
รายงานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีประจ�าปี 2564

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)  

1

ปี 2564 คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดด้�าเนินการพิจารณา ทบทวน และติดตามการด�าเนินการ รวมถึงไดน้�าหลกัการก�ากบัดูแลกิจการที่ด ี

ท ัง้ 8 หลกั (CG Code) มาประยุกตแ์ละปรบัใช ้เพ่ือใหกิ้จการมีผลประกอบการทีด่ ีมีความน่าเชือ่ถือตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ และเป็นประโยชนต์อ่สงัคม

โดยรวม และสรา้งคณุคา่ใหกิ้จการอยา่งยัง่ยนื

บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมินการก�ากบัดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบียนประจ�าปี 2564 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยในระดบั “ดเีลศิ” 
เป็นเวลา 6 ปี ตดิตอ่กนั ดว้ยคะแนน 94% ซึง่มากกวา่ปี 2563 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี8 หลกั ดงัน้ี

หลกัปฏบิติั 1 : 
ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในฐานะผูน้�าองคก์รท่ีสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างย ัง่ยนื

1. การด�าเนนิการตามเป้าหมายขององคก์ร

คณะกรรมการบริษทัทุกคนมีความเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั  

(duty of care) และซือ่สตัยสุ์จรติตอ่องคก์ร (duty of loyalty) สอดคลอ้ง และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก�าหนดทีเ่ก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

รวมถึงมติที่ประชุม เยี่ยงวญิญูชนที่พึงกระท�าอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือประโยชนส์ูงสุดขององคก์ร ในฐานะผูน้�าที่ตอ้งก�ากบัดูแล ติดตาม และประเมินผล  

ใหอ้งคก์รประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพ โปร่งใส และมีระบบบริหารจดัการที่ดี อีกทัง้ คณะกรรมการ 

ควรเป็นแบบอยา่งในการก�ากบัดแูลกิจการ โดยสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารระดบัสูง และผูบ้รหิารปฏิบตัเิชน่เดยีวกนั 

บริษทัฯ เปิดเผยรายชือ่พรอ้มประวตัิของกรรมการแตล่ะทา่น รวมทัง้บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบตัิหนา้ที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นหวัขอ้ “โครงสรา้ง 
การจดัการ” หนา้ 94 และ “เอกสารแนบ 1” รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ�านาจควบคมุ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัช ี

และการเงิน ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบญัชีและเลขานุการบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึง 

ความรู ้ความสามารถประสบการณ ์และขอ้มูลทีส่ �าคญัอืน่ๆ ของกรรมการทีช่ว่ยสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจดว้ยดี

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามการเปลี่ยนแปลงภายใตปั้จจยัต่างๆ ที่อาจกระทบต่อผลประกอบการของกิจการทัง้ในระยะสัน้ 

และระยะยาว เพ่ือใหพ้รอ้มรบักบัการแข่งขนัอยู่เสมอ อีกทัง้ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รสรา้งคุณค่าที่เป็นประโยชนแ์ละเกิดความยัง่ยืนต่อกิจการ  

โดยไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

2. ภาวะผูน้�าและวิสยัทศัน ์ 

คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทอย่างเป็นอิสระในการด�าเนินการ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยท�าหนา้ที่ก�าหนด

วสิยัทศัน ์ภารกิจ กลยุทธ ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบรษิทัฯ และก�ากบัดูแล ตดิตามผลการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการ  

เพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่ต ัง้ไว ้และเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมถึงการสนบัสนุนการน�านวตักรรมและเทคโนโลย ี

มาใชเ้พ่ือเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่กิจการ รวมทัง้การก�ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนัน้ ยงัจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท�าการประเมินและ 

ทบทวนระบบควบคมุภายใน ทางดา้นบญัช ีระบบการปฏิบตังิานภายในบรษิทัฯ จดัใหมี้มาตรการบรหิารความเสีย่ง และมีการตดิตามผลอยา่งสม�า่เสมอ  

รวมถึงการสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทั เขา้รบัการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะท�าหนา้ที่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 

ชุดยอ่ยตา่งๆ เพ่ือชว่ยในการดแูลกิจการของบรษิทัฯ
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3. การสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการ 

