
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 ีรวมถงึขอ้มลูอื่นๆ เชน่ รายละเอยีด

เกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั หวัหน้าคณะผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีการท�าหน้าทีใ่นรอบปีทีผ่า่นมา จ�านวนครัง้ทีเ่ขา้

รว่มประชมุของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นรายบคุคล รวมถงึประวตักิารเขา้รว่มอบรม (หน้าที ่95) โครงสรา้งการถอืหุน้และการ

จดัการ นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีขอ้บงัคบับรษิทั กฎบตัรของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกจิ ชอ่งทางในการเสนอแนะ การแจง้

เบาะแส หรอืการรอ้งเรยีน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยผา่นชอ่งทางของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2563 การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส การใหข้อ้มลูและพบปะกบันกัวเิคราะห ์นกัลงทนุ 

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

ทัง้น้ี บรษิัทฯ มนีโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรพัย์ที่ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้เกี่ยวขอ้ง ต้องรายงาน 

การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ภายใน 30 วนัท�าการ หลงัจากได้รบัการแต่งตัง้ รวมถงึแจ้งการจะท�าการซื้อขายหลกัทรพัย์ล่วงหน้า 

อย่างน้อย 1 วนั และน�าส่งรายงานภายใน 3 วนัท�าการ นับจากวนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ โดยใหเ้ลขานุการบรษิทั  

เป็นผูท้�าหน้าทีร่วบรวมและประสานงาน ในการจดัสง่รายงานแกส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานใหค้ณะกรรมการ

ทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ สามารถดรูายละเอยีดการเปิดเผยขอ้มลูการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ  

ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิาร ประจ�าปี 2563 ไดจ้ากตารางหวัขอ้ “โครงสร้ำงกำรถือหุ้น” หน้า 26-27  

1. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมลู
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของการจดัท�างบการเงนิของบรษิทัฯ ทีส่ามารถแสดงรายละเอยีดขอ้มลูทางการเงนิอยา่ง

เพยีงพอ มคีวามโปรง่ใส ถกูตอ้ง รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส�าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัฯ ตามมาตรฐานการบญัชี

ทีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัอิยา่งสม�่าเสมอ โดยผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีม่คีวามเป็นอสิระ มคีวามน่าเชือ่ถอื และไดร้บัการรบัรอง

จาก ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมถงึไดเ้ปิดเผยคา่สอบบญัช ีและคา่บรกิารอืน่ๆ 

ไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2563 ทัง้น้ี คณะกรรมการไดจ้ดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิไวใ้น

หวัขอ้ “รำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน”  หน้า 50

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัแถลงงบการเงนิ และพบปะกบัผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์นกัลงทนุ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี รวม

ถงึการตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ทีผู่ถ้อืหุน้ไดส้อบถามผา่นนกัลงทนุสมัพนัธ ์และชอ่งทางสือ่สารของบรษิทัฯ ดว้ย

2. สภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช�ำระหน้ี
คณะกรรมการบรษิทัตดิตามและดแูลสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหน้ีผา่นการประชมุรว่มกบัฝา่ยบรหิาร รวมถงึ

มกีารสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะผูต้รวจสอบภายใน เพือ่ตดิตาม ตลอดจนประเมนิสถานการณ์ทางการเงนิและผลประกอบ

การของบรษิทัฯ ทกุไตรมาส

ฝา่ยจดัการมแีนวทางในการตดิตามการช�าระหน้ี ดงัน้ี

(1) พยายามตดิตามทวงถาม และเรง่รดัการช�าระหน้ีกระชัน้ชดิยิง่ขึน้ 

(2) ใชน้โยบายการผอ่นปรนในเงือ่นไขเวลา 

(3) มนีโยบายอยา่งเขม้งวดในการคดัลกูคา้ทีม่ฐีานะการเงนิและหลกัประกนัทีม่ ัน่คง 

(4) การฟ้องรอ้งทางกฎหมาย ซึง่จะใชว้ธิน้ีีเป็นทางเลอืกสดุทา้ยเทา่นัน้ เพือ่รกัษาฐานลกูคา้เมือ่เศรษฐกจิเขา้สูส่ภาวะปกติ



ในกรณีทีม่กีารท�ารายการใด หรอื การลงทุนเพือ่ขยายธุรกจิทัง้ในและต่างประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาการท�ารายการ 

