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Corporate Governance Policy

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
NCL International Logistics public Company Limited

(ฉบับปรับปรุ งปี

2564)

บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกับหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 ซึง่ คณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด
(มหาชน) ได้มมี ติอนุมตั ิปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขนโยบายดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท ฯ”) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งมีควำมสำคัญและจำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ
และเป็ นส่วนสำคัญในกำรส่งเสริมกิจกำรของบริษัทให้มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดควำม
เชื่อมั่นแก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท และส่งเสริมให้เกิดควำมยั่งยืนของ
บริษัทฯ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยกำกับดูแลกิจกำร (Good Corporate Governance) ของบริษัท ฯ ซึ่ง
เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกำหนดให้มี
นโยบำยกำกับดูแลกิจกำร และ คู่มือ จริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตั ิ อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร คณะกรรมกำรบริษัท
เป็ นผูผ้ ลักดันและกำกับให้เกิดกำรนำไปใช้ปฏิบตั ิในกระบวนกำรทำงำนโดยคณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน ได้
ปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด และยึดถือปฏิบตั ิตงั้ แต่ปี 2557 และได้ทำกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อผูถ้ ือหุน้ นัก
ลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสีย และผูท้ ่เี กี่ยวข้องรับทรำบ
บริษัทฯ กำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็ นประจำทุกปี หรืออย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยใน
ปี 2564 ได้มีกำรทบทวนผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำ
ทบทวนคู่มือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร รวมถึงนโยบำยและข้อพึงปฏิบตั ิต่ำง ๆ ให้คลอบคลุมทัง้ 5 หมวด ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผูถ้ ือหุน้
กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
กำรคำนึงถึงบทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุก
คนยึดเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนดังนี ้
1) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และ พนักงำนทุกคน จะปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบ
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และยึดมั่นในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
รวมถึงคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท มำเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน
2) คณะกรรมกำรบริษัท มี บ ทบำทสำคัญร่วมกับ ผู้บริห ำรในกำรกำหนดวิสัย ทัศน์ กลยุท ธ์ นโยบำย และ
เป้ำหมำยธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรวำงแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินธุรกิจที่มีควำมเหมำะสม
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3) คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง
รอบคอบ และ ถูกต้องตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงประกำศที่เกี่ยวข้อง
4) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน จะยึดควำมเป็ นธรรมโดยปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย
อย่ำงเท่ำเทียมกัน พร้อมทัง้ ดูแลสอดส่อง ควบคุม และ ป้องกันกำรตัดสินใจ หรือกำรกระทำใด ๆ ที่มีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
5) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคน จะยึดมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริต
ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
6) ดำเนินกำรให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่ำ
ระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้องและเชื่อถือได้
7) ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมเป็ นธรรม ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับกำร
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
8) ดำเนินกำรให้มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญ ทัง้ ในเรื่องกำรเงิน และเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องกำรเงิน อย่ำงถูกต้อง
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รบั สำรสนเทศ
อย่ำงเพียงพอและเท่ำเทียมกัน อย่ำงเหมำะสมและทั่วถึง
9) ดำเนินกำรตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงมีกำรควบคุมดูแลอย่ำงต่อเนื่อง
10) ดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำไปสู่
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ทัง้ นี ้ รวมถึงทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวทำงปฏิบตั ิ เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนของ
บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน โดยเพิ่มเติมเรื่องกำรให้ขอ้ มูลกำรกระทำผิดและกำรทุจริต
กำรฝ่ ำฝื น หรือกำรไม่ปฏิบตั ิตำมจริยธรรม วิธีกำรแจ้งเบำะแส ให้ขอ้ มูล และมำตรกำรคุม้ ครองและให้ควำมเป็ นธรรมต่อ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูร้ ำยงำน ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ใี ห้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนข้อมูลดังกล่ำว