3.1 การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี

คณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้�าองคก์รทีส่รา้งคณุคา่ใหกิ้จการอยา่งยัง่ยืน ไดใ้หค้วามส�าคญัในการบริหารงานทีโ่ปรง่ใสและมีประสิทธิภาพ  

จึงไดอ้นุมตัิการจดัท�านโยบายจริยธรรมองคก์ร หลกัจรรยาบรรณธุรกิจ และหลกัการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี ท ัง้ดา้นโครงสรา้งองคก์ร และดา้นกลยุทธ ์

การจดัการ ซึง่มีการก�าหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบตัิงานที่เป็นระบบ โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้อาทิเชน่ การก�าหนดวสิยัทศันแ์ละกลยุทธ ์

ทีช่ดัเจน มีความโปรง่ใสในการด�าเนินธุรกิจ ดแูลความปลอดภยัของบุคลากร ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในองคก์รและชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีง และการ

ปฏิบตัติามระเบียบปฏิบตั ิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมถึงขอ้ก�าหนด ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และกฎหมาย 

ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นตน้ ซึง่คณะกรรมการไดต้ดิตามการปฏิบตัติามกฎระเบียบ และขอ้ก�าหนดตา่งๆ ของผูบ้รหิาร และพนกังานโดยตลอด เพ่ือมุง่หวงั

ในการสรา้งมาตรฐานของกิจการทีด่ข้ึีน อนัจะท�าใหผู้มี้สว่นไดเ้สยีทุกกลุม่เกิดความเชือ่มัน่ เสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ใีหแ้กบ่รษิทัฯ และน�าไปสูก่ารพฒันา

ธุรกิจทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ

คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัท�านโยบายการก�ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน

ยดึมัน่และปฏิบตัติาม โดยมีการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบนโยบายดงักลา่วเป็นประจ�าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบรษิทัไดมี้การพิจารณาทบทวน และอนุมตัหิลกัการก�ากบัดแูลกิจการ 

ทีด่ ี(ฉบบัปรบัปรุง) ทีไ่ดจ้ดัท�าข้ึนเม่ือปี 2562 และยงัคงใชอ้ยา่งตอ่เน่ืองมาถึงปัจจบุนั

3.2 จรรยาบรรณธุรกจิ
คณะกรรมการบริษทั ไดก้�าหนดนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยึดถือ 

เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ของบริษทัฯ ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จริต เที่ยงธรรม และรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้และทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

ซึง่ขอ้พึงปฏิบตัเิก่ียวกบัจรรยาบรรณนัน้ จะรวมถึงการก�าหนดโทษทางวนิยัดว้ย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิจรรยาบรรณธุรกิจ  

(ฉบบัปรบัปรุง) ที่ไดป้รบัปรุง แกไ้ข เพ่ิมเติมเม่ือปี 2565 และยงัคงใชอ้ย่างต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั และมอบใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร เผยแพร ่

แกพ่นกังานของบรษิทัฯ ทุกคน โดยผา่นชอ่งทางระบบสารสนเทศภายในของบรษิทัฯ รวมถึงระบบอนิเตอรเ์น็ต และเผยแพรแ่กส่าธารณชน เพื่อสง่เสรมิ 

ขอ้พึงปฏิบตัทิีด่ ีทีบ่รษิทัฯ มุง่หวงัใหก้รรมการและพนกังานทกุคนทราบ และยดึเป็นคตปิระจ�าใจในการปฏิบตัติาม พรอ้มทัง้ตดิตามการปฏิบตัอิยา่งสม�า่เสมอ  

โดยก�าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูบ้รหิารทกุระดบัในการดแูลใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจ และกอ่ใหเ้กิดการปฏิบตัติามจรรยาบรรณของบรษิทัฯ  

ทีเ่ป็นรูปธรรม ซึง่บรษิทัฯ จดัใหมี้การอบรมหลกัสูตรจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ใหแ้กพ่นกังานใหมทุ่กคนอยา่งสม�า่เสมอ รายละเอยีดจรรยาบรรณของบ

รษิทัฯ สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.tndt.co.th หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “จรรยาบรรณธุรกจิ”

ปีทีผ่า่นมาไมมี่ขอ้รอ้งเรยีนถึงการกระท�าผดิดา้นการทจุรติ หรอืกระท�าผดิจรยิธรรม หรอืจรรยาบรรณของบรษิทัฯ




