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั;งคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละขอบเขต

ของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละขอบเขตการลงทุนที�กาํหนดไว ้

2. องค์ประกอบการแต่งตั!งและคุณสมบัต ิ
2.1 องค์ประกอบและการแต่งตั!ง 

2.1.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั;งคณะกรรมการ โดยกาํหนดให้ประธานของคณะกรรมการตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ 

2.1.2 คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน ประกอบดว้ยกรรมการ 2 คน เป็นอยา่งนอ้ย 
2.1.3 คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั;งเลขานุการคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน 

2.2 คุณสมบัต ิ
2.2.1 ประธานคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนต้องไม่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทและ/หรือประธาน

กรรมการบริหารของบริษทั 
2.2.2 เป็นผูที้�สามารถอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเพียงพอ ในการปฏิบติังานในฐานะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน 

 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพ้นจากตาํแหน่ง 
3.1 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3.1.1 กรรมการบริษทั ที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารการลงทุน มีวาระการปฏิบติังานตามวาระของการ
เป็นกรรมการบริษทั 

3.1.2 กรรมการบริษทัที�ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งก็ต่อเมื�อลาออกจากการเป็นกรรมการที�
ปรึกษาการลงทุน 

3.1.3 กรรมการการลงทุนที�ปรึกษาการลงทุน ที�ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งก็ต่อเมื�อ
ลาออกจากการเป็นกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน 

3.2 การพ้นจากตาํแหน่ง 
กรรมการที�ปรึกษาการลงทุน 
- ตาย 
- ลาออก 
- พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั 
- ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน 
- คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
การลาออกของคณะกรรมที�ปรึกษาการลงทุน ตอ้งแจง้การลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัคณะกรรมการบริษทั 



กฎบัตรคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน

กฎบตัรคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน (Charter Investment Advisory Board)

4. ขอบเขตหน้าที�และความรับผดิชอบ 
4.1 พิจารณากาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละขอบเขตการลงทุน

นโยบาย หลกัเกณฑแ์ละขอบเขตการลงทุนที�กาํ
4.2 ติดตามการลงทุนไม่ใหผ้ิดขอ้กาํหนด
4.3 พิจารณาประเมินความเสี�ยงและความคุม้ค่าของการ
4.4 ภารกิจอื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
4.5 รายงานผลการปฏิบติังาน วธีิการแกไ้ข
 

5. การประชุม 
5.1 จาํนวนครั!งการประชุม 

คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนตอ้งประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ
เวน้แต่หากบริษทัฯ มีแผนการลงทุนใดๆ ให้ประธานกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนหรือกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนเรียกประชุมเพื�อ
พิจารณาการลงทุนนั;นๆ และนาํเสนอที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัและ

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 
การประชุมคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน

ทั;งหมด จึงจะครบองคป์ระชุมและใหป้ระธานคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนเป็นประธานในที�ประชุมในกรณี
ที�ปรึกษาการลงทุน ไม่อยูใ่นที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได้
ปรึกษาการลงทุนเลือกกรรมการบริหารการลงทุนในที�ป

5.3 การลงคะแนนเสียง 
มติที�ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ;นอีกหนึ�
ลงทุนที�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องที�พิจารณา ตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั;น

5.4 การบันทกึรายงานการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารการลงทุน
รายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั

 

7. การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนจะทาํ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลและรายงานผลการประเมิน

8. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน

จากคณะกรรมการบริษทั ซึ�งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ
 

อนุมติัโดยมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั; งที� 

รที�ปรึกษาการลงทุน                                      บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากดั 

(Charter Investment Advisory Board) 

หลกัเกณฑแ์ละขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษทั
หลกัเกณฑแ์ละขอบเขตการลงทุนที�กาํหนดไว ้

หนด กฎเกณฑแ์ละตามหลกัเกณฑข์องตลาดทุน 
และความคุม้ค่าของการลงทุน 

ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
วธีิการแกไ้ข ขอ้เสนอแนะใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนตอ้งประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั; ง เพื�อรับทราบและติดตามผลการลงทุนของบริษทั
ให้ประธานกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนหรือกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนเรียกประชุมเพื�อ

เสนอที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัและ/หรือคณะกรรมการบริหารตามอาํ

การประชุมคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน
จึงจะครบองคป์ระชุมและใหป้ระธานคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนเป็นประธานในที�ประชุมในกรณี

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหที้�ประชุมคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนเลือกกรรมการที�
ปรึกษาการลงทุนเลือกกรรมการบริหารการลงทุนในที�ป ระชุมคนใดคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

