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หลักการและเหตุผล (Background and Reason)
ภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (CG Code) และหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนไทยของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง บริษัท นามยง เทอร์ มินลั จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ นาแนวทางดังกล่าวเป็ นแนวทางเพื่อปรับ
ใช้ ตามความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิ พื ้นฐานของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของนั
้
กลงทุนในหลักทรัพย์และ
เจ้ าของบริ ษัท เช่น การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่า วสารข้ อมูลของ
กิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอน
กรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อ
การแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิ พื น้ ฐานข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทมี นโยบายที่ จ ะดาเนินการในเรื่ องที่เป็ นการส่ง เสริ ม และ
อานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทกาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละครั ง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ ้นสุดรอบปี บัญชี
และหากมีความจาเป็ นเร่งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษซึ่งกระทบหรื อเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้น หรื อเกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้ บงั คับที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ ว
บริษัทจะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีๆ
นอกจากนี ้เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านทางคัส
โตเดียน บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้ อมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนรวมถึง
การลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมการประชุ มล่วงหน้ าเพื่อลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการตรวจสอบข้ อมูลและ
เอกสารในวันประชุมผู้ถือหุ้น
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ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชี
เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน เพื่อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเพียงพอหากมีการ
ซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
2. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และ
เวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุม พร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่าง
เพียงพอ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันตามที่
กฎหมายกาหนด รวมทัง้ นาข้ อมูลหนัง สื อเชิ ญประชุม และเอกสารประกอบเผยแพร่ ไ ว้ บน
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ล่ ว งหน้ าก่ อ นการประชุ ม และโฆษณาค าบอกกล่ า วนั ด ประชุ ม ใน
หนังสือพิมพ์เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม
3. เพื่อรักษาสิทธิให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบ
ฉันทะพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ ในการมอบฉันทะ
อย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ ตวั แทนของผู้ถือหุ้นหรื อกรรมการอิสระของ
บริ ษัท เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริ ษัท
จะแจ้ งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ อย่าง
น้ อย 1 ท่าน
4. บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่ง ความเห็น ข้ อเสนอแนะ และข้ อซักถามล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุมภายในระยะเวลาที่บ ริ ษัทกาหนด โดยบริ ษัทจะนาหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้ งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ กาหนด วัน เวลาการประชุมและสถานที่ซงึ่ ผู้ถือหุ้นเดินทางได้ โดยสะดวกโดยบริ ษัทจัดให้
มีเอกสารประกอบการประชุมซึง่ ส่งพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกระบวนการ
และขันตอนในการเข้
้
าร่ วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ า
ร่วมประชุม จัดเตรี ยมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย
ณ จุดลงทะเบียน กาหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมได้ ล่วงหน้ าก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่ โมง และต่อเนื่อง
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้ วเสร็ จ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงบริ ษัทได้ นาระบบ
barcode มาใช้ ซงึ่ ช่วยลดระยะเวลาในขันตอนดั
้
งกล่าวให้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น
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โดยก่อนดาเนินการประชุม บริ ษัทมีการแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท คณะผู้บริ หาร และผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท และแจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์เรื่ องการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วิธีนบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุม
แสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้ เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดย
ประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม รวมทังมี
้ นโยบายที่จะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ไ ด้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีโอกาส
ศึกษาข้ อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ สาหรับวาระการเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทจะ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล สาหรับการลงคะแนนและนับคะแนน
เสียง บริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของบริ ษัทที่กาหนดให้ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียงโดยจะนาคะแนนเสียง
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง รวมทังบั
้ ตรเสียหักออกจากคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมในแต่ละวาระ


หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทแจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทา
การถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยได้ ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย งดออกเสียง) ในแต่ละวาระและจัดส่ง รายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นตรวจสอบได้ โดย
บันทึกมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้ อมทังคะแนนเสี
้
ยงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงในทุก
วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้ อซักถาม และการตอบ
ข้ อซักถามที่เป็ นสาระสาคัญและเกี่ยวข้ องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริ ษัทจะแจ้ งรายงาน
สรุ ปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป และจะ
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน รวมทังเผยแพร่
้
รายงานการ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
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การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
(The Equitable Treatment of Shareholders)
การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เพื่ อส่ง เสริ ม ให้ มี การปฏิ บัติต่อ ผู้ถื อหุ้นอย่า งเป็ นธรรมและเท่าเที ย มกัน ในการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น
ประจาปี บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยใช้ สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ า
รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด โดย
บริ ษัทจะกลัน่ กรองระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์อย่างแท้ จริ ง และคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและกาหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะ
นาหลักเกณฑ์นี ้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้ งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
การมอบฉันทะให้ ผ้ ูอ่ ืนเข้ าร่ วมประชุมแทน
เพื่อรักษาสิทธิให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทได้ จดั ส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ
ข.) ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้ มีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ ในการมอบฉันทะอย่าง
ชัดเจนซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ ตวั แทนของผู้ถือหุ้นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริ ษัทจะมีการแจ้ งในหนังสือเชิญประชุมถึง
รายชื่อกรรมการอิสระที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ อย่างน้ อย 1 ท่าน นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดและ
ขันตอนต่
้
าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท
การเข้ าถึงข้ อมูลของบริษัท
บริ ษัทไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทซึ่ง
เปิ ดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท www.namyongterminal.com
หรื อสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ที่โทรศัพท์ : 66 (0) 2679 7357 โทรสาร: 66 (0) 2285 6642 หรื อ Email: irnamyong@namyongterminal.com
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บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีส่ว นได้ เสียภายใน ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ าและพันธมิตรทางธุรกิจ เจ้ าหนี ้ สังคมและชุมชน ที่บริ ษัทดาเนินกิจกรรมด้ วย รวมถึง
การคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยได้ กาหนดไว้ ใน
คูม่ ือจรรยาบรรณทางธุรกิจ(ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม)
โดยบริ ษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้ อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการ
ดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ ในการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทจะ
คานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยจะปฏิบตั ิตามแนวทางความรับผิดชอบของบริ ษัทต่อสังคมที่ได้
กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติม) เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานถื อปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดในการปฏิบตั ิงาน และถื อเป็ น
ภาระหน้ าที่และเป็ นวินยั ที่ทกุ คนพึงปฏิบตั โิ ดยสรุปสาระสาคัญดังนี ้
นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับผู้ถือหุ้น
บริษัทมุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและจริ ยธรรมอันดีงาม ด้ วยความมุ่งมัน่
พัฒนากิจการให้ มีความเจริ ญเติบโตและมีความมัน่ คง คานึงถึงการสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กับผู้ถือหุ้น
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทังด
้ าเนินการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ ตอ่ ผู้ถือหุ้นโดยมีแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. เคารพสิทธิและปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และดาเนินการใดๆ ด้ วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.namyongterminal.com
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และข้ อมูลเพิ่มเติมที่ถกู ต้ องครบถ้ วน
เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจ
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นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับพนักงาน
พนักงานเป็ นทรัพ ยากรบุคคลที่มี ค่าและส าคัญอย่างยิ่ง ต่อบริ ษัทในการขับเคลื่ อนองค์กรให้ เติบโตไป
ข้ างหน้ า บริษัทจึงมีการกาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับ
แก้ ไขเพิ่มเติม)และข้ อบังคับการทางาน โดยถือเป็ นนโยบายที่ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรมทังในด้
้ านการกาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การจัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยมี
