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หลักการและเหตุผล (Background and Reason) 
 
ภายใต้หลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (CG Code) และหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง บริษัท นามยง เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้น าแนวทางดงักล่าวเป็นแนวทางเพ่ือปรับ
ใช้ตามความเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  
 

สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 
บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพย์และ
เจ้าของบริษัท เช่น การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของ
กิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือ
การแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัริายการพิเศษ เป็นต้น 
 
นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายท่ีจะด าเนินการในเร่ืองท่ีเป็นการส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่สิน้สุดรอบปีบญัชี
และหากมีความจ าเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งกระทบหรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคบัท่ีต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นแล้ว 
บริษัทจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีๆ 
 
นอกจากนีเ้พ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนั  และผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นผ่านทางคสั
โตเดียน บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายช่ือ ข้อมลู และเอกสารประกอบการลงทะเบียนรวมถึง
การลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าเพ่ือลดระยะเวลาและขัน้ตอนการตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสารในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  
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 ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. บริษัทสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ผู้สอบบญัชี 
เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกนั เพ่ือให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเพียงพอหากมีการ
ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 

2. บริษัทจะจดัสง่หนงัสือนดัประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  โดยหนงัสือเชิญประชมุจะระบสุถานท่ี วนั และ
เวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชมุ พร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่าง
เพียงพอ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนัตามท่ี
กฎหมายก าหนด รวมทัง้น าข้อมูลหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนัก่อนวนัประชมุ  

3. เพ่ือรักษาสิทธิให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจดัส่งแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ และระบถุึงเอกสารและหลกัฐานท่ีต้องใช้ในการมอบฉันทะ
อย่างชัดเจน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของ
บริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ ถือหุ้นได้  โดยบริษัท
จะแจ้งในหนงัสือเชิญประชุมถึงรายช่ือกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่าง
น้อย 1 ทา่น  

4. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนด โดยบริษัทจะน าหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งขา่วผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

 วนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทได้ก าหนด วนั เวลาการประชมุและสถานท่ีซึง่ผู้ ถือหุ้นเดินทางได้โดยสะดวกโดยบริษัทจดัให้
มีเอกสารประกอบการประชมุซึง่สง่พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบกระบวนการ
และขัน้ตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้า
ร่วมประชมุ จดัเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่าย 
ณ จดุลงทะเบียน ก าหนดจดุบริการรับลงทะเบียนอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ  
โดยผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชมุ 2 ชัว่โมง และตอ่เน่ือง
จนกว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงบริษัทได้น าระบบ 
barcode มาใช้ซึง่ชว่ยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักลา่วให้รวดเร็วยิ่งขึน้  



 
 

 หน้าท่ี 5 
 

โดยก่อนด าเนินการประชุม บริษัทมีการแนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบถึงหลกัเกณฑ์เร่ืองการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
วิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุม
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซกัถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดย
ประธานท่ีประชุมจะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชมุ รวมทัง้มีนโยบายท่ีจะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ มีโอกาส
ศกึษาข้อมลูประกอบวาระการประชมุก่อนตดัสินใจ  ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงมตเิลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ส าหรับการลงคะแนนและนบัคะแนน
เสียง บริษัทปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ีก าหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียงโดยจะน าคะแนนเสียง
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทัง้บตัรเสียหกัออกจากคะแนนเสียง
ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระ  
 

 หลงัวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทแจ้งมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัท า
การถดัไป และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้ระบผุลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย งดออกเสียง) ในแต่ละวาระและจดัส่งรายงานการประชุมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดย
บนัทกึมตท่ีิประชมุอยา่งชดัเจน พร้อมทัง้คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทกุ
วาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบนัทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซกัถาม และการตอบ
ข้อซกัถามท่ีเป็นสาระส าคญัและเก่ียวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะแจ้งรายงาน
สรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 9.00 น. ของวนัท าการถัดไป และจะ
จดัสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนั รวมทัง้เผยแพร่รายงานการ
ประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัท 
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การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
(The Equitable Treatment of Shareholders) 
 
การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
เพ่ือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชมุ และช่ือบคุคลเพ่ือเข้า
รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ภายในระยะเวลาและเง่ือนไขตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด โดย
บริษัทจะกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคดัสรรบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม
เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและก าหนดในระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป  ทัง้นี ้บริษัทจะ
น าหลกัเกณฑ์นีเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งขา่วผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์  