มติที�ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ;นอีกหนึ�  งเสียงเป็นเสียงชี;ขาดกฎบตัรคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนกรรมการที�ปรึกษาการ

ตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั;น 

เลขานุการคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม

การรายงานของคณะกรรมการบริหารการลงทุน 
เนินงานของคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนจะทาํการประเมินผลการปฏิบติังานทุกปี ทั; งการประเมินตนเองของคณะกรรมการและ
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลและรายงานผลการประเมิน เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนจะพิจารณาตามความเหมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมาย
ซึ�งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

อนุมติัโดยมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั; งที� 3/2561 วนัที� 10 สิงหาคม 2561 
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รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษทั ให้เป็นไปตามกรอบ 

เพื�อรับทราบและติดตามผลการลงทุนของบริษทั 
ให้ประธานกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนหรือกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนเรียกประชุมเพื�อ

หรือคณะกรรมการบริหารตามอาํนาจอนุมติัของบริษทัฯ 

มไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน
จึงจะครบองคป์ระชุมและใหป้ระธานคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนเป็นประธานในที�ประชุมในกรณี ที�ประธานกรรมการ

ใหที้�ประชุมคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนเลือกกรรมการที�
 

มติที�ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที�เสียงเท่ากนั ให้
รที�ปรึกษาการลงทุนกรรมการที�ปรึกษาการ

เลขานุการคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

เนินงานของคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ทั;งการประเมินตนเองของคณะกรรมการและ                
เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

จะพิจารณาตามความเหมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมาย

นายภวตั  วงศต์ั;งตระกลู 
 ประธานกรรมการ 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริหารเป็นคณะอนุกรรมการที�จดัตั�งขึ�นมาเพื�อช่วยคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน

ของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษทักาํหนดขึ�น และรายงานผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารและขอ้มูล
อื�นๆที�จาํเป็นต่อคณะกรรมการบริษทั 

คํานิยาม 
พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ หมายถึง พระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั�งคณะกรรมการบริหาร โดยคดัเลือกจาก กรรมการ และ หรือ ผูบ้ริหาร ซึ�งไดรั้บการ

เสนอชื�อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการบริหารไม่นอ้ยกวา่ 

2. คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาและแต่งตั�งกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที�ไดรั้บกา
เท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแต่งตั�งบุคคลที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร เพื�อช่วยเหลือการทาํงานของคณะกรรมการบริหารเกี�ยวกบัการนดัหมายการประชุ
การประชุม การนาํส่งเอกสารการประชุม และการบนัทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลที�มีคุณสมบติัดงันี�
1. บรรลุนิติภาวะ และเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซื�อสตัยสุ์จริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเ

พอที�จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบติัหนา้ที�แก่บริษทัได้
2. มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ
3. ไม่เป็นบุคคลซึ�งประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุน้

หรือเป็นหุน้ส่วน หรือ กรรมการในนิติบุคคลอื�นซึ�งประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทัไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ตนเองหรือผูอื้�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหที้�ประชุมรับทราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั�ง

วาระการดํารงตําแหน่ง 
1. กรรมการบริหาร มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 

กรรมการบริหารที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ซึ�งจะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารพร้อมกบัการครบ
วาระการดาํรงแต่งกรรมการบริษทั

2. กรรมการบริหาร อาจไดรั้บการแต่งตั�งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแ
3. นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่ง

3.1 ตาย 
3.2 ลาออก 
3.3 ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั
3.4 คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)

APPLIED  DB  PUBLIC COMPANY LIMITED 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter

คณะกรรมการบริหารเป็นคณะอนุกรรมการที�จดัตั�งขึ�นมาเพื�อช่วยคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน
ของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษทักาํหนดขึ�น และรายงานผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารและขอ้มูล

ษทัมหาชนฯ หมายถึง พระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535(รวมทั�งที�ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั�งคณะกรรมการบริหาร โดยคดัเลือกจาก กรรมการ และ หรือ ผูบ้ริหาร ซึ�งไดรั้บการ
เสนอชื�อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ทั�งนี�
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการบริหารไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาและแต่งตั�งกรรมการบริหาร 1 คน ที�มีความเหมาะสม เพื�อทาํหนา้ที�ประธาน
กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที�ไดรั้บการแต่งตั�งจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร
เท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแต่งตั�งบุคคลที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร เพื�อช่วยเหลือการทาํงานของคณะกรรมการบริหารเกี�ยวกบัการนดัหมายการประชุ
การประชุม การนาํส่งเอกสารการประชุม และการบนัทึกรายงานการประชุม 

กรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลที�มีคุณสมบติัดงันี�  
บรรลุนิติภาวะ และเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซื�อสตัยสุ์จริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเ
พอที�จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบติัหนา้ที�แก่บริษทัได ้
มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
ไม่เป็นบุคคลซึ�งประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุน้
หรือเป็นหุน้ส่วน หรือ กรรมการในนิติบุคคลอื�นซึ�งประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั

ของบริษทัไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ตนเองหรือผูอื้�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหที้�ประชุมรับทราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั�ง

มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัที�คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั�ง ยกเวน้
กรรมการบริหารที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ซึ�งจะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารพร้อมกบัการครบ
วาระการดาํรงแต่งกรรมการบริษทั 

อาจไดรั้บการแต่งตั�งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้กตามที�คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม
นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งวาระแลว้ กรรมการบริหาร จะพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

าดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชน 
คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

(Executive Committee Charter) 
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Charter) 

คณะกรรมการบริหารเป็นคณะอนุกรรมการที�จดัตั�งขึ�นมาเพื�อช่วยคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน
ของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษทักาํหนดขึ�น และรายงานผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารและขอ้มูล

รวมทั�งที�ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม) 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั�งคณะกรรมการบริหาร โดยคดัเลือกจาก กรรมการ และ หรือ ผูบ้ริหาร ซึ�งไดรั้บการ
าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ทั�งนี�

คน ที�มีความเหมาะสม เพื�อทาํหนา้ที�ประธาน
รแต่งตั�งจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแต่งตั�งบุคคลที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร เพื�อช่วยเหลือการทาํงานของคณะกรรมการบริหารเกี�ยวกบัการนดัหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระ

บรรลุนิติภาวะ และเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความซื�อสตัยสุ์จริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียง

บริษทัมหาชนฯ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
ไม่เป็นบุคคลซึ�งประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน 
หรือเป็นหุน้ส่วน หรือ กรรมการในนิติบุคคลอื�นซึ�งประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั

ของบริษทัไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ตนเองหรือผูอื้�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหที้�ประชุมรับทราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั�ง 

นบัจากวนัที�คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั�ง ยกเวน้
กรรมการบริหารที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ซึ�งจะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารพร้อมกบัการครบ

หน่งต่อไปไดอี้กตามที�คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชน  
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สิทธิการออกเสียง 
กาํหนดใหก้รรมการบริหาร 1 คน มีสิทธิออกเสียงได ้

ขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มอีก 
ไดเ้สียในเรื�องที�พิจารณา กรรมการบริหารคนนั�นตอ้งไม่ร่วมพิจารณาใหค้วามเห็นในเรื�องนั�น

การประชุม 
1. คณะกรรมการบริหารตอ้งมีการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 

กาํหนดวาระการประชุม และแจง้ใหก้รรมการบริหารทราบล่วงหนา้ และใหข้อ้มูลอยา่งเพียงพอ
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวน

กรรมการบริหารทั�งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม
3. ในกรณีที�ประธานกรรมการบริหารไม่อยุใ่นที�ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหก้รรมการบริหารซึ�งมาประชุม

เลือกกรรมการบิรหารคนหนึ�งเป็นประธานในการประชุม
4. คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือ บุคคลอื�นที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ใหเ้ขา้ร่วมประชุมในวาระ

การประชุมนั�นๆ เพื�อสอบถามขอ้มูลและความเห็นที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุมนั�นๆ
5. เลขานุการคณะกรรมการบริหารทาํหนา้ที�จดัเตรียมและนาํส่งห

กรรมการบริหารก่อนการประชุมแต่ละครั� ง และทาํหนา้ที�บนัทึกการประชุมและจดัทาํรายงานการประชุมในแต่ละครั� ง 
รวมถึงทาํหนา้ที�จดัเก็บบนัทึกการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั� ง

ขอบเขตอาํนาจหน้าที8ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความ
รับผิดชอบ ดงันี�  
1. กาํหนดกลยุทธิB  พิจารณาและกลั�นกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี 

ดาํเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของบริษทั
2. พิจารณา นโยบาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบติัที�สําคญั 

บริหารนาํไปปฏิบติั เพื�อใหก้ารบริหารบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
3. กาํหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษทั และกาํหนดทิศทางนโยบายการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และ