ดงักล่าวว่าเป็นรายการทีส่มเหตุสมผล รวมถงึเป็นการลงทุนซึ่งเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัฯ ทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคตหรอืไม่ และน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณารายละเอยีดต่างๆ อย่างถีถ่ว้น ไม่ใหส้่งผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของบรษิทัฯ ตลอดจนมกีารบรหิาร 

ความเสี่ยงจากภาระเงนิกู้และดอกเบี้ยด้วยการช�าระตามระยะเวลาที่ก�าหนด รวมถึงปรบัเปลี่ยนแผนใช้เงนิในการลงทุนให้สอดคล้องกบั 

สภาพคลอ่งและการช�าระหน้ีใหค้รบโดยเรว็

3.  แนวทำงปฏิบติั
คณะกรรมการบรษิทัพงึสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง ภาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึเงือ่นไขต่างๆ 

ทีม่ตี่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครดั โปร่งใส ไม่ปกปิดขอ้มูล ซึ่งอาจท�าใหเ้จา้หน้ีไดร้บัความเสยีหาย กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาหรอื

เงือ่นไขทีต่กลงกนัไวไ้ด ้หรอืมเีหตุอนัควรตอ้งเปลีย่นแปลงเงือ่นไข บรษิทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบ และหารอืแนวทางการแกป้ญัหารว่มกนั 

อยา่งเรง่ดว่น อกีทัง้ ยงัมกีารรายงานภาระหนี้ใหแ้ก่เจา้หน้ีตามทีร่อ้งขออยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลา

4. กำรจดัท�ำรำยงำนแห่งควำมยัง่ยืน
คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรม  

หลกัจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่คีวบคูก่บัความรบัผดิชอบตอ่ชมุชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม และค�านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่  

ตามสทิธ ิกฎหมาย หรอืขอ้ตกลงทีพ่งึมกีบับรษิทัฯ อกีทัง้ ยงัมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่�าคญัใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีรบัทราบอยา่งเพยีงพอ ไมก่ระท�าการ

ใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธ ินอกจากน้ี บรษิทัฯ มชีอ่งทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท�าความผดิทางกฎหมาย  

ความไมถ่กูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพรอ่ง หรอืการผดิจรรยาบรรณ และมมีาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแส 

เพือ่ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัริว่มกนั ดงันัน้ จงึไดก้�าหนดแนวทางในการปฏบิตั ิ

เพื่อใหอ้งคก์รพฒันาอย่างมัน่คง ยัง่ยนื และเกดิประสทิธภิาพสงูสุด และจดัท�ารายงานแห่งความยัง่ยนื (SD Report) ทัง้ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของ 

แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2563 รวมถงึเป็นเล่มแยก โดยเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบผา่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ และ

สามารถดาวน์โหลดได้
 

สามารถดนูโยบายและรายละเอยีดไดท้ี ่“กำรขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือควำมยัง่ยืน” รวมถงึเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หน้า 

“พฒันำสู่ควำมยัง่ยืน” 

5. ช่องทำงกำรส่ือสำรและนักลงทนุสมัพนัธ์
5.1 กำรเข้ำถึงข้อมลูของบริษทัฯ 

(1) ระบบออนไลน์ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

(2) การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

(3) Opportunity Day / การประชุมผู้ถือหุ้น (AGM / EGM) / mai Forum เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ  

ไดพ้บปะ พูดคุยตลอดจนรายงานและตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัด ีกบันักลงทุน นักวเิคราะห ์ผูถ้อืหุน้ 

ตามวาระและโอกาสต่างๆ อยา่งเหมาะสม

(4) การจดัท�าจดหมายขา่ว (Press Release)

(5) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี / รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2563

(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



5.2 นักลงทนุสมัพนัธ:์ คณุสมอุ้ย ตัง้จิตตถ์ำวรกลุ

นอกจากการสือ่สารขอ้มลูผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดงัขอ้ 5.1 แลว้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พือ่รบัผดิชอบในการสือ่สาร

ขอ้มลูของบรษิทัฯ กบันกัลงทุนและบุคคลภายนอกใหเ้ป็นไปอยา่งเรยีบรอ้ย เท่าเทยีม และเป็นธรรม ทัง้น้ี ผูล้งทุนสามารถตดิต่อเพือ่สอบถาม

ขอ้มลูเพิม่เตมิ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

(1) จดหมาย :  

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) 

เลขที ่19 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 8 (สวนสน 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 ไดเ้ปิดเผยชอ่งทางในการตดิต่อไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.tndt.co.th) และแบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2563 หวัขอ้ 

“ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส�ำคญัอ่ืน” หน้า 69-70