 
การมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน  
เพ่ือรักษาสิทธิให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าประชมุด้วยตนเอง   บริษัทได้จดัส่งแบบหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ 
ข.) ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุและได้มีการระบถุึงเอกสารและหลกัฐานท่ีต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่าง
ชดัเจนซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะมีการแจ้งในหนงัสือเชิญประชมุถึง
รายช่ือกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะได้อยา่งน้อย 1 ท่าน นอกจากนีบ้ริษัทได้เผยแพร่หนงัสือ
เชิญประชมุและหนงัสือมอบฉันทะแบบตา่ง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทัง้รายละเอียดและ
ขัน้ตอนตา่ง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท 

 
การเข้าถงึข้อมูลของบริษัท  
บริษัทไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ  โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมลูของบริษัทซึ่ง
เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกนัผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  www.namyongterminal.com 
หรือสามารถติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีโทรศพัท์: 66 (0) 2679 7357 โทรสาร: 66 (0) 2285 6642 หรือ E-
mail: irnamyong@namyongterminal.com 
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 
บริษัทให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น
พนกังาน ลกูค้า คูค้่าและพนัธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี ้สงัคมและชมุชน ท่ีบริษัทด าเนินกิจกรรมด้วย รวมถึง
การค านึงถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมและการไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชนโดยได้ก าหนดไว้ใน
คูมื่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ(ฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
 
โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าวได้รับการดแูลเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจ  บริษัทจะ
ค านงึถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยจะปฏิบตัิตามแนวทางความรับผิดชอบของบริษัทตอ่สงัคมท่ีได้
ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี(ฉบบัแก้ไข
เพิ่มเติม) เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดในการปฏิบตัิงาน และถือเป็น
ภาระหน้าท่ีและเป็นวินยัท่ีทกุคนพงึปฏิบตัโิดยสรุปสาระส าคญัดงันี ้
 
นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับผู้ถือหุ้น 
บริษัทมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความซ่ือสตัย์สจุริตและจริยธรรมอนัดีงาม ด้วยความมุ่งมัน่
พฒันากิจการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมัน่คง ค านึงถึงการสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กับผู้ ถือหุ้น
อยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว ยดึหลกัการปฏิบตัิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผยข้อมลู
อยา่งโปร่งใส และเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยมีแนวทางปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้
1. เคารพสิทธิและปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
2. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และด าเนินการใดๆ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบเพ่ือ 

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
3. มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารและสารสนเทศตา่ง ๆ ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี  

www.namyongterminal.com 
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และข้อมลูเพิ่มเตมิท่ีถกูต้องครบถ้วน  

เพียงพอและทนัเวลาตอ่การตดัสินใจ 
 
 

http://www.namyongterminal.com/
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นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับพนักงาน 
พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าและส าคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทในการขับเคล่ือนองค์กรให้เติบโตไป
ข้างหน้า บริษัทจึงมีการก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังานไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ(ฉบบั
แก้ไขเพิ่มเติม)และข้อบงัคบัการท างาน โดยถือเป็นนโยบายท่ีปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรมทัง้ในด้านการก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การจดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ตา่งๆ ความ
ปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมไปถึงการพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังาน โดยมี
แนวทางปฏิบตัติอ่พนกังานดงันี ้
1. เปิดโอกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอในการเรียนรู้ และพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอย่าง

เตม็ศกัยภาพ  
2. มีการอบรมจรรยาบรรณในการท างานว่าด้วยการปฏิบตัิงานท่ีดี  โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ 
3. มีการปฏิบตัติอ่พนกังานบนพืน้ฐานของคณุธรรม 
 
นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับลูกค้า 
บริษัทมุง่มัน่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้า โดยเน้นท่ีความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ
ซึ่งมีผลตอ่ความส าเร็จของธุรกิจโดยพฒันาคณุภาพและรูปแบบของบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าได้อยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว โดยบริษัทได้มีการส ารวจ
ความพงึพอใจของลกูค้าเพ่ือรับฟังความคดิเห็นหรือข้อร้องเรียน และน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริการและบริหารงานให้ดียิ่งขึน้  นอกจากนีย้งัมีการพฒันาบคุลากรโดยมีการอบรมและให้ความรู้ความ
เข้าใจกับพนกังานทัง้ก่อนการปฏิบตัิงานจริงและพฒันาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่าง
ตอ่เน่ือง เพ่ือให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุจากการให้บริการ  บริษัทได้รับการรับรองจากหน่วยงานตา่งๆ 
ซึง่สามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้า เชน่  ISO และ OHSAS รวมถึงรางวลัผู้ประกอบการท่ีมีความเป็น
เลิศด้านการบริหารจดัการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Awards หรือ ELMA) จากกรม
สง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์  และรางวลัผู้ประกอบธุรกิจดีเดน่ประจ าปี 2557 (Prime 
Minister’s Business Enterprise Award 2014 : PM Award 2014) ประเภทรางวลัธุรกิจบริการยอดเย่ียม 
(Best Services Enterprise Award) สาขา Logistics จากพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
บริษัทมีแนวทางปฏิบตัติอ่ลกูค้าดงันี ้

1. ปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมทัง้สองฝ่าย 

2. ให้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบับริการอยา่งครบถ้วนถกูต้องเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์ 
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3. การรักษาความลบัของลกูค้าและไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์โดยมิชอบเว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากลกูค้า
และผู้ มีอ านาจของบริษัทก่อนหรือเป็นข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามบทบงัคบั
ของกฎหมาย 

4. จดัให้มีกระบวนการท่ีให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพและความปลอดภยัของการบริการ  
 
นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับคู่แข่ง 
บริษัทสนบัสนนุและส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบ
กตกิาการแขง่ขนัท่ีดีและหลีกเล่ียงวิธีการไมส่จุริตเพ่ือท าลายคูแ่ขง่โดยมีแนวทางปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ดงันี ้

1. ประพฤตปิฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาการแขง่ขนัท่ีดี 

2. ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 
 

นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 
บริษัทด าเนินนโยบายคดัเลือกคูค้่าหรือพนัธมิตรทางธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส  ปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สอง
ฝ่ายโดยมีแนวทางปฏิบตัติอ่คูค้่าหรือพนัธมิตรทางธุรกิจดงันี ้

1. ปฏิบตัิตอ่คู่ค้าหรือพนัธมิตรทางธุรกิจอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 

2. มีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก ประเมินคูค้่าหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ หลกัเกณฑ์การจดัซือ้จดัจ้างและการ
ว่าจ้างบริษัทภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยของคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทมี
หลักเกณฑ์การคดัเลือกคู่ค้าและบริษัทภายนอกซึ่งต้องอนุมัติโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทโดยมีการ
เปรียบเทียบราคาและค านงึถึงประเดน็อ่ืนๆ เชน่ 

2.1 ความสามารถ 

2.2 ความเช่ียวชาญและประสบการณ์  
2.3 สถานภาพทางการเงิน 

2.4 ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ 
2.5 ประวตัท่ีิเก่ียวข้องกบัการร้องเรียนและด าเนินคดี  
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นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้าน
การใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานตา่งด้าวผิดกฎหมาย เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายการเคารพสิทธิ
มนษุยชนของบริษัท  
 
นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับเจ้าหนี ้ 
บริษัทเน้นการก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารเงินทนุ บริหารสภาพคล่องเพ่ือการช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้รงตาม
ระยะเวลา ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจ้าหนีโ้ดยเน้นท่ีความสจุริตและยึดมัน่ตามเง่ือนไขและสญัญา
ท่ีท าไว้กบัเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัดโดยมีแนวทางปฏิบตัติอ่เจ้าหนีด้งันี ้
1. จดัท าสญัญาท่ีเป็นธรรมและปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีมีตอ่กนันอกจากนีบ้ริษัทก าหนดให้มีการช าระเงิน

คืนครบถ้วนตามเวลาและมีความรับผิดชอบในหลกัประกนัตา่งๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในสญัญา (ถ้ามี) 
2. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยเร็วเพ่ือ

ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัความเสียหาย  
 

นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน 
บริษัทค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ด าเนินการส่งเสริมพนกังานให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้
ความช่วยเหลือและสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวกับความ
ปลอดภยั สขุอนามยั และสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีก่อให้เกิดความสญูเสียตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของชมุชนและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทมีแนวทางปฏิบตัติอ่สงัคมและการพฒันาชมุชนดงันี ้

1. ปลกูจิตส านกึเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้กบัพนกังานทกุระดบั  
2. สง่เสริมการใช้และการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้
ด าเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัดตามมาตรฐานสากล เช่น ISO และ OHSAS  โดยผลการด าเนินงานและการตรวจวดัคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัตา่งๆ จะถกูจดัเก็บอยา่งเป็นระบบและได้รับการตรวจติดตามผลจากแผนก
ความปลอดภัยฯ อย่างสม ่าเสมอ และจดัส่งผลการตรวจวดัตา่งๆ ไปยงัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยบริษัทมีแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมดงันี ้ 
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1. ส่งเสริมให้ผู้ บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เช่น big 
cleaning day  

2. สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนกังานตระหนกัถึงความส าคญัถึงความปลอดภยัในการท างาน
ผา่นการอบรมและจดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์เพ่ือน าเสนอขา่วสารด้านความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ 

3. จดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 

บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการด าเนินงาน  โดย
ก าหนดข้อปฏิบตัิในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ และผลประกอบการของ
บริษัทท่ีถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้  และทันเวลาอย่างสม ่าเสมอให้กับผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และบุคคลทัว่ไป คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั 
และระเบียบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เม่ือกรรมการหรือ
ผู้ บริหารมีการเปล่ียนแปลงการซือ้ขายหุ้ นให้มีการรายงานข้อมูลตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และภายใต้นโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของ
บริษัท  
 
นอกจากนีก้รรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และน าส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนและผู้ เก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายก าหนด ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร สามารถบริหาร และ
ด าเนินกิจการด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มีความชดัเจน โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุน
ทัว่ไปเกิดความเช่ือมัน่ในผู้บริหารของบริษัท 
 
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
บริษัทให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส  
สม ่าเสมอ  ทนัเวลา และทัว่ถึงผา่นชอ่งทางตา่งๆ  มาโดยตลอดโดยมอบหมายให้ผู้ มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่งดีท าหน้าท่ีเป็นนกัลงทนุสมัพนัธ์   
ทัง้นีป้ระธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน หรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายมีหน้าท่ีเป็นผู้
ส่ือสารโดยตรงกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศ  นอกเหนือจากการ
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เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านระบบตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว บริษัทจดัให้มีการน าเสนอข้อมลูความคืบหน้าการด าเนินกิจการและตอบข้อซกัถามตา่งๆ ให้แก่
นกัลงทนุ เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมของบริษัทได้รับรู้ข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั
อยา่งเทา่เทียมกนั 
 
การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทมีนโยบายในการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในซึง่ก าหนดไว้ในคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและถือว่า
เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีต้องเก็บรักษาข้อมูลความลบัของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมลูภายในท่ียงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะหรือข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 
หรือราคาหุ้น โดยจะไมใ่ช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัท
ในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูล
ภายในแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของ
บริษัทตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท
ไปแล้ว ทัง้นีห้้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทน าข้อมูล
ภายในท่ีตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อนัเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนท่ีมีตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น  
รวมถึงห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลงัจากท่ีประชาชนได้รับทราบข้อมลูแล้ว 1 วนัและให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหารมีหน้าท่ีแจ้งการซือ้และขายหลกัทรัพย์ของตนเองในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
ตลอดจนรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยเลขานกุารบริษัทจะสรุปการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุ
ไตรมาส ทัง้นีเ้พ่ือมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารน าข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ซึง่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  
 
การกระท าฝ่าฝืนใดๆ อนัเป็นเหตใุห้บริษัทได้รับความเสียหาย  หรือสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็น
การปฏิบัติขัดกับนโยบาย  และจริยธรรมทางธุรกิจ  ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  และยังมี
ความผิดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
(Responsibilities of the Board of Directors) 
 
โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้
ประโยชน์ให้กบับริษัท โดยเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทัง้มี
บทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
ตลอดจนด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้การก ากับดูแลให้การบริหาร
จดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ทัง้นี ้จ านวนกรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้ให้มีกรรมการ
อิสระอยา่งน้อยหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
 
ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้วา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1/3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้
จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่  
 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือบริหารและด าเนินกิจการให้เป็นไป
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะเร่ือง
และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวมีสิทธิหน้าท่ี
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ 
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นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในด้าน เพศ ทกัษะ  ประสบการณ์ 
ความสามารถรวมทัง้ได้อุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี และเพ่ือให้การ
ปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
 
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ 
บคุคลท่ีรับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทจะต้องผา่นกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใสดงันี ้ 

ขัน้ตอนการคัดเลือก รายละเอียด 
หลกัเกณฑ์ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการท่ีดีได้

พิจารณาคุณสมบตัิกรรมการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนิน
ธุรกิจรวมถึงความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ และความ
เป็นอิสระ  