อนุมติัหลกัเกณฑก์ารลงทุน รวมถึงขอ้เสนอการลงทุนตามระเบียบบริษทั เสนอต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการบริษทัตามระเบียบที�บริษทั

4. ดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
คณะกรรมการบริษทักาํหนดไวแ้ละรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั

5. อนุมติัเรื�องเกี�ยวกบัการเงิน และธุรกรรมที�ไม่ใช่การเงินของบริษทัตามขอบเขตอาํนาจอนุมติั
6. กาํหนดโครงสร้างองคก์ร ลาํดบัการบงัคบับญัชา 

จดัใหมี้การแบ่งแยกหนา้ที�ที�อาจเอื�อต่อการทุจริตในหนา้ที�ออกจากกนัและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�
ควบคุมใหมี้การถือปฏิบติัตามหลกัการและขอ้กาํหนดที�มีการอนุมติั
6.1 ทาํหนา้ที�แทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในขณะที�บริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดนี�  โดย

หาพิจาราณาคดัเลือก กรรมการบริษทั
และเลขานุการบริษทั โดยพิจารณาคุณสมบติัให้เหมาะสมกบับริบทของกิจการในเบื�องตน้และนาํเสนอคณะกรรมการ
เพื�ออนุมติัต่อไป 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)

APPLIED  DB  PUBLIC COMPANY LIMITED 

คน มีสิทธิออกเสียงได ้1 เสียง การวนิิจฉยัชี�ขาดของที�ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียง
ขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มอีก 1 เสียง เป็นเสียงชึ�ขาด ทั�งนี� กรรมการบริหารคนใดมีส่วน

ารณา กรรมการบริหารคนนั�นตอ้งไม่ร่วมพิจารณาใหค้วามเห็นในเรื�องนั�น 

คณะกรรมการบริหารตอ้งมีการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั� ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสมโดยมีการ
กาํหนดวาระการประชุม และแจง้ใหก้รรมการบริหารทราบล่วงหนา้ และใหข้อ้มูลอยา่งเพียงพอ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวน
กรรมการบริหารทั�งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 
ในกรณีที�ประธานกรรมการบริหารไม่อยุใ่นที�ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหก้รรมการบริหารซึ�งมาประชุม

นึ�งเป็นประธานในการประชุม 
คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือ บุคคลอื�นที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ใหเ้ขา้ร่วมประชุมในวาระ
การประชุมนั�นๆ เพื�อสอบถามขอ้มูลและความเห็นที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุมนั�นๆ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารทาํหนา้ที�จดัเตรียมและนาํส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้บั
กรรมการบริหารก่อนการประชุมแต่ละครั� ง และทาํหนา้ที�บนัทึกการประชุมและจดัทาํรายงานการประชุมในแต่ละครั� ง 
รวมถึงทาํหนา้ที�จดัเก็บบนัทึกการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั� ง 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที8ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความ

กาํหนดกลยุทธิB  พิจารณาและกลั�นกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี รวมถึงโครงสร้างการบริหารเพื�อให้สามารถ
นโยบายและเป้าหมายของบริษทัทั�งระยะสั�นและระยะยาว เพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

กฎระเบียบ และแนวปฏิบติัที�สําคญั ที�นาํเสนอโดยฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารเสนอให้ฝ่าย
การบริหารบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

กาํหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษทั และกาํหนดทิศทางนโยบายการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และ
อนุมติัหลกัเกณฑก์ารลงทุน รวมถึงขอ้เสนอการลงทุนตามระเบียบบริษทั เสนอต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน

บริษทักาํหนด 
การบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําปี

คณะกรรมการบริษทักาํหนดไวแ้ละรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั 
และธุรกรรมที�ไม่ใช่การเงินของบริษทัตามขอบเขตอาํนาจอนุมติั 

โครงสร้างองคก์ร ลาํดบัการบงัคบับญัชา อาํนาจและระดบัการอนุมติัของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม และ
จดัใหมี้การแบ่งแยกหนา้ที�ที�อาจเอื�อต่อการทุจริตในหนา้ที�ออกจากกนัและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�
ควบคุมใหมี้การถือปฏิบติัตามหลกัการและขอ้กาํหนดที�มีการอนุมติั  

ทาํหนา้ที�แทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในขณะที�บริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดนี�  โดย
พิจาราณาคดัเลือก กรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร กรรมการผูจ้ ั

พิจารณาคุณสมบติัให้เหมาะสมกบับริบทของกิจการในเบื�องตน้และนาํเสนอคณะกรรมการ
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เสียง การวนิิจฉยัชี�ขาดของที�ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียง
เสียง เป็นเสียงชึ�ขาด ทั�งนี� กรรมการบริหารคนใดมีส่วน

