
หลกัปฏิบติั 7 
รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู

บรษิัทฯ ได้ให้ความส�าคญัในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตามก�าหนดเวลา เป็นไปตามข้อก�าหนด 

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลูทีม่ใิช่

ขอ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลูอื่นทีส่�าคญั ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์และการตดัสนิใจลงทนุของผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ ทัง้ภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) ผูบ้รหิาร และคา่สอบบญัช ีรวมถงึขอ้มลูอืน่ๆ เชน่  

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั หวัหน้าคณะผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีการท�าหน้าทีใ่นรอบปีทีผ่่านมา 

จ�านวนครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นรายบุคคล รวมถงึประวตักิารเขา้รว่มอบรม (หน้าที ่56) โครงสรา้ง 

การถอืหุน้และการจดัการ นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีขอ้บงัคบับรษิทั กฎบตัรของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธรุกจิ ชอ่งทางในการเสนอแนะ  

การแจง้เบาะแส หรอืการรอ้งเรยีน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยผา่นชอ่งทาง 

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส  

การใหข้อ้มลูและพบปะกบันกัวเิคราะห ์นกัลงทุน และผูถ้อืหุน้ในงาน Opportunity Day การจดัท�าจดหมายขา่ว และการเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์ 

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ

ทัง้น้ี บรษิัทฯ มนีโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรพัย์ที่ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้เกี่ยวขอ้ง ต้องรายงาน 

การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ภายใน 30 วนัท�าการ หลงัจากไดร้บัการแตง่ตัง้ รวมถงึแจง้การจะท�าการซือ้ขายหลกัทรพัยล์ว่งหน้าอยา่งน้อย  

1 วนั และน�าสง่รายงานภายใน 3 วนัท�าการ นบัจากวนัทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ โดยใหเ้ลขานุการบรษิทั เป็นผูท้�าหน้าที ่

รวบรวมและประสานงาน ในการจดัสง่รายงานแกส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ สามารถดูรายละเอยีดการเปิดเผยขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการ  

ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิาร ประจ�าปี 2562 ไดจ้ากตารางหวัขอ้ “โครงสร้างการถือหุ้น” หน้า 33  

1. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของการจดัท�างบการเงนิของบรษิทัฯ ทีส่ามารถแสดงรายละเอยีดขอ้มลูทางการเงนิ 

อยา่งเพยีงพอ มคีวามโปรง่ใส ถกูตอ้ง รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส�าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัฯ ตามมาตรฐาน 

การบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัอิยา่งสม�่าเสมอ โดยผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีม่คีวามเป็นอสิระ มคีวามน่าเชือ่ถอื และ 

ไดร้บัการรบัรองจาก ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมถงึไดเ้ปิดเผยคา่สอบบญัช ี 

และค่าบรกิารอื่นๆ ไวใ้นรายงานประจ�าปี ทัง้น้ี คณะกรรมการไดจ้ดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิไว ้

ในรายงานประจ�าปี 2562 หวัขอ้ “รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” หน้า 105

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัแถลงงบการเงนิ และพบปะกบัผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะห ์นักลงทุน ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี  

รวมถงึการตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ทีผู่ถ้อืหุน้ไดส้อบถามผา่นนกัลงทนุสมัพนัธ ์และชอ่งทางสือ่สารของบรษิทัฯ ดว้ย

2. สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหน้ี
คณะกรรมการบรษิทัตดิตามและดูแลสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหน้ีผ่านการประชุมร่วมกบัฝ่ายบรหิาร  

รวมถึงมกีารสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม ตลอดจนประเมนิสถานการณ์ทางการเงนิ 

และผลประกอบการของบรษิทัฯ ทกุไตรมาส

ฝา่ยจดัการมแีนวทางในการตดิตามการช�าระหน้ี ดงัน้ี

(1) พยายามตดิตามทวงถาม และเรง่รดัการช�าระหน้ีกระชัน้ชดิยิง่ขึน้ 

(2) ใชน้โยบายการผอ่นปรนในเงือ่นไขเวลา 

(3) มนีโยบายอยา่งเขม้งวดในการคดัลกูคา้ทีม่ฐีานะการเงนิและหลกัประกนัทีม่ ัน่คง 

(4) การฟ้องรอ้งทางกฎหมาย ซึง่จะใชว้ธิน้ีีเป็นทางเลอืกสดุทา้ยเทา่นัน้ เพือ่รกัษาฐานลกูคา้เมือ่เศรษฐกจิเขา้สูส่ภาวะปกติ

ในกรณีทีม่กีารท�ารายการใด หรอื การลงทุนเพือ่ขยายธุรกจิทัง้ในและต่างประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาการท�ารายการ 