นโยบายและแนวปฏิบัติทเ่ี กี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีควำมรูค้ วำมสำมำรถ ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ และมีควำมเป็ นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ กรรมกำรบริษัทจะมี
บทบำทสำคัญ ในกำรก ำหนดนโยบำย กลยุท ธ์ และภำพรวมขององค์ก ร มี ส่ว นร่ว มในกำรพิ จ ำรณำแผนงำน และ
งบประมำณประจำปี ของบริษัทฯ โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรเป็ นผูน้ ำเสนอ และ คณะกรรมกำรบริษัทแสดงควำมคิดเห็น
และอภิปรำยร่วมกับฝ่ ำยบริหำร เพื่อให้เกิดควำมเห็นชอบร่วมกัน รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำม
นโยบำย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดูแลให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบควบคุมภำยใน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
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โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีกำรกำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จำนวนอย่ำง
น้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน ซึ่งมีหน้ำที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย โดยปฏิบตั ิ
หน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริหำรกิจกำรต่ำง ๆ ของบริษัท เพื่อให้ดำเนินไปอย่ำงถูกต้อง เป็ นธรรม และเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้มีควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท โดยให้ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิท่มี ีควำมรูค้ วำมสำมำรถที่หลำกหลำย มีประสบกำรณ์ ควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและควำมซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชือ้ ชำติ ศำสนำ อำยุ ทักษะทำงวิชำชีพ หรือคุณสมบัติเฉพำะ
ด้ำนอื่น ๆ
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกรรมกำรทัง้ สิน้ จำนวน 8 ท่ำน แบ่งเป็ น กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำรจำนวน 4 ท่ำน และกรรมกำรที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริหำรและมีคุณสมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 4 ท่ำน ซึ่งเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ คณะ ซึ่งรวม
กรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำน ซึ่งโครงสร้ำงกรรมกำรดังกล่ำวจะช่วยทำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงเพื่ อ
พิจำรณำในเรื่อง ต่ำง ๆ นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทยังได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำรชุด ต่ำง ๆ เพื่อช่วยในกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ดังนี ้
-

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรบริหำร

ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษัทเพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทอำจสรรหำคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ ขึน้ มำปฏิบตั ิงำนตำมที่
ได้รบั มอบหมำยเพื่อแบ่งเบำภำระกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
กรรมกำรบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ในควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำรบริษัทและเห็นว่ำเป็ นปั จจัยสำคัญ
ปั จจัยหนึ่งในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตัดสินใจและกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
ทัง้ นี ้ ควำมหลำกหลำยนัน้ ไม่ได้จำกัดเฉพำะในเรื่องเพศเท่ำนัน้ แต่ยงั รวมถึง อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์
ในวิชำชีพ ทักษะและควำมรู ้ ดังนั้น ในกำรสรรหำและกำรพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรบริษัทจะอยู่บนพืน้ ฐำนของควำมรู ้
ควำมสำมำรถและใช้หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของควำมหลำกหลำยมำประกอบด้วย
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วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม หรือจำนวน
ใกล้ท่ีสุดกับจำนวนหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรในขณะนั้น โดยกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งอำจได้รบั กำรพิจำรณำ
เสนอชื่อต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำเลือกให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่งอีกครัง้
สำหรับกรรมกำรตรวจสอบนัน้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละคนจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระตำมข้อบังคับของบริษัท อำจแต่งตัง้ ให้กลับมำใหม่ได้ในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมกำร
ตรวจสอบว่ำ งลงเพรำะเหตุอื่นใด นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่
เข้ำเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนสำมำรถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ นกรรมกำรอิสระอย่ำงแท้จริงเหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริษัท
โดยควำมเป็ นอิสระต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้
กรรมกำรอิสระมีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
ในครัง้ แรก และหำกบริษัท ฯ มีควำมจำเป็ นที่จะแต่งตัง้ ให้กรรมกำรอิสระท่ำนนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำร
สำมำรถทำได้ แต่ตอ้ งมีกำรพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลและชีแ้ จงถึงควำมจำเป็ นดังกล่ำวประกอบ โดยในปี 2564 ไม่มี
กรรมกำรอิสระคนใด ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
ทั้งนี ้ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ บริษัท ฯ จึงได้กำหนดหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรให้ชดั เจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนำจอย่ำงไม่จำกัด โดยแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร ออก
จำกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และกำหนดให้กรรมกำรอิสระดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร

บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการบริษัท
ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ในฐำนะเป็ นประธำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ประธำนกรรมกำรบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทใน
กำรบริหำรจัดกำรให้เป็ นไปตำมแนวทำงและนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กำหนดให้กรรมกำรบริษัทปฏิบตั ิตำมข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดี สำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจและทรำบถึงบทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติท่ีประชุมด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท ฯ และผูถ้ ือหุน้ เป็ นสำคัญ ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัท
เป็ นผูก้ ำหนดนโยบำย เป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบริษัท ฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ำย
จัดกำรดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย แผนกำร และงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิท ธิ ภำพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
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การประชุมคณะกรรมการ
กำรประชุมคณะกรรมกำรเป็ นไปตำมข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหำชนจำกัดและกฎระเบี ยบ
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และมีกำรจัดประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ น โดยกำหนดกำรประชุม คณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปี
ละ 6 ครัง้ เพื่อสำมำรถติดตำมกำรดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัท ฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิผล และคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
กำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ โดยเลขำนุกำรบริษัทได้จดั ทำปฏิทินกำรประชุมประจำปี ส่งให้คณะกรรมกำรบริษัท ทรำบ
ล่วงหน้ำ ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี เพื่อให้กรรมกำรได้จดั สรรเวลำและลงตำรำงประชุมล่วงหน้ำ ทัง้ นี ้ ไม่รวมกำร
ประชุมวำระพิเศษ บริษัทฯ จะนำส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรกำรประชุม ให้แ ก่
คณะกรรมกำรล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน ก่อนกำรประชุมเพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำ
ร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนด
วันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ กรรมกำรตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปอำจร้องขอให้ประธำนกรรมกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรได้
ในกรณีท่มี ีกรรมกำรตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปร้องขอ ให้ประธำนกรรมกำรกำหนดวันประชุมภำยใน 14 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่รอ้ งขอ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ สองในสำม (2/3) ของจำนวนกรรมกำร
ทัง้ หมด จึงจะครบองค์ประชุมที่คณะกรรมกำรสำมำรถลงมติได้ และกรรมกำรทุกคนต้องมีสดั ส่วนของกำรเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรอย่ ำ งน้อ ยร้อ ยละ 75 ของกำรประชุม ทั้ง ปี และเฉลี่ ย รวมกัน ไม่ น้อ ยกว่ ำ ร้อ ยละ 80 ของกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรทัง้ หมดที่จดั ในรอบปี ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บ
รำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผูท้ ่เี กี่ยวข้องตรวจสอบได้
ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำรควรมีโอกำสที่จะประชุมกันเองตำมควำม
เหมำะสม หรืออย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร หรือฝ่ ำยบริหำรเข้ำร่วมในกำรประชุม เพื่ออภิปรำย
ปั ญหำต่ำง ๆ ทัง้ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์กำรบริหำรงำน แนวทำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่
ในควำมสนใจ และแจ้งผลกำรประชุมให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรรับทรำบด้วย ซึ่งในปี 2564 นี ้ ได้จดั ให้มีกำรประชุม 1 ครัง้ เมื่อ
วันที่ 1 ธันวำคม 2564