ครั� ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสมโดยมีการ
กาํหนดวาระการประชุม และแจง้ใหก้รรมการบริหารทราบล่วงหนา้ และใหข้อ้มูลอยา่งเพียงพอ 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวน

ในกรณีที�ประธานกรรมการบริหารไม่อยุใ่นที�ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหก้รรมการบริหารซึ�งมาประชุม

คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือ บุคคลอื�นที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ใหเ้ขา้ร่วมประชุมในวาระ

นงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้บั
กรรมการบริหารก่อนการประชุมแต่ละครั� ง และทาํหนา้ที�บนัทึกการประชุมและจดัทาํรายงานการประชุมในแต่ละครั� ง 

คณะกรรมการบริหารปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความ

รวมถึงโครงสร้างการบริหารเพื�อให้สามารถ
เพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

ที�นาํเสนอโดยฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารเสนอให้ฝ่าย

กาํหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษทั และกาํหนดทิศทางนโยบายการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และ
อนุมติัหลกัเกณฑก์ารลงทุน รวมถึงขอ้เสนอการลงทุนตามระเบียบบริษทั เสนอต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน หรือ

แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําปีที�

อาํนาจและระดบัการอนุมติัของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม และ
จดัใหมี้การแบ่งแยกหนา้ที�ที�อาจเอื�อต่อการทุจริตในหนา้ที�ออกจากกนัและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�ออนุมติั รวมถึง

ทาํหนา้ที�แทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในขณะที�บริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดนี�  โดยดา้นการสรร
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูง 

พิจารณาคุณสมบติัให้เหมาะสมกบับริบทของกิจการในเบื�องตน้และนาํเสนอคณะกรรมการ
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6.2 กาํหนดค่าตอบแทน จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน
มิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทั
ภาระหนา้ที� ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจที�คลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บ
จากกรรมการ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�

6.3 พิจารณาโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการที�มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั�งเรื� องการสรรหาบุคคลากร 
โครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึงมีอาํนาจกาํหนดขอบเขต
ถอดถอน เลิกจา้ง พิจารณาความดีความชอบ
president (SVP)) และผูอ้าํนวยการ 
ของบริษทั หรือผูรั้บมอบอาํนาจเป็นผูมี้อาํนาจแทนบริษทั ในการลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน

6.4 ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพื�อพิจารณา
อนุมติั 

7. พิจารณากลั�นกรองงานทุกประเภทที�เสนอคณะกรรมการบริษทั ยกเวน้งานที�อยูภ่ายใตห้นา้ที�ความรับผิดชอบและ หรือเป็น
อาํนาจของคณะกรรมการชุดยอ่ยอื�นของบริษทีั�

8. พิจารณาเรื�องอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั�งนี�  การไดรั้บมอบหมายอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากค
สามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใด ตามที�
ทาง ก.ล.ต. กาํหนดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติัไว ้

การรายงาน 
ประธานกรรมการบริหารรายงานผลการปฏิบติังานเสนอ

อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที�มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดําเนินการตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและ
กนัของบริษทัจดทะเบียน ทั�งนี�  กรรมการบริหารของบริษทั อาจไดรั้บการแต่งตั�งหรือถอดถอนโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั
หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

อนุมติัโดยมติประชุมกรรมการบริษทั

 

  

 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)

APPLIED  DB  PUBLIC COMPANY LIMITED 

จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนที�จาํเป็นและเหมาะสมทั�งที�เป็นตวัเงินและ
ารบริษทั กรรมการชุดย่อย โดยการกาํหนดค่าตอบแทนให้พิจารณาความเหมาะสมกับ

ภาระหนา้ที� ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจที�คลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บ
จากกรรมการ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�

การบริหารจัดการที�มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั�งเรื� องการสรรหาบุคคลากร 
โครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึงมีอาํนาจกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที�บรรจุ แต่งตั�ง โยกยา้ย ตดัหรือลดค่าจา้ง

เลิกจา้ง พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวนิยั การใหร้างวลั สาํหรับผูอ้าํนวย
และผูอ้าํนวยการ (Vice president (VP)) หรือเทียบเท่า โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร

ของบริษทั หรือผูรั้บมอบอาํนาจเป็นผูมี้อาํนาจแทนบริษทั ในการลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน
ะเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพื�อพิจารณา