แนวทางปฏิบตั ติ อ่ พนักงานดังนี ้
1. เปิ ดโอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอในการเรี ยนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่าง
เต็มศักยภาพ
2. มีการอบรมจรรยาบรรณในการทางานว่าด้ วยการปฏิ บตั ิงานที่ดี โปร่ งใส และต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่
3. มีการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานบนพื ้นฐานของคุณธรรม
นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับลูกค้ า
บริษัทมุง่ มัน่ สร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ า โดยเน้ นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ
ซึ่งมีผลต่อความสาเร็ จของธุรกิจโดยพัฒนาคุณภาพและรู ปแบบของบริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยบริ ษัทได้ มีการสารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้ าเพื่อรับฟั งความคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยน และนามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริ การและบริ หารงานให้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีการพัฒนาบุคลากรโดยมีการอบรมและให้ ความรู้ความ
เข้ าใจกับพนักงานทัง้ ก่อนการปฏิบตั ิงานจริ งและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ ให้ แก่พนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการให้ บริ การ บริ ษัทได้ รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ
ซึง่ สามารถสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ า เช่น ISO และ OHSAS รวมถึงรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็ น
เลิศด้ านการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Awards หรื อ ELMA) จากกรม
ส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นประจาปี 2557 (Prime
Minister’s Business Enterprise Award 2014 : PM Award 2014) ประเภทรางวัลธุรกิจบริ การยอดเยี่ยม
(Best Services Enterprise Award) สาขา Logistics จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
บริษัทมีแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ าดังนี ้
1. ปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมและตังอยู
้ ่ บนพืน้ ฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมทังสองฝ่
้
าย
2. ให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการอย่างครบถ้ วนถูกต้ องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
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3. การรักษาความลับของลูกค้ าและไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์โดยมิชอบเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากลูกค้ า
และผู้มีอานาจของบริษัทก่อนหรื อเป็ นข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามบทบังคับ
ของกฎหมาย
4. จัดให้ มีกระบวนการที่ให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ
นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับคู่แข่ ง
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรมโดยประพฤติตามกรอบ
กติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคูแ่ ข่งโดยมีแนวทางปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งดังนี ้
1. ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้ กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับคู่ค้าหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
บริ ษัทดาเนินนโยบายคัดเลือกคูค่ ้ าหรื อพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่ งใส ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ทางการค้ าอย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสอง
้
ฝ่ ายโดยมีแนวทางปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าหรื อพันธมิตรทางธุรกิจดังนี ้
1. ปฏิบตั ิตอ่ คู่ค้าหรื อพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
2. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคูค่ ้ าหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ หลักเกณฑ์การจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
ว่าจ้ า งบริ ษั ทภายนอก โดยเน้ นการพิจ ารณาจากการวางกลยุทธ์ ทางธุ รกิ จ มาตรฐานด้ านความ
ปลอดภัย ของคู่ค้ า หรื อ พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกับ กลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท บริ ษั ท มี
หลักเกณฑ์ การคัดเลื อกคู่ค้าและบริ ษัทภายนอกซึ่ง ต้ องอนุมัติโดยผู้มี อานาจของบริ ษัทโดยมี การ
เปรี ยบเทียบราคาและคานึงถึงประเด็นอื่นๆ เช่น
2.1 ความสามารถ
2.2 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
2.3 สถานภาพทางการเงิน
2.4 ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
2.5 ประวัตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับการร้ องเรี ยนและดาเนินคดี
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นอกจากนี ้บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ ค่คู ้ าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัทเข้ าร่ วมกับนโยบายต่อต้ าน
การใช้ แรงงานเด็กและการใช้ แรงงานต่างด้ าวผิดกฎหมาย เพื่อให้ สอดคล้ องตามนโยบายการเคารพสิทธิ
มนุษยชนของบริษัท
นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับเจ้ าหนี ้
บริ ษัทเน้ นการกาหนดกลยุทธ์ในการบริ หารเงินทุน บริ หารสภาพคล่องเพื่อการชาระหนี ้แก่เจ้ าหนี ้ตรงตาม
ระยะเวลา ตลอดจนสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่เจ้ าหนี ้โดยเน้ นที่ความสุจริ ตและยึดมัน่ ตามเงื่อนไขและสัญญา
ที่ทาไว้ กบั เจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัดโดยมีแนวทางปฏิบตั ติ อ่ เจ้ าหนี ้ดังนี ้
1. จัดทาสัญญาที่เป็ นธรรมและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่มีตอ่ กันนอกจากนี ้บริ ษัทกาหนดให้ มีการชาระเงิน
คืนครบถ้ วนตามเวลาและมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญา (ถ้ ามี)
2. ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขที่ได้ ตกลงกันไว้ ได้ บริ ษัทจะแจ้ งให้ เจ้ าหนีท้ ราบโดยเร็ วเพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันความเสียหาย
นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน
บริ ษัทคานึงถึงผลประโยชน์ส่ว นรวม การรักษาสิ่งแวดล้ อมและไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้ อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ ดาเนินการส่งเสริ มพนักงานให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อมเพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของชุมชนและสิ่งแวดล้ อมโดยบริษัทมีแนวทางปฏิบตั ติ อ่ สังคมและการพัฒนาชุมชนดังนี ้
1. ปลูกจิตสานึกเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นกับพนักงานทุกระดับ
2. ส่งเสริมการใช้ และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐานสิ่งแวดล้ อม
เพื่ อให้ เกิ ดความมั่นใจถึงประสิ ทธิ ภ าพการดาเนินงานด้ านสิ่ง แวดล้ อมและความปลอดภัย ตลอดจน
ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและพนัก งานทุก คนตระหนัก ในการใช้ ท รั พ ยากรอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บริ ษั ท ได้
ดาเนิ นงานตามกฎหมาย กฎระเบีย บและข้ อ บัง คับ ต่า งๆ ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มและความปลอดภัย อย่า ง
เคร่งครัดตามมาตรฐานสากล เช่น ISO และ OHSAS โดยผลการดาเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบและได้ รับการตรวจติดตามผลจากแผนก
ความปลอดภัยฯ อย่างสม่าเสมอ และจัดส่งผลการตรวจวัดต่างๆ ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องตาม
ระยะเวลาที่กาหนด โดยบริษัทมีแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐานสิ่งแวดล้ อมดังนี ้
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1. ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและพนัก งานมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมของบริ ษั ท เช่น big
cleaning day
2. สร้ างความเข้ าใจให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานตระหนักถึงความสาคัญถึงความปลอดภัยในการทางาน
ผ่านการอบรมและจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนาเสนอข่าวสารด้ านความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทมี นโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูล ความโปร่ ง ใส รายงานทางการเงิ น และการดาเนินงาน โดย
กาหนดข้ อปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของ
บริ ษั ท ที่ ถูก ต้ อ งครบถ้ ว น เพี ย งพอ เชื่ อ ถื อ ได้ และทัน เวลาอย่า งสม่ า เสมอให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น นัก ลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทัว่ ไป คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้ อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ ยวข้ องเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด เมื่อกรรมการหรื อ
ผู้ บริ ห ารมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการซื อ้ ขายหุ้ นให้ มี ก ารรายงานข้ อมู ล ตามข้ อก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท
นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์แ ละนาส่งรายงานการมีส่วนได้ เสีย
ของตนและผู้เกี่ยวข้ องตามที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรรมการ ผู้บริ หาร สามารถบริ หาร และ
ดาเนินกิจการด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีความชัดเจน โปร่ งใส และมีส่วนช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุน
ทัว่ ไปเกิดความเชื่อมัน่ ในผู้บริหารของบริษัท
ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ มี ค วามถูก ต้ อ งครบถ้ วน โปร่ ง ใส
สม่าเสมอ ทันเวลา และทัว่ ถึงผ่านช่องทางต่างๆ มาโดยตลอดโดยมอบหมายให้ ผ้ มู ีความรู้ ความสามารถ
และมีความเข้ าใจธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดีทาหน้ าที่เป็ นนักลงทุนสัมพันธ์
ทังนี
้ ้ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน หรื อผู้บริ หารที่ได้ รับมอบหมายมีหน้ าที่เป็ นผู้
สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทงในและต่
ั้
างประเทศ นอกเหนือจากการ
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เปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ ว บริษัทจัดให้ มีการนาเสนอข้ อมูลความคืบหน้ าการดาเนินกิจการและตอบข้ อซักถามต่างๆ ให้ แก่
นักลงทุน เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของบริ ษัทได้ รับรู้ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
อย่างเท่าเทียมกัน
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายในการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในซึง่ กาหนดไว้ ในคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดีและถือว่า
เป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริ ษัทอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
หรื อราคาหุ้น โดยจะไม่ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงานของบริ ษัท
ในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นบริ ษัท หรื อให้ ข้อมูล
ภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื อ้ ขายหุ้นของบริ ษัท ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของ
บริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่ง แม้ พ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัท
ไปแล้ ว ทังนี
้ ้ห้ ามมิให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ ชิดกับข้ อมูล ของบริ ษัทนาข้ อมูล
ภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อนั เป็ นการฝ่ าฝื นหน้ าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
รวมถึงห้ ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทังคู
้ ส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้ รับทราบข้ อมูลแล้ ว 1 วันและให้
กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารมีหน้ าที่แจ้ งการซื ้อและขายหลักทรัพย์ของตนเองในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบโดยเลขานุการบริ ษัทจะสรุ ปการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบทุก
ไตรมาส ทังนี
้ ้เพื่อมิให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารนาข้ อมูลภายในไปใช้ ประโยชน์ซงึ่ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
การกระทาฝ่ าฝื นใดๆ อันเป็ นเหตุให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหาย หรื อสูญเสียโอกาสทางธุรกิ จ บริ ษัทถือเป็ น
การปฏิ บัติขัด กับนโยบาย และจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ต้ อ งได้ รับ โทษทางวิ นัยอย่า งร้ ายแรง และยัง มี
ความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
(Responsibilities of the Board of Directors)
โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ ว ยบุคคลซึ่ง มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ส ามารถเอื อ้
ประโยชน์ให้ กบั บริ ษัท โดยเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทังมี
้
บทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแผนที่ว างไว้
ตลอดจนดาเนินกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต มี จริ ยธรรม ภายใต้ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิ จ รวมทัง้ การกากับดูแลให้ การบริ หาร
จัดการของฝ่ ายบริ หารเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้ กาหนดไว้ และก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัทและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง ของ
จานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทังนี
้ ้ จานวนกรรมการอิสระของบริ ษัทต้ องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ ให้ มีกรรมการ
อิสระอย่างน้ อยหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
ข้ อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ วา่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง
จานวน 1/3 ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับ
ตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้
จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อบริ หารและดาเนินกิจการให้ เป็ นไป
ตามนโยบายการกากับดูแ ลกิ จ การที่ ดี ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริ หาร เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ อง
และเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรื อรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้ าที่
ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
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นโยบายความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย ทังในด้
้ าน เพศ ทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถรวมทัง้ ได้ อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ ตามความรับผิดชอบได้ อย่างเต็มที่ และเพื่ อให้ การ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่
บุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัทจะต้ องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี ้
ขัน้ ตอนการคัดเลือก
หลักเกณฑ์

การสรรหา

การคัดเลือก
การแต่งตัง้

การแต่งตังกลั
้ บเข้ ามาใหม่

รายละเอียด
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีได้
พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกับการดาเนิน
ธุรกิจรวมถึงความหลากหลายในด้ านประสบการณ์ ความรู้ และความ
เป็ นอิสระ
พิจารณาสรรหาจาก
1. ได้ รับคาแนะนาจากกรรมการบริษัท
2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm)
3. จากการเปิ ดสิทธิให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ
4. ฐานข้ อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ น
ผู้พิจารณาคุณสมบัติ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีจะ
พิจารณาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอรายชื่อ
บุคคลดังกล่าวให้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณา
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีจะ
พิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่นผลการปฏิบตั ิงาน การเข้ าร่ วมประชุม การมี
ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม และการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ ก รรมต่ า งๆของ
คณะกรรมการบริ ษัทให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาเห็นชอบและ
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
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การแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทเป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทหรื อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี โดย
ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
คณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
เพื่อให้ กรรมการใหม่ได้ รับทราบนโยบายธุรกิจ
โครงสร้ างเงิ นทุน ผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงาน รวมทัง้ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ต่างๆ พร้ อมทัง้ ข้ อมูลที่ เป็ น
ประโยชน์สาหรับการเป็ นกรรมการบริษัทประกอบด้ วย
1. พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
2. ข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
3. หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ
และข้ อบังคับของบริษัท
4. จรรยาบรรณทางธุรกิ จ (ฉบับแก้ ไ ขเพิ่มเติม ) และนโยบายการกากับดูแลกิจ การที่ดีของบริ ษัท
(ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม)
5. คูม่ ือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code)
7. รายงานประจาปี ของบริษัทฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ CD-Rom
บทบาทประธานกรรมการ
บริษัทให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการจึงกาหนดให้ ตาแหน่งประธานกรรมการ
เป็ นกรรมการอิสระแยกตาแหน่งจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้น
ประธานกรรมการทาหน้ าที่ดงั นี ้