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็ นอัตรำเพียงพอสำหรับกำร
รัก ษำกรรมกำรและผู้บ ริห ำรที่ มี คุณ ภำพไว้โดยไม่ มี ก ำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนที่ ม ำกเกิ น ควร ปั จ จัย ที่ จ ะน ำมำพิ จ ำรณำ
ประกอบด้วย ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ ทัง้ นี ้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ สำหรับค่ำตอบแทนของผูบ้ ริหำร จะเป็ นไปตำมหลักกำรและ
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดไว้ โดยจะพิจำรณำจำกภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำน และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ
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รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรจัดกำรให้มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินของบริษัท ฯ งบ
กำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฎในรำยงำนประจำปี ทัง้ นี ้ รำยงำนทำงกำรเงิ น
ดังกล่ำวจัดทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและเป็ นที่
ยอมรับและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดทำและดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล
สำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

การประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ
คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของกรรมกำรเป็ นประจำทุกปี โดยจัดให้มีกำร
ประเมินเป็ น 3 รู ปแบบ คือ 1) รำยบุคคล 2) ทั้งคณะ และ 3) คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงกำรประเมินผลงำนประจำปี
ของผูบ้ ริหำรสูงสุด (CEO) อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนผลงำน ปั ญหำและอุปสรรคใน
กำรด ำเนิ น งำนระหว่ ำงปี ท่ี ผ่ำนมำ เพื่ อ ให้น ำมำแก้ไขและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภำพในกำรท ำงำน โดยกำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิ บัติ ง ำนของคณะกรรมกำรโดยรวม และคณะกรรมกำรชุด ย่ อ ยได้ใ ช้แ นวทำงกำรประเมิ น ที่ เ สนอแนะโดยตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมำปรับปรุงเพื่อให้เหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำรประเมินแบ่งตำม
หัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)

โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
กำรประชุมคณะกรรมกำร
กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำร
ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร
กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผูบ้ ริหำร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำร เข้ำร่วมอบรม สัมมนำ หลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ โดยหลักสูตรที่กรรมกำรบริ ษัทควรเข้ำร่วมอบรม อย่ำงน้อยจะเป็ นหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program
(DAP) หรือ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือจำกหน่วยงำนกำกับดูและที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง โดยกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็ นผู้ประสำนงำนกับกรรมกำรเพื่อ แจ้งหลัก สูต รกำร
ฝึ กอบรมต่ำงๆ เพื่อนำควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์มำพัฒนำบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทที่เข้ำอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรทัง้ หมด 6 ท่ำน โดย
ผ่ ำ นกำรอบรมหลัก สูต ร Directors Certification Program (DCP) หรื อ Directors Accreditation Program (DAP) ซึ่ ง
หลักสูตรดังกล่ำวจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรไทย (IOD)
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ทั้งนี ้ ในปี 2564 มีกรรมกำรเข้ำร่วมอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู ค้ วำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรในกำร
บริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพดังนี ้
นำยกิตติ พัวถำวรสกุล กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้เข้ำร่วมอบรม
- กำรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 63 ประจำปี กำรศึกษำ 2563 – 2564 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรบริษัทยังคงกำหนดให้ในแต่ละปี กรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 1 คนจะต้องเข้ำร่วมอบรม
เพื่อพัฒนำ เพิ่มพูน ควำมรูค้ วำมเข้ำใจและบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่ โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทั
เป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ฯ รำยงำนประจำปี ภำพรวมธุรกิจ โครงสร้ำงกำรถือหุน้ โครงสร้ำงองค์กร คู่มือ
กรรมกำรและกำหนดกำรประชุม และข้อมูลที่จำเป็ นอื่น ๆ เพื่อสร้ำงควำมรู ค้ วำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรดำเนินกำรด้ำน
ต่ำงๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมกำรใหม่รบั ทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำร
กำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร

นโยบายการไปด ารงต าแหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท อื่ น ของกรรมการ กรรมการผู้ จั ด การ และ
ผู้บริหารระดับสูง
เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ หลั ก กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี แ ละข้อ แนะน ำของตลำดหลั ก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
คณะกรรมกำรจึงได้กำหนดนโยบำยกำรจำกัดจำนวนกำรไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ ของกรรมกำรได้จำนวนไม่เกิน 5 แห่ง ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั กรรมกำรบริษัททัง้ 8 ท่ำน ไม่มีคนใดดำรงตำแหน่งในบริษัท
อื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง
นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดให้กรรมกำรผูจ้ ัดกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงสำมำรถรับตำแหน่งที่
บริษัทอื่นได้ตำมควำมจำเป็ นและไม่ส่ง ผลกระทบต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัท ฯ โดยต้องได้รบั อนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท หรือผูม้ ีอำนำจอนุมตั ิก่อน

การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำบริษัทมีควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำน อีกทั้ง คณะกรรมกำรได้เล็งเห็นถึงควำมจำเป็ นและ
ควำมสำคัญของกำรสืบทอดตำแหน่งงำนของผูบ้ ริหำรระดับสูง บริษัท ฯ ได้จดั ทำแผนสืบทอดตำแหน่งตัง้ แต่ผอู้ ำนวยกำร
ฝ่ ำยขึน้ ไป โดยได้ระบุตวั บุคคลที่จะทำหน้ำที่แทน ในกรณีท่ียงั ไม่มีตวั บุคคลที่สำมำรถทำหน้ำที่แทน หรือไม่สำมำรถรับ
หน้ำที่ได้ทันที บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบพัฒนำบุคลำกรในลำดับรองลงมำเพื่อเตรียมควำมพร้อม รวมทั้งสรรหำจำก
ภำยนอก ทัง้ นี ้ เพื่อรักษำควำมเชื่อมั่นให้นกั ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงำนว่ำในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ จะได้รบั กำร
สำนต่ออย่ำงทันท่วงที
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การรายงานการมีส่วนได้เสีย
คณะกรรมกำรได้กำหนดแนวปฏิบตั ิเรื่องกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัท ฯ
เพื่อควำมโปร่งใสและป้องกันปั ญหำที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดงั นี ้
- กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ จะต้องจัดทำและ
จัดส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียให้กับบริษัท ฯ โดยที่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรแต่ละคนจะต้องจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
นับตัง้ แต่วนั ที่เข้ำดำรงตำแหน่ง
- คณะกรรมกำรกำหนดให้มีกำรทบทวนรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียดังกล่ำว เป็ นประจำทุกปี
- กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรมีหน้ำที่จดั ทำและรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่มี
กำรเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมกำรมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็ นผูจ้ ดั เก็บรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะร่วมกันพิจำรณำเบือ้ งต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมำ
ด ำรงต ำแหน่ ง เป็ น กรรมกำรอิ ส ระ โดยพิ จ ำรณำจำกคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้อ งห้ำ มของกรรมกำรตำม
พระรำชบั ญ ญั ติ ม หำชนจ ำกั ด กฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลั ก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลั ก ทรัพ ย์ ประกำศของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลัก ทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ประกำศตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษทั
จะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอื่น ๆ
ประกอบกัน รวมถึงพิจำรณำจำกทักษะจำเป็ นที่ยงั ขำดอยู่ประกอบกับทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัท ฯ ที่จะดำเนินไป
เป็ นต้น เพื่อให้เกิดควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำง จำกนัน้ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ น
กรรมกำรของบริษัทต่อไป
ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีนโยบำยแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่ งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดของ
บริษัทฯ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำสำมคน โดยมีคณ
ุ สมบัติของกรรมกำรอิสระดังนี ้
1. ถื อหุ้นไม่ เ กิ นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิ ออกเสีย งทั้ง หมดของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้
มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ หรือของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่ น้อย
กว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ี

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร

8

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำรหรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ่มี ีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั
ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จำกกำรมี ลัก ษณะดัง กล่ ำ วมำแล้ว ไม่ น้อ ยกว่ ำ สองปี ก่ อ นวัน ที่ ได้รับ กำรแต่ ง ตั้ง เป็ น กรรมกำรอิ ส ระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร
กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กยู้ ืม คำ้ ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึ งพฤติกำรณ์
อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท ฯ หรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนีท้ ่ีตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ
สำมของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท ฯ หรือตัง้ แต่ย่ีสิบล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ
ทั้งนี ้ กำรคำนวณภำระหนีด้ ังกล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธี กำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่
ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้ งั กล่ำว ให้นบั รวมภำระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่ำงหนึ่งปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี

อำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อน
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
6. ไม่ เ ป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริก ำรทำงวิชำชี พใดๆ ซึ่ง รวมถึ ง กำรให้บริก ำรเป็ นที่ปรึก ษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอำนำจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ฯ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัท ฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน
ที่ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่มีสิ ทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
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บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัท ฯ
หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
ทั้ง นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ประกอบด้ว ย กรรมกำรอิ ส ระจ ำนวน 4 ท่ ำ น ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลผู้มี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถ และมีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ
ไม่มีควำมสัมพันธ์อื่นใด อันอำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดลุ พินิจและปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเป็ นอิสระ

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
คณะกรรมกำรกำหนดให้กรรมกำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกันออกตำม
วำระ ครำวละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด เมื่อครบกำหนดตำมวำระ กรรมกำรอำจได้รบั กำรพิจำรณำ
เสนอชื่อต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อ พิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทต่อเนื่องได้ และสำมำรถกลับมำ
ดำรงตำแหน่งได้ ทัง้ นี ้ กำรดำรงตำแหน่งดังกล่ำว กรรมกำรอิสระจะสำมำรถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วำระ หรือ
9 ปี โดยนับจำกวันที่ดำรงตำแหน่งและบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีท่ีจะแต่งตัง้ กรรมกำร
อิสระนัน้ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรควรพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึงควำมจำเป็ นดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ใน
ปี 2564 ไม่มีกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
กำรสรรหำบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ หรือในกรณี
อื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ และเสนอต่อผูถ้ ือ
หุน้ และเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป ซึ่งบริษัท ฯ มีกระบวนกำรคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิจำกควำมเชี่ยวชำญ วิสยั ทัศน์
ภำวะผูน้ ำ เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรม มีประวัติกำรทำงำนที่โปร่งใส และสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระ ทัง้ นี ้
องค์ประกอบและกำรสรรหำ แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรของบริษัท นั้น ได้กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสำมำรถสรุปสำระสำคัญได้ ดังนี ้
1) คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำร จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมกำรของบริษัทจะต้องมี
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด
กรรมกำรบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2) ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมกำรบริษัทตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) ให้ผถู้ ือหุน้ รำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตำม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำยคน
เป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัด
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ลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี ให้ประธำนที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชี ้
ขำด
3) ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3)
ของจำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จำนวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสำม
กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งอำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่งอีกได้
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ท่สี องภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จบั สลำกกัน
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
4) นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
-

ตำย

-

ลำออก

-

ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

-

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก

-

ศำลมีคำสั่งให้ออก

5) ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลำออกไปถึงบริษัท
7) ในกรณีท่ตี ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือก
บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัดและกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป
เว้นแต่วำระของกรรมกำรผูน้ นั้ จะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน
ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรยังเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
เพื่อเข้ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยในปี 2564 ไม่มีผถู้ ือหุน้ ที่เสนอชื่อกรรมกำรเข้ำมำเลือกตัง้ เพื่อดำรง
ตำแหน่ง
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การสรรหาแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็ นกรรมกำรบริษัทซึ่งได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำร
บริษัท และมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงประกำศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน ทัง้ นี ้ กรรมกำร
ตรวจสอบ อย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีควำมรูด้ ำ้ นกำรบัญชีและกำรเงิน