พิจารณากลั�นกรองงานทุกประเภทที�เสนอคณะกรรมการบริษทั ยกเวน้งานที�อยูภ่ายใตห้นา้ที�ความรับผิดชอบและ หรือเป็น
อาํนาจของคณะกรรมการชุดยอ่ยอื�นของบริษทีั�จะเป็นผูพิ้จารณากลั�นกรองเพื�อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัโดยตรง
พิจารณาเรื�องอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั�งนี�  การไดรั้บมอบหมายอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากค
สามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใด ตามที�

กาํหนดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษทั

การปฏิบติังานเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษทั 

อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที�มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดําเนินการตามประกาศของตลาด
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและ/หรือสาํนกังาน ก.ล.ต. เรื�องหลกัเกณฑ ์วิธีการและก

กนัของบริษทัจดทะเบียน ทั�งนี�  กรรมการบริหารของบริษทั อาจไดรั้บการแต่งตั�งหรือถอดถอนโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั

อนุมติัโดยมติประชุมกรรมการบริษทั ครั� งที� 2/2563 วนัที� 14 พฤษภาคม 2563 

 
นายภวตั 
      ประธานกรรมการ
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ที�จาํเป็นและเหมาะสมทั�งที�เป็นตวัเงินและ
โดยการกาํหนดค่าตอบแทนให้พิจารณาความเหมาะสมกับ

ภาระหนา้ที� ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจที�คลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บ
จากกรรมการ เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อขออนุมติั 

การบริหารจัดการที�มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั�งเรื� องการสรรหาบุคคลากร จดัการ
อาํนาจหนา้ที�บรรจุ แต่งตั�ง โยกยา้ย ตดัหรือลดค่าจา้ง 

สาํหรับผูอ้าํนวยการอาวโุส (Senior Vice 
โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร

ของบริษทั หรือผูรั้บมอบอาํนาจเป็นผูมี้อาํนาจแทนบริษทั ในการลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 
ะเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพื�อเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพื�อพิจารณา

พิจารณากลั�นกรองงานทุกประเภทที�เสนอคณะกรรมการบริษทั ยกเวน้งานที�อยูภ่ายใตห้นา้ที�ความรับผิดชอบและ หรือเป็น
จะเป็นผูพิ้จารณากลั�นกรองเพื�อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

พิจารณาเรื�องอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั�งนี�  การไดรั้บมอบหมายอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใด ตามที�

กาํหนดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบริษทั

อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที�มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดําเนินการตามประกาศของตลาด
เรื�องหลกัเกณฑ ์วิธีการและการเปิดเผยรายการที�เกี�ยวโยง

กนัของบริษทัจดทะเบียน ทั�งนี�  กรรมการบริหารของบริษทั อาจไดรั้บการแต่งตั�งหรือถอดถอนโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั

นายภวตั  วงศต์ั�งตระกลู 
ประธานกรรมการ 



กฎบัตร

                                                        APPLIED  DB  PUBLIC 

 

 

คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัแต่
วนัที� 5 กนัยายน 2562 ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ
 

รายชื8อ 

1.นายหวงั  วนา ไพรสณฑ์ 
2. นายเหวย่ ไค หวงั 
3. นายกงั ซู่ หลิว 
4. นายวฒิุชยั  วงษเ์จริญสิน 
5. นายวรีะชยั  วงษเ์จริญสิน 
6. นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย
7. นายพิริยะ  ม่วงคร้าม 
8. นายจิรวฒัน์  อคัรานุพรพงษ ์

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)

APPLIED  DB  PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสารแนบ 1 

ไดรั้บอนุมติัแต่งตั�งตามมติประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษทั
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ 8 ท่าน ดงันี�  

ตําแหน่ง การดํารงตําแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหาร • สมยัที� 
18 พฤศจิกายน 

• สมยัที�  
กลบัมารับตาํแหน่ง สมยัที� 
เมื�อ 5 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

พรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร • สมยัที�  

แรก เมื�อ กรรมการบริหาร 

(Executive Committee Charter) 
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คณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 5/2562 

การดํารงตําแหน่ง 

สมยัที� 1 แต่งตั�งครั� งแรก เมื�อวนัที� 
พฤศจิกายน 2559  

ที�  2ไดรั้บการแต่งตั�ง
กลบัมารับตาํแหน่ง สมยัที� 2 

5 กนัยายน 2562 

สมยัที�  1ไดรั้บการแต่งตั�งครั� ง
เมื�อ 5 กนัยายน 2562 



                                  APPLIED  DB 

 