ดงักล่าววา่เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล รวมถงึเป็นการลงทุนซึง่เอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัฯ ทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคตหรอืไม ่และน�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณารายละเอยีดต่างๆ อย่างถี่ถ้วน ไม่ใหส้่งผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของบรษิทัฯ ตลอดจนมกีารบรหิาร 

ความเสีย่งจากภาระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้ดว้ยการช�าระตามระยะเวลาทีก่�าหนด รวมถงึปรบัเปลีย่นแผนใชเ้งนิในการลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัสภาพคลอ่ง 

และการช�าระหน้ีใหค้รบโดยเรว็



3.  แนวทางปฏิบติั
คณะกรรมการบริษัทพึงสนับสนุนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง 

เงื่อนไขต่างๆ ทีม่ตี่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครดั โปร่งใส ไม่ปกปิดขอ้มูล ซึ่งอาจท�าใหเ้จา้หน้ีไดร้บัความเสยีหาย กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตั ิ

ตามสญัญาหรอืเงื่อนไขทีต่กลงกนัไวไ้ด ้หรอืมเีหตุอนัควรตอ้งเปลีย่นแปลงเงื่อนไข บรษิทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบ และหารอืแนวทาง 

การแกป้ญัหารว่มกนัอยา่งเรง่ดว่น อกีทัง้ ยงัมกีารรายงานภาระหนี้ใหแ้ก่เจา้หน้ีตามทีร่อ้งขออยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลา

4. การจดัท�ารายงานแห่งความยัง่ยืน
คณะกรรมการสง่เสรมิ สนบัสนุน และตดิตามใหบ้รษิทัฯ ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธรุกจิ และปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม หลกัจรรยาบรรณ 

แห่งวิชาชีพและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่ม ตามสทิธ ิกฎหมาย หรอืขอ้ตกลงทีพ่งึมกีบับรษิทัฯ อกีทัง้ ยงัมกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่�าคญัใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีรบัทราบอย่างเพยีงพอ  

ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมดิสทิธ ินอกจากน้ี บรษิทัฯ มชี่องทางในการแจ้งเบาะแส รอ้งเรยีน ในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัการกระท�า 

ความผดิทางกฎหมาย ความไมถ่กูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพรอ่ง หรอืการผดิจรรยาบรรณ และมมีาตรการคุม้ครอง 

สทิธขิองผูแ้จง้เบาะแส เพือ่ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัริว่มกนั ดงันัน้ จงึไดก้�าหนด 

แนวทางในการปฏบิตั ิ เพื่อใหอ้งคก์รพฒันาอย่างมัน่คง ยัง่ยนื และเกดิประสทิธภิาพสูงสุด และจดัท�ารายงานแห่งความยัง่ยนื (SD Report)  

ทัง้ที่เป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) รวมถงึเป็นเล่มแยก โดยเปิดเผย 

ใหส้าธารณชนทราบผา่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ และสามารถดาวน์โหลดได้
 

สามารถดนูโยบายและรายละเอยีดไดท้ี ่“ความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อมขององคก์ร” หน้า 88 - 104 รวมถงึเวบ็ไซต ์

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “ความรบัผิดชอบต่อชมุชน”  

5. ช่องทางการส่ือสารและนักลงทนุสมัพนัธ์
5.1 การเข้าถึงข้อมลูของบริษทัฯ 

(1) ระบบออนไลน์ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

(2) การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

(3) Opportunity Day / การประชุมผูถ้อืหุน้ (AGM / EGM) / mai Forum เป็นตน้ เพือ่ใหผู้บ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ไดพ้บปะ  

พูดคุยตลอดจนรายงานและตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัด ีกบันักลงทุน นักวเิคราะห์ ผูถ้อืหุน้ตามวาระ 

และโอกาสต่างๆ อยา่งเหมาะสม

(4) การจดัท�าจดหมายขา่ว (Press Release)

(5) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี (แบบ 56-1)

(6) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

(7) รายงานแหง่ความยัง่ยนื (SD Report) 

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

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

(10) Facebook ของบรษิทัฯ : https://www.facebook.com/TNDT.Thailand

5.2 นักลงทนุสมัพนัธ:์ คณุสมอุ้ย ตัง้จิตตถ์าวรกลุ

นอกจากการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดงัข้อ 5.1 แล้ว บริษัทฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์เพื่อรบัผิดชอบ 

ในการสื่อสารขอ้มูลของบรษิทัฯ กบันักลงทุนและบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเรยีบร้อย เท่าเทยีม และเป็นธรรม ทัง้น้ี ผูล้งทุนสามารถ 

ตดิต่อเพือ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

(1) จดหมาย :  บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) 

  เลขที ่19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 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 ได้เปิดเผยช่องทางในการติดต่อไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tndt.co.th) และรายงานประจ�าปี 2562 หัวข้อ  

“ข้อมลูทัว่ไปและช่องทางการติดต่อ” หน้า 4