1. ก ากับ ติ ด ตาม และดูแ ลให้ มั่น ใจได้ ว่ า การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้ มนั่ ใจได้ วา่ กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่ มีจริ ยธรรม
และการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็ นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
4. หารื อร่วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและเลขานุการบริษัทเพื่อกาหนดวาระการประชุม
5. ทาให้ มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้ รับข้ อมูลที่จาเป็ นเพื่อพิจารณาหารื อในแต่ละวาระในเวลาที่
เหมาะสม ส่งเสริมให้ มีการอภิปรายประเด็นสาคัญอย่างรอบคอบและเป็ นอิสระ
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6. ส่งเสริมให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการกับฝ่ ายจัดการ
การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
คณะกรรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ในการกากับดูแล คณะกรรมการ
จะต้ องใช้ ดลุ พินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบตั ิในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
ฝ่ ายจัด การมี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบในการนากลยุทธ์ แผนงานของบริ ษัท ไปปฏิ บัติใ ห้ ประสบความส าเร็ จ
ตลอดจนบริหารจัดการงานประจาวันและธุรกิจของบริ ษัท ฝ่ ายจัดการต้ องมีการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ และแผนงานประจาปี โดยนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบและคณะกรรมการบริ ษัทได้
ติดตามดูแลให้ มีการดาเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่วางไว้ เป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อให้ คาแนะนา
ในเรื่ องที่เห็นว่าฝ่ ายจัดการต้ องดาเนินการเพิ่มเติมหรื อปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการบริษัทในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องทาเพื่อผลประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องทบทวนและเปิ ดเผยรายการที่ เป็ นผลประโยชน์ ที่ ขัดกันให้ บริ ษัท ทราบถึ ง
ความสัมพันธ์ หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้ าทาธุรกรรมต่างๆ
กาหนดให้ ผ้ ูที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้ องไม่เข้ าร่ วมการพิจารณา และไม่มี
อานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ รวมถึงในการทารายการให้ พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ ราคา และ
เงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซื ้อ ขาย
โอน หรื อรับโอน รวมทังห้
้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูล
ภายในแก่บคุ คลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง และซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน
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ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ตอ่ สาธารณชน และหลังการเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้ อย 1 วัน ทังนี
้ ้เพื่อ
เป็ นการป้องกันไม่ให้ นาข้ อมูลภายในไปใช้ ในทางมิชอบ
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร และระดับ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะสร้ างความมัน่ ใจต่อฝ่ าย
จัดการในการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตงไว้
ั ้ ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้ รั่วไหลหรื อ
สูญหายจากการทุจริ ตประพฤติมิชอบ รายงานทางการเงินมีความถูกต้ องน่าเชื่อถือ บุคลากรปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ กาหนด
ภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบตั งิ านและผู้บริหารในเรื่ องต่างๆ ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ สินทรัพย์ของบริษัทให้ เกิดประโยชน์ รวมถึงการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ผู้ตดิ ตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริ หารจัดให้ มีขึ ้น ทังด้
้ านการดาเนินงาน การรายงาน
ทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการจัดการ
ความเสี่ยง และให้ ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและรายการที่ผิดปกติ ทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ องจัดให้ มี
ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ให้ มนั่ ใจว่า
บริ ษัทมี ระบบการควบคุมภายในที่ เพี ยงพอเหมาะสม และเพื่ อให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ
สามารถท าหน้ า ที่ ต รวจสอบและถ่ ว งดุล ได้ อ ย่า งเต็ม ที่ ผู้ต รวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษัทจะประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าระบบที่วางไว้ สามารถดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารให้ ความสาคัญในด้ านการบริ หารความเสี่ยง และเป็ นผู้รับผิดชอบกาหนดนโยบาย
บริ หารความเสี่ยงในภาพรวม ประเมินและบริ หารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ใน
ระดับที่ เหมาะสม และมีหน้ าที่ดาเนินการเพื่ อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทมีการบริ หารและจัดการความเสี่ยงที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง รวมถึ ง การก าหนด ประเมิ น ป้ องกัน ลด และติ ด ตามความเสี่ ย งและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีนยั สาคัญ
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รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มี ห น้ า ที่ รั บผิ ด ชอบต่องบการเงิ นของบริ ษัท โดยได้ ม อบหมายให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทาหน้ าที่ตรวจสอบหรื อสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้ มีการจัดทารายงานทางการเงิน
อย่างมีคุณ ภาพและถูกต้ องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็ นที่ยอมรั บโดยทั่วไป มีการใช้ นโยบายบัญชี ที่
เหมาะสมและถื อปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญของบริ ษัทอย่างโปร่ งใสและเพียงพอ
และน าเสนอรายงานทางการเงิ น ต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุก ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามข้ อบังคับบริ ษัทคณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยเป็ นประจาทุกไตรมาส และอาจ
มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระที่ชดั เจน นาส่งเอกสารประกอบวาระ
การประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีเวลา
ศึกษาข้ อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้ นแต่กรณีมีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วน และให้ มีการ
บันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ วเพื่อใช้ ในการอ้ างอิงและสามารถ
ตรวจสอบได้ ทังนี
้ ้ หากคณะกรรมการบริ ษัทต้ องการทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทสามารถแจ้ งความ
ประสงค์ ได้
ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้ร่วมกันกาหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเรื่ องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถ
เสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ในการพิจ ารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษัท ซึ่ง ทาหน้ าที่ ประธานในที่ ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผ้ ูบริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
เพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียดข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ จะได้ รับทราบ
นโยบายโดยตรง เพื่ อ ให้ ส ามารถน าไปปฏิ บัติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทัง้ นี ้ ในการลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วน
ได้ เสียจะไม่เข้ าร่วมประชุมและไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานใน
ที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
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กรรมการทุกคนมีสิทธิ ที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ หากกรรมการ
อิสระหรื อกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยประการใด กรรมการและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทต้ องดาเนินการตอบ
ข้ อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้ วนเท่าที่จะเป็ นไปได้
ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้ วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้ เลขานุการบริ ษัท บันทึกข้ อคัดค้ านไว้
ในรายงานการประชุม หรื อยื่นหนังสือแสดงการคัดค้ านต่อประธานกรรมการบริ ษัทได้ ภายในสามวันทาการ
นับจากวันปิ ดการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครัง้ เลขานุการบริ ษัทได้ เข้ าร่วมการประชุมด้ วย โดยเป็ นผู้บนั ทึก
รายงานการประชุม และจัดส่งให้ ประธานกรรมการบริ ษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง โดย
เสนอให้ ที่ประชุมรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็ นผู้จดั เก็บข้ อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
ต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริ ษัทจะเข้ าร่ วมการประชุมทุกคนทุกครัง้
ยกเว้ น แต่มี เ หตุจ าเป็ น ซึ่ง จะแจ้ ง เป็ นการล่วงหน้ าก่อ นการประชุม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท
สนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปราย
ปั ญหาต่างๆ เกี่ ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมด้ วย และแจ้ งให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
นโยบายการกาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นผู้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพื่อเป็ นการจูงใจและ
รักษากรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทหรื อคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้ าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้นควรจะ
ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ ้นอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัท และความสอดคล้ อง
กับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นไปตามมติที่ได้ รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท มี น โยบายส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ แก่ กรรมการเพื่ อให้ มี การ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อกรรมการใหม่ ฝ่ าย
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จัดการจะจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้
มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้ แก่กรรมการใหม่

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
คณะกรรมการบริ ษัทยึดมัน่ การดาเนินธุรกิจที่ถูกต้ องและเป็ นธรรม โดยได้ กาหนดให้ มีจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเผยแพร่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัท
ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ให้ เป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เที่ยงธรรม ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ด้วยความระมัดระวัง เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มี การจัดการความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ บริ ษัทบรรลุพนั ธกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิ ผล ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ ประกาศให้ พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด โปรดพิจารณา จรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้ ที่ www. namyongterminal.com

นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Other policies relating to Good Corporate Governance)
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีนโยบายอื่นที่จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มมาก
ขึ ้น นอกเหนือจากหลักการที่ได้ ปรากฎในเอกสารนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะมีมติอนุมัตินโยบายนัน้ และ
เผยแพร่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบผ่านช่องทางของบริษัทต่อไป
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