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หลกัปฏบิติั 7 : 
รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลตา่งๆ อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตามก�าหนดเวลา เป็นไปตามขอ้ก�าหนดของส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทีมิ่ใชข่อ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลอืน่ที่

ส�าคญั ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์และการตดัสนิใจลงทนุของผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) ผูบ้ริหาร และค่าสอบบญัชี รวมถึงขอ้มูลอื่นๆ เชน่ รายละเอียด 

เก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั หวัหนา้คณะผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี การท�าหนา้ที่ในรอบปีที่ผ่านมา จ�านวนครัง้ที่เขา้ร่วม

ประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคล รวมถึงประวตัิการเขา้รว่มอบรม (หนา้ที่ 111) โครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ  

นโยบายการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ ีขอ้บงัคบับรษิทั กฎบตัรของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ชอ่งทางในการเสนอแนะ การแจง้เบาะแส หรอืการ

รอ้งเรยีน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง โดยผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบ 56-1  
One Report ประจ�าปี 2564 การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส การใหข้อ้มูลและพบปะกบันกัวิเคราะห์ นกัลงทุน และผูถื้อหุน้ในงาน  

Opportunity Day การจดัท�าจดหมายขา่ว และการเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ

ทัง้น้ี บริษทัฯ มีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรพัยท์ี่ก�าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้กี่ยวขอ้ง ตอ้งรายงานการถือครอง 

หลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ภายใน 30 วนัท�าการ หลงัจากไดร้บัการแต่งตัง้ รวมถึงแจง้การจะท�าการซื้อขายหลกัทรพัยล์่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั และ

น�าส่งรายงานภายใน 3 วนัท�าการ นบัจากวนัที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ โดยใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูท้ �าหนา้ที่รวบรวมและ 

ประสานงาน ในการจดัสง่รายงานแกส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการ 

บรษิทัทกุครัง้ สามารถดรูายละเอยีดการเปิดเผยขอ้มูลการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิาร ประจ�าปี 2564  

ไดจ้าก เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ�านาจควบคุม ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงิน  

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท�าบญัชแีละเลขานุการบรษิทั หนา้ 246-254

1. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความถูกตอ้งของการจดัท�างบการเงินของบริษทัฯ ที่สามารถแสดงรายละเอียดขอ้มูลทางการเงิน 

อยา่งเพียงพอ มีความโปรง่ใส ถกูตอ้ง รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มูลส�าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบรษิทัฯ ตามมาตรฐานการบญัชี 

ที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสม�า่เสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และไดร้บัการรบัรอง 

จาก ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมถึงไดเ้ปิดเผยคา่สอบบญัช ีและคา่บรกิารอืน่ๆ ไวใ้น 

แบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 ท ัง้น้ี คณะกรรมการไดจ้ดัท�ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไวใ้นหวัขอ้  

“รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ”  หนา้ 69

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การจดัแถลงงบการเงิน และพบปะกบัผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห ์นกัลงทุน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี รวมถึง 

การตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ตา่งๆ ทีผู่ถื้อหุน้ไดส้อบถามผา่นนกัลงทนุสมัพนัธ ์และชอ่งทางสือ่สารของบรษิทัฯ ดว้ย

2. สภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหนี้
คณะกรรมการบริษัทติดตามและดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหน้ีผ่านการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร  

รวมถึงมีการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือตดิตาม ตลอดจนประเมินสถานการณท์างการเงินและผลประกอบการ

ของบรษิทัฯ ทกุไตรมาส

ฝ่ายจดัการมีแนวทางในการตดิตามการช�าระหน้ี ดงัน้ี

(1) พยายามตดิตามทวงถาม และเรง่รดัการช�าระหน้ีกระช ัน้ชดิยิง่ข้ึน 

(2) ใชน้โยบายการผอ่นปรนในเง่ือนไขเวลา 

(3) มีนโยบายอยา่งเขม้งวดในการคดัลูกคา้ทีมี่ฐานะการเงินและหลกัประกนัทีม่ ัน่คง 

(4) การฟ้องรอ้งทางกฎหมาย ซึง่จะใชว้ธิีน้ีเป็นทางเลือกสุดทา้ยเทา่นัน้ เพ่ือรกัษาฐานลูกคา้เม่ือเศรษฐกิจเขา้สูส่ภาวะปกติ



รายงานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีประจ�าปี 2564

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)  

33

ในกรณีทีมี่การท�ารายการใด หรือ การลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการท�ารายการดงักล่าว 

วา่เป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมถึงเป็นการลงทุนซึ่งเอื้อประโยชนใ์หแ้ก่บริษทัฯ ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตหรือไม่ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัพิจารณารายละเอยีดตา่งๆ อยา่งถ่ีถว้น ไมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งโดยรวมของบรษิทัฯ ตลอดจนมีการบรหิารความเสีย่งจากภาระเงินกูแ้ละ 

