
หลกัปฏิบติั 1 
ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผ ูน้�าองคก์รท่ีสรา้ง
คณุค่าใหแ้กกิ่จการอยา่งยัง่ยนื

ปี 2563 คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดด้�าเนินการพจิารณา ทบทวน และตดิตามการด�าเนินการ รวมถงึไดน้�าหลกัการก�ากบั

ดแูลทีด่ที ัง้ 8 หลกั (CG Code) มาประยกุตแ์ละปรบัใช ้เพือ่ใหก้จิการมผีลประกอบการทีด่ ีมคีวามน่าเชือ่ถอืต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุ

กลุม่ และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม และสรา้งคณุคา่ใหก้จิการอยา่งยัง่ยนื

บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิการก�ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนประจ�าปี 2563 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทยในระดบั “ดเีลศิ” เป็นเวลา 5 ปี ตดิต่อกนั ดว้ยคะแนน 93% ซึ่งเท่ากบัปี 2562 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการตาม 

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี8 หลกั ดงัน้ี

1. การด�าเนินการตามเป้าหมายขององคก์ร 
คณะกรรมการบริษัททุกคนมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  

ความระมดัระวงั (duty of care) และซื่อสตัยส์ุจรติต่อองคก์ร (duty of loyalty) สอดคลอ้ง และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก�าหนด 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมถงึมตทิีป่ระชุม เยีย่งวญิญชูนทีพ่งึกระท�าอยา่งสมเหตุสมผลเพือ่ประโยชน์สงูสดุขององคก์ร ในฐานะผูน้�า 

ทีต่อ้งก�ากบัดแูล ตดิตาม และประเมนิผล ใหอ้งคก์รประกอบธรุกจิอยา่งมคีณุธรรมและจรยิธรรม เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชพี โปรง่ใส และมรีะบบ

บรหิารจดัการทีด่ ีอกีทัง้ คณะกรรมการควรเป็นแบบอยา่งในการก�ากบัดแูลกจิการ โดยสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิารปฏบิตัเิชน่เดยีวกนั 

บรษิทัฯ เปิดเผยรายชื่อพรอ้มประวตัขิองกรรมการแต่ละท่าน รวมทัง้บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบตัิหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่าน 

ไวใ้นหวัขอ้ “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ” หน้า 75 - 79 เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งทราบถงึความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และ

ขอ้มลูทีส่�าคญัอื่นๆ ของกรรมการทีช่ว่ยสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนินธรุกจิดว้ยดี

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารตดิตามการเปลีย่นแปลงภายใตป้จัจยัตา่งๆ ทีอ่าจกระทบตอ่ผลประกอบการของกจิการทัง้ในระยะ

สัน้และระยะยาว เพือ่ใหพ้รอ้มรบักบัการแขง่ขนัอยูเ่สมอ อกีทัง้ สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้งคก์รสรา้งคณุคา่ทีเ่ป็นประโยชน์และเกดิความยัง่ยนืต่อ

กจิการ โดยไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

2. ภาวะผูน้�าและวิสยัทศัน์  
คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทอย่างเป็นอสิระในการด�าเนินการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ี โดยท�าหน้าที่

ก�าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนธุรกจิ รวมถงึงบประมาณของบรษิทัฯ  และก�ากบัดแูล ตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

ของฝ่ายจดัการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัทฯ และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุน 

การน�านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่เพิม่คณุคา่ใหแ้ก่กจิการ รวมทัง้การก�ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากนัน้ ยงัจดัใหม้รีะบบ

ควบคุมภายในท�าการประเมนิและทบทวนระบบควบคุมภายใน ทางดา้นบญัช ีระบบการปฏบิตังิานภายในบรษิทัฯ จดัใหม้มีาตรการบรหิาร 

ความเสีย่ง และมกีารตดิตามผลอยา่งสม�่าเสมอ รวมถงึการสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทั เขา้รบัการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทั

จะท�าหน้าทีแ่ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ เพือ่ชว่ยในการดแูลกจิการของบรษิทัฯ



2. ภาวะผูน้�าและวิสยัทศัน์  
คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทอย่างเป็นอสิระในการด�าเนินการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ี โดยท�าหน้าที่

ก�าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนธุรกจิ รวมถงึงบประมาณของบรษิทัฯ  และก�ากบัดแูล ตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

ของฝา่ยจดัการ เพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้และเกดิประโยชน์สงูสดุตอ่บรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ รวมถงึการสนบัสนุนการน�านวตักรรม

และเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่เพิม่คณุคา่ใหแ้กก่จิการ รวมทัง้การก�ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากนัน้ ยงัจดัใหม้รีะบบควบคมุภายในท�าการ

ประเมนิและทบทวนระบบควบคมุภายใน ทางดา้นบญัช ีระบบการปฏบิตังิานภายในบรษิทัฯ จดัใหม้มีาตรการบรหิารความเสีย่ง และมกีารตดิตาม

ผลอยา่งสม�่าเสมอ รวมถงึการสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทั เขา้รบัการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัจะท�าหน้าที่แต่งตัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ เพือ่ชว่ยในการดแูลกจิการของบรษิทัฯ

3. การสร้างคณุค่าให้แก่กิจการ 
3.1 การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน ได้ให้ความส�าคญัในการบริหารงานที่โปร่งใส 

และมปีระสทิธภิาพ จงึไดอ้นุมตักิารจดัท�านโยบายจรยิธรรมองคก์ร หลกัจรรยาบรรณธุรกจิ และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้ดา้นโครงสรา้ง

องคก์ร และดา้นกลยุทธก์ารจดัการ ซึง่มกีารก�าหนดบทบาทและแนวทางในการปฏบิตังิานทีเ่ป็นระบบ โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้อาทเิช่น  

การก�าหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธท์ีช่ดัเจน มคีวามโปรง่ใสในการด�าเนินธรุกจิ ดแูลความปลอดภยัของบคุลากร ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในองคก์ร

และชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีง และการปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตั ิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้ก�าหนด ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ เป็นตน้ ซึง่คณะกรรมการไดต้ดิตามการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และขอ้ก�าหนดตา่งๆ 

ของผูบ้รหิาร และพนกังานโดยตลอด เพือ่มุง่หวงัในการสรา้งมาตรฐานของกจิการทีด่ขี ึน้ อนัจะท�าใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่เกดิความเชือ่มัน่ เสรมิสรา้ง 

ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ และน�าไปสูก่ารพฒันาธรุกจิทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ

คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

ทุกคนยดึมัน่และปฏบิตัติาม โดยมกีารพจิารณา ทบทวนความเหมาะสมและใหค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าวเป็นประจ�าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารพจิารณาทบทวน และอนุมตัิ

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(ฉบบัปรบัปรงุ) ทีไ่ดจ้ดัท�าขึน้เมือ่ปี 2562 และยงัคงใชอ้ยา่งต่อเน่ืองมาถงึปจัจบุนั 

3.2 จรรยาบรรณธรุกิจ

คณะกรรมการบรษิทั ไดก้�าหนดนโยบายเกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบรษิทั ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบรษิทัฯ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ เทีย่งธรรม และรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ผูถ้อืหุน้และทุกฝา่ย 

ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณนัน้ จะรวมถงึการก�าหนดโทษทางวนิยัดว้ย

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัจิรรยาบรรณธุรกจิ  

(ฉบบัปรบัปรุง) ทีไ่ดจ้ดัท�าขึน้เมือ่ปี 2562 และยงัคงใชอ้ยา่งต่อเน่ืองมาถงึปจัจุบนั และมอบใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร เผยแพรแ่ก่พนกังาน 

ของบรษิทัฯ ทุกคน โดยผ่านช่องทางระบบสารสนเทศภายในของบรษิทัฯ รวมถงึระบบอนิเตอรเ์น็ต และเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อส่งเสรมิ 

ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ีทีบ่รษิทัฯ มุง่หวงัใหก้รรมการและพนกังานทุกคนทราบ และยดึเป็นคตปิระจ�าใจในการปฏบิตัติาม พรอ้มทัง้ตดิตามการปฏบิตัิ

อย่างสม�่าเสมอ โดยก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของผูบ้รหิารทุกระดบัในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจ และก่อใหเ้กดิ 

การปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นรปูธรรม ซึง่บรษิทัฯ จดัใหม้กีารอบรมหลกัสตูรจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ใหแ้ก่พนกังานใหมท่กุคน

อยา่งสม�่าเสมอ รายละเอยีดจรรยาบรรณของบรษิทัฯ สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.tndt.co.th หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ 

“จรรยาบรรณธรุกิจ”

ปีทีผ่า่นมาไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนถงึการกระท�าผดิดา้นการทจุรติ หรอืกระท�าผดิจรยิธรรม หรอืจรรยาบรรณของบรษิทัฯ