การสรรหา พิจารณาสรรหาจาก 
1. ได้รับค าแนะน าจากกรรมการบริษัท 
2. บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 
3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมีสิทธิเสนอช่ือกรรมการ 
4. ฐานข้อมลูกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การคดัเลือก คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็น
ผู้พิจารณาคณุสมบตั ิ

การแตง่ตัง้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการท่ีดีจะ
พิจารณาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมและมีมตเิห็นชอบเพ่ือเสนอรายช่ือ
บคุคลดงักลา่วให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา 

การแตง่ตัง้กลบัเข้ามาใหม ่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการท่ีดีจะ
พิจารณาปัจจัยต่างๆ  เช่นผลการปฏิบตัิงาน การเข้าร่วมประชุม การมี
ส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจก รรมต่างๆของ
คณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบและ
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
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การแตง่ตัง้กรรมการบริษัทเป็นไปตามมตคิณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี โดย
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากั บดูแลกิจการท่ีดีและ
คณะกรรมการบริษัทตามล าดบั  
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  
บริษัทจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่เพ่ือให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ 
โครงสร้างเงินทุน ผู้ ถือหุ้ น ผลการด าเนินงาน รวมทัง้กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทัง้ข้อมูลท่ี เป็น
ประโยชน์ส าหรับการเป็นกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

1. พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
2. ข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

3. หนงัสือรับรองบริษัทของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนงัสือบริคณห์สนธิ  
และข้อบงัคบัของบริษัท 

4. จรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) และนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
(ฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ)  

5. คูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (CG Code) 

7. รายงานประจ าปีของบริษัทฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ และ CD-Rom 
 
บทบาทประธานกรรมการ  
บริษัทให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลการท างานของฝ่ายจดัการจึงก าหนดให้ต าแหน่งประธานกรรมการ
เป็นกรรมการอิสระแยกต าแหน่งจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้น 
ประธานกรรมการท าหน้าท่ีดงันี ้ 

1. ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 

2. ดแูลให้มัน่ใจได้วา่ กรรมการทกุคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กร ท่ีมีจริยธรรม 
และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. เป็นประธานในท่ีประชมุของคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. หารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเลขานกุารบริษัทเพ่ือก าหนดวาระการประชมุ 

5. ท าให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลท่ีจ าเป็นเพ่ือพิจารณาหารือในแต่ละวาระในเวลาท่ี
เหมาะสม สง่เสริมให้มีการอภิปรายประเดน็ส าคญัอยา่งรอบคอบและเป็นอิสระ  
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6. สง่เสริมให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกรรมการกบัฝ่ายจดัการ 
 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
คณะกรรรมการบริษัทมีหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับ 
นโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีใ้นการก ากับดแูล คณะกรรมการ
จะต้องใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจทางธุรกิจและปฏิบตัิในสิ่งท่ีตนเองเช่ืออย่างมีเหตผุลว่าจะเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
 

ฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการน ากลยุทธ์ แผนงานของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ  
ตลอดจนบริหารจดัการงานประจ าวนัและธุรกิจของบริษัท  ฝ่ายจดัการต้องมีการทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
กลยุทธ์ และแผนงานประจ าปีโดยน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและคณะกรรมการบริษัทได้
ติดตามดแูลให้มีการด าเนินงานตามกลยทุธ์และแผนงานท่ีวางไว้เป็นประจ าทกุไตรมาส เพ่ือให้ค าแนะน า
ในเร่ืองท่ีเห็นวา่ฝ่ายจดัการต้องด าเนินการเพิ่มเตมิหรือปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การตดัสินใจใดๆ ของคณะกรรมการบริษัทในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทเท่านัน้  และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ 
ผู้ บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการท่ีเป็นผลประโยชน์ท่ีขัดกันให้บริษัททราบถึง
ความสัมพนัธ์ หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และในการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ 
ก าหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มี
อ านาจอนุมตัิในธุรกรรมนัน้ๆ รวมถึงในการท ารายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และ
เง่ือนไขเสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก 
 
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย 
โอน หรือรับโอน รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลู
ภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง และซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
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ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน และหลงัการเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวอย่างน้อย 1 วนั ทัง้นีเ้พ่ือ
เป็นการป้องกนัไมใ่ห้น าข้อมลูภายในไปใช้ในทางมิชอบ 
 
การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การก ากบัดแูลและการควบคุมภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบั
ปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่าย
จดัการในการลดความเส่ียงทางธุรกิจ และช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
จดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลเุป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้  ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้ร่ัวไหลหรือ
สูญหายจากการทุจริตประพฤติมิชอบ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ บุคลากรปฏิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและชว่ยคุ้มครองเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทจึงได้ก าหนด
ภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตังิานและผู้บริหารในเร่ืองตา่งๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง
ชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการแบง่แยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน 
ผู้ตดิตามควบคมุ และประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบอยา่งเหมาะสม 
 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้  ทัง้ด้านการด าเนินงาน การรายงาน
ทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการจดัการ
ความเส่ียง และให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการท่ีผิดปกต ิทัง้นี ้บริษัทต้องจดัให้มี
ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทให้มัน่ใจว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี ผู้ ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ระบบท่ีวางไว้สามารถด าเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารให้ความส าคญัในด้านการบริหารความเส่ียง และเป็นผู้ รับผิดชอบก าหนดนโยบาย
บริหารความเส่ียงในภาพรวม ประเมินและบริหารความเส่ียงขององค์กร  เพ่ือจดัการความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม และมีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารและจัดการความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมถึงการก าหนด ประเมิน ป้องกัน ลด และติดตามความเส่ียงและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททนัทีเม่ือระดบัความเส่ียงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีนยัส าคญั  
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รายงานของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าท่ีตรวจสอบหรือสอบทานรายงานทางการเงิน และดแูลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงิน
อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคญัของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ 
และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท   
ตามข้อบงัคบับริษัทคณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยเป็นประจ าทกุไตรมาส และอาจ
มีการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระท่ีชดัเจน น าส่งเอกสารประกอบวาระ
การประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตจุ าเป็นเร่งด่วน และให้มีการ
บนัทกึรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถ
ตรวจสอบได้  ทัง้นี ้หากคณะกรรมการบริษัทต้องการทราบผลการด าเนินงานของบริษัทสามารถแจ้งความ
ประสงค์ ได้  
 
ในการประชมุ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ร่วมกนัก าหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะคนสามารถ
เสนอเร่ืองตา่งๆ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได้ 
 
ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมด้วย
เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบ
นโยบายโดยตรง เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี  ้ในการลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ถือมตขิองเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการท่ีมีส่วน
ได้เสียจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและไมใ่ช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานใน
ท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด  
 



 
 

 หน้าท่ี 19 
 

กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญัอ่ืนๆ หากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสยัประการใด กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องด าเนินการตอบ
ข้อสงสยัดงักลา่วอยา่งรวดเร็วและครบถ้วนเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 
 
ในกรณีท่ีกรรมการไมเ่ห็นด้วยกบัมตท่ีิประชมุ กรรมการสามารถขอให้เลขานกุารบริษัท บนัทึกข้อคดัค้านไว้
ในรายงานการประชมุ หรือย่ืนหนงัสือแสดงการคดัค้านตอ่ประธานกรรมการบริษัทได้ภายในสามวนัท าการ
นบัจากวนัปิดการประชมุ 
 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแตล่ะครัง้ เลขานกุารบริษัทได้เข้าร่วมการประชมุด้วย โดยเป็นผู้บนัทึก
รายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง โดย
เสนอให้ท่ีประชมุรับรองในการประชมุครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชมุ
ต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้ 
ยกเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม  นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท
สนบัสนุนให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย  และแจ้งให้ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชมุ  
 
นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นผู้
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยและเพ่ือเป็นการจงูใจและ
รักษากรรมการ  เม่ือคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชดุย่อยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ควรจะ
ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึน้อย่างเหมาะสม  โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท และความสอดคล้อง
กบัธุรกิจอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน 
โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามมติท่ีได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการเพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่าย
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จดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้
มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 
 

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 
 
คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่การด าเนินธุรกิจท่ีถูกต้องและเป็นธรรม โดยได้ก าหนดให้มีจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ให้เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณ มีความซ่ือสตัย์สจุริต เท่ียงธรรม ปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มีการจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้บริษัทบรรลุพนัธกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทัง้นี ้บริษัทได้ประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าว
อยา่งเคร่งครัด โปรดพิจารณา จรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้ท่ี www. namyongterminal.com  
 

นโยบายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Other policies relating to Good Corporate Governance) 
 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่มีนโยบายอ่ืนท่ีจะสง่เสริมให้บริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพิ่มมาก
ขึน้ นอกเหนือจากหลกัการท่ีได้ปรากฎในเอกสารนี ้คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัตินโยบายนัน้และ
เผยแพร่ให้กบัผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทราบผา่นชอ่งทางของบริษัทตอ่ไป 
 