ดอกเบ้ียดว้ยการช�าระตามระยะเวลาทีก่�าหนด รวมถึงปรบัเปลี่ยนแผนใชเ้งินในการลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัสภาพคลอ่งและการช�าระหน้ีใหค้รบโดยเร็ว

3.  แนวทางปฏบิติั
คณะกรรมการบรษิทัพึงสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ ปฏิบตัติามสญัญา ขอ้ตกลง ภาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจเกิดข้ึน รวมถึงเง่ือนไขตา่งๆทีมี่ตอ่เจา้หน้ี

อยา่งเครง่ครดั โปรง่ใส ไมป่กปิดขอ้มูล ซึง่อาจท�าใหเ้จา้หน้ีไดร้บัความเสยีหาย กรณีทีไ่มส่ามารถปฏิบตัติามสญัญาหรอืเง่ือนไขทีต่กลงกนัไวไ้ด ้หรอืมีเหตุ

อนัควรตอ้งเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข บรษิทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบ และหารอืแนวทางการแกปั้ญหารว่มกนัอยา่งเรง่ดว่น อกีทัง้ ยงัมีการรายงานภาระหน้ีให ้

แกเ่จา้หน้ีตามทีร่อ้งขออยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลา

4. การจดัท�ารายงานแห่งความย ัง่ยนื
คณะกรรมการสง่เสรมิ สนบัสนุน และตดิตามใหบ้รษิทัฯ ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ และปฏิบตัติามหลกัจรยิธรรม หลกัจรรยาบรรณ 

แหง่วชิาชพีและหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่คีวบคูก่บัความรบัผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม และค�านึงถึงผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ตามสทิธิ กฎหมาย 

หรือขอ้ตกลงที่พึงมีกบับริษทัฯ อีกทัง้ ยงัมีการเปิดเผยขอ้มูลที่ส�าคญัใหผู้มี้สว่นไดเ้สียรบัทราบอย่างเพียงพอ ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีช่องทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการกระท�าความผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกตอ้งของรายงาน 

ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน และผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดร้บัทราบและถือปฏิบตัริว่มกนั ดงันัน้ จงึไดก้�าหนดแนวทางในการปฏิบตั ิเพ่ือใหอ้งคก์รพฒันาอยา่งมัน่คง ยัง่ยนื และ

เกิดประสทิธิภาพสูงสุด และจดัท�ารายงานแหง่ความยัง่ยนื (SD Report) ท ัง้ทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 รวมถึงเป็นเลม่แยก 

โดยเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบผา่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ และสามารถดาวนโ์หลดได ้
 

สามารถดูนโยบายและรายละเอียดไดท้ี่ “การขบัเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน” หนา้ 46-47 รวมถึงเว็บไซต ์www.tndt.co.th ของบริษทัฯ  

หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” 

5. ช่องทางการสือ่สารและนกัลงทุนสมัพนัธ์
5.1 การเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัฯ 

(1) ระบบออนไลนข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

(2) การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

(3) Opportunity Day / การประชุมผูถื้อหุน้ (AGM / EGM) / mai Forum เป็นตน้ เพื่อใหผู้บ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ไดพ้บปะ พูดคยุตลอด

จนรายงานและตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ตา่งๆ เพ่ือเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีกบันกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์ผูถื้อหุน้ตามวาระและโอกาสตา่งๆ อยา่งเหมาะสม

(4) การจดัท�าจดหมายขา่ว (Press Release)

(5) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564

(6) รายงานแหง่ความยัง่ยนื (SD Report) 

(7) เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ : www.tndt.co.th 

(8) E-mail : secretary@tndt.co.th 

(9) Facebook ของบรษิทัฯ : https://www.facebook.com/TNDT.Thailand
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5.2 นกัลงทุนสมัพนัธ์: คุณสมอุย้ ต ัง้จติตถ์าวรกุล
นอกจากการสือ่สารขอ้มูลผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดงัขอ้ 5.1 แลว้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พ่ือรบัผดิชอบในการสือ่สารขอ้มูล

ของบรษิทัฯ กบันกัลงทนุและบุคคลภายนอกใหเ้ป็นไปอยา่งเรยีบรอ้ย เทา่เทยีม และเป็นธรรม ทัง้น้ี ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่เพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิ 

โดยมีรายละเอยีด ดงัน้ี 

(1) จดหมาย :  

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) 

เลขที ่19 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8) ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(2) E-mail   : 

som_ouy@tndt.co.th / headoffice@tndt.co.th / info@tndt.co.th

(3) TEL      :  

+66(0)2-735-0801 (อตัโนมตั ิ10 สาย) 

(4) FAX      :  

+66(0)2-735-1941

ทัง้น้ี ไดเ้ปิดเผยชอ่งทางในการติดต่อไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.tndt.co.th) และแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 หวัขอ้  

“ขอ้มูลท ัว่ไปและขอ้มูลส�าคญัอืน่” หนา้ 86-88