อาํนาจ และหนา้ที� ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (Duty and 
 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

1. เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั�ง มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น
และ/หรือมติที�ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษทั

2. ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและบริหารงานประจาํวนัของบริษทั
3. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างสมํ�าเสมอและมีหนา้ที�รายงานผลการดาํเนินงาน

การดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั
4. จดัทาํและนาํเสนอนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษทั  

งบประมาณประจาํปีของบริษทัที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจ รายงานประจาํปีและกาํหนดอาํนาจบริหารงาน เพื�อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและ

5. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจําปี เพื�อเสนอ
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

6. กาํหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยใหก้ล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคดัเลือก
และเลิกจา้งพนักงานของบริษทัและกาํหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัสและสวสัดิการต่าง
พนกังาน 

7. มีอาํนาจกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที� บรรจุ แต่งตัA ง โยกยา้ย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน
ความชอบ การลงโทษทางวินยั การใหร้างวลั
ผูจ้ดัการ (Manager) หรือเทียบเท่า 

8. พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั การลงทุนในธุรกิจใหม่
เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจดาํเนินการ

9. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายเงินในการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทัในแต่ละรายการ
ระเบียบอาํนาจอนุมติัและสั�งการที�คณะกรรมการบริษทัอนุมติัแลว้

10. เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั�งการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาํสั�ง หนงัสือแจง้ใด
ตามที�กาํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจดาํเนินการ

11. มีอาํนาจแต่งตัAงและบริหารงานคณะทาํงานชุดต่าง
ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วงและ
ช่วงและ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจ ตามหนงัสือมอบอาํนาจและ
เป็นไปตามระเบียบอาํนาจอนุมติัและสั�งการที�คณะกรรมการของบริษทัอนุมติัแลว้

12. มีอาํนาจ ออกคาํสั�ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื�อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ
เพื�อรักษาระเบียบและวินัยของการทาํงานภายในองค์กร ทัAงนีA
ประธานเจา้หนา้ที�บริหารนัAนจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํใหผู้อ้าํนวยการหรือผูรั้บมอบ
อาํนาจจากประธานเจา้หนา้ที�บริหารสามารถอนุมติัรายกา
ที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการ
อนุมติัรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจที�มีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน

13. ดาํเนินการใด ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ

APPLIED  DB PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

(Duty and Responsibilies of CEO) 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (Chief Executive Officer  (CEO))

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั�ง มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น
รและคณะกรรมการบริหารของบริษทัทุกประการ 

ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 
ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างสมํ�าเสมอและมีหนา้ที�รายงานผลการดาํเนินงาน

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษทั  

งบประมาณประจาํปีของบริษทัที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจ รายงานประจาํปีและกาํหนดอาํนาจบริหารงาน เพื�อเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจําปี เพื�อเสนอ

กาํหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยใหก้ล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคดัเลือก
บริษทัและกาํหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัสและสวสัดิการต่าง

มีอาํนาจกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที� บรรจุ แต่งตัA ง โยกยา้ย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน
ารใหร้างวลั สาํหรับพนกังานระดบัผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (Assistant Vice president (AVP))

พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั การลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

ายเงินในการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทัในแต่ละรายการ
ระเบียบอาํนาจอนุมติัและสั�งการที�คณะกรรมการบริษทัอนุมติัแลว้ 
เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั�งการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาํสั�ง หนงัสือแจง้ใด

ในคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 
มีอาํนาจแต่งตัAงและบริหารงานคณะทาํงานชุดต่าง ๆ เพื�อประโยชน์และประสิทธิภาพในการจดัการที�ดีและโปร่งใส

และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื�นปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้
หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจ ตามหนงัสือมอบอาํนาจและ

เป็นไปตามระเบียบอาํนาจอนุมติัและสั�งการที�คณะกรรมการของบริษทัอนุมติัแลว้ 
มีอาํนาจ ออกคาํสั�ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื�อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ
เพื�อรักษาระเบียบและวินัยของการทาํงานภายในองค์กร ทัAงนีA  การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหารนัAนจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํใหผู้อ้าํนวยการหรือผูรั้บมอบ
อาํนาจจากประธานเจา้หนา้ที�บริหารสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการ
อนุมติัรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจที�มีการกาํหนดขอบเขตชดัเจน 

หมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษทั 
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(CEO))  

เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั�ง มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น

ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างสมํ�าเสมอและมีหนา้ที�รายงานผลการดาํเนินงาน ความคืบหนา้ใน

แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษทั  
งบประมาณประจาํปีของบริษทัที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจ รายงานประจาํปีและกาํหนดอาํนาจบริหารงาน เพื�อเสนอต่อ

พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจําปี เพื�อเสนอ

กาํหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยใหก้ล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง 
บริษทัและกาํหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัสและสวสัดิการต่าง ๆ สําหรับ

มีอาํนาจกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที� บรรจุ แต่งตัA ง โยกยา้ย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณาความดี
(Assistant Vice president (AVP)) 

ๆ หรือการเลิกธุรกิจ โดยให้

ายเงินในการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทัในแต่ละรายการ ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้น

เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั�งการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาํสั�ง หนงัสือแจง้ใด ๆ 

เพื�อประโยชน์และประสิทธิภาพในการจดัการที�ดีและโปร่งใสและ
หรือมอบหมายให้บุคคลอื�นปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอาํนาจ

หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจ ตามหนงัสือมอบอาํนาจและ/หรือให้

มีอาํนาจ ออกคาํสั�ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื�อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทัและ
การมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของ

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารนัAนจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํใหผู้อ้าํนวยการหรือผูรั้บมอบ
รที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามของหน่วยงาน

มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการ



                                  APPLIED  DB 

 

อาํนาจ และหนา้ที� ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (Duty and 
 

ทัAงนีA  การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ
อาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ที�บริหารสามารถ
อนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจที�มีการ
กาํหนดขอบเขตชดัเจน 

อนุมติัโดยมติประชุมกรรมการบ

 

 

 

APPLIED  DB PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

(Duty and Responsibilies of CEO) 

การมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที�บริหารนัAนจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ที�บริหารสามารถ

การที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจที�มีการ

อนุมติัโดยมติประชุมกรรมการบริษทั ครัA งที� 1/2560 วนัที� 23 เดือนมีนาคม 2560

นาย
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จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงที�ทาํให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ที�บริหารสามารถ

ตามนิยามของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามปกติธุรกิจที�มีการ

2560  

นายภวตั  วงศต์ัAงตระกลู 
ประธานกรรมการ 
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เลขานุการบริษทั (The Company Secretary) 

หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าที(ตามที(กาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที( 4) พ.ศ. 2551 ซึ( งมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที( 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ           
ความระมัดระวังและความซื( อสัตย์สุจริต รวมทัG ง  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท                 
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที(ประชุมผูถื้อหุ้น ทัG งนีG  คุณสมบัติ ประสบการณ์และหน้าที(ตามกฎหมายของเลขานุการ                
บริษทั มีดงันีG  

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ 

1. มีความรู้พืGนฐานดา้นธุรกิจ บญัชี กฎหมาย กฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้งกบักิจการหรือผ่านการอบรมหลกัสูตรที(เกี(ยวขอ้ง
กบัการปฏิบติัหนา้ที(ของเลขานุการบริษทั 

2.  มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีและขอ้พึงปฏิบติัที(ดีของการกาํกบัดูแลกิจการ 
3. มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบติัหนา้ที(ทัGงในดา้นการใหข้อ้แนะนาํและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  
4. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการหรือคุณสมบัติอื(นที(ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่าง                 

มีประสิทธิผลยิ(งขึGน  
 

หน้าที�และความรับผิดชอบหลัก ได้แก่ 

1. ให้คาํแนะนาํเบืGองตน้แก่กรรมการ เกี(ยวกบัขอ้กฎหมาย ขอ้ควรปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทั ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสมํ(าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี(ยนแปลงที(
มีนยัสาํคญัแก่กรรมการ  

2. ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจเกี(ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ ให้ขอ้มูลและผลกัดนัคณะกรรมการบริษทัให้ปฏิบติัตาม 
รวมทัGงใหมี้การตรวจสอบผลการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของหลกัการดงักล่าว  

3. จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
4. จดัการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้พึง

ปฏิบติัที(ดี  
5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัGง ติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติที(

ประชุมผูถื้อหุน้และที(ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
6. ดาํเนินการให้กรรมการและผูบ้ริหารจัดทาํรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผูที้(เกี(ยวขอ้ง ตามขอ้กาํหนด

กฎหมาย  
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที(รับผิดชอบต่อหน่วยงานที(กาํกบับริษทั ตามระเบียบ

และขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางราชการ  
8. ติดต่อและสื(อสารกบัผูถื้อหุ้นเพื(อให้ไดรั้บทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้นและข่าวสารของบริษทัและเป็นสื(อกลาง

ระหว่างผูถื้อหุน้กบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  