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทำหน้ำที่กำหนดและวำงกลยุทธ์
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงยังมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำและ
ทบทวนระบบกำรจัดกำรและบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ และให้
กรรมกำรบริษัท แต่งตั้ง กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงคนหนึ่ งเป็ น ประธำนกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ยง โดยมี
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ
และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูเ้ สนอกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยเลือกตัง้
จำกคณะกรรมกำรอิสระ และ ผูบ้ ริหำร จำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร เพื่อมีควำมอิสระในกำรสรรหำกรรมกำร
และกำหนดค่ำตอบแทน ที่เหมำะสมให้กับบริษัท และให้กรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็ น ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ น ผู้เสนอกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเลือกตั้งจำก
คณะกรรมกำรอิสระ จำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำร
บริษัทในกำรกำหนดนโยบำยและวำงหลักเกณฑ์ในกำรเสริมสร้ำงให้บริษัทมีแบบแผนและมำตรฐำนในกำร
ปฏิบตั ิดำ้ นกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเป็ นรูปธรรมให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยมีควำมโปร่งใส น่ำเชื่อถือ และ
ตรวจสอบได้ สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย และให้กรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ กรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูเ้ สนอกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร โดยเลือกตัง้ จำกคณะกรรมกำร และ/
หรือ ผูบ้ ริหำรจำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร และให้กรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ กรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็ นประธำน
กรรมกำรบริหำร

การสรรหาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ในกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรคณะกรรมกำรบริหำรจะทำกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้ว นมี ค วำมรู ค้ วำมสำมำรถเหมำะสมกับ ต ำแหน่ ง เพื่ อ น ำเสนอให้ค ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมตั ิต่อไป

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีควบคู่กับกำรดำเนินธุรกิจมำโดยตลอด และได้
จัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลบริษัทย่อ ย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ เพื่อใช้ในกำรกับดูแลบริษัทดังกล่ำว โดย
คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรกำกับดูแลที่ทำสำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำร และรับผิดชอบกำรดำเนินงำนของ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
- กำรส่งบุคคลเข้ำ ที่เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ เข้ำไปเป็ นกรรมกำรบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยตัวแทนของ
บริษัทจะต้องเป็ นบุคคลซึ่งปรำศจำกผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่ น ๆ
ดังกล่ำว
- ตัวแทนของบริษัทฯ จะคอยกำกับดูแลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่นๆ ปฏิบัติตำมระเบียบและ
กฎเกณฑ์ ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของธุรกิจ นอกจำกนี ้
ตัวแทนจะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่องกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน
หรือกำรทำรำยกำรสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่ำวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้องกับกำร
เปิ ดเผยข้อมูลและกำรทำรำยกำรข้ำงต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- กำรกำกับดูแลกำรเปิ ดเผยข้อมูลฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน รวมถึงกำรทำรำยกำรสำคัญให้ถกู ต้อง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และให้มีกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรบันทึกบัญชีของบริษัทดังกล่ำวให้บริษทั ฯ
สำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจัดทำงบกำรเงินรวมได้ทนั กำหนดด้วย
นโยบายการลงทุนและกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1. กำรลงทุนในบริษัทอื่นนัน้ จะมีทงั้ กำรร่วมทุนเพื่อจัดตัง้ บริษัทใหม่และกำรเข้ำซือ้ หุน้ ในบริษัทอื่น โดยบริษัทมี
นโยบำยในกำรเข้ำร่วมทุนกับผูร้ ว่ มทุนที่มีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและมีธรรมำภิบำล
2. ธุรกิจที่จะเข้ำร่วมลงทุนจะต้องเป็ นธุรกิจที่เกือ้ หนุนและเอือ้ ประโยชน์ต่อกำรทำธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็ น
แนวดิ่งหรือแนวรำบ (Horizontal and vertical) เพื่อสร้ำงเสถียรภำพของบริษัทฯ
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3. ธุรกิจที่จะเข้ำลงทุนจะต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์ปัจจัยพืน้ ฐำนของธุรกิจที่จะเข้ำไปลงทุน แนวโน้มของธุรกิจ
รวมถึงกำรประเมินอัตรำผลตอบแทนและควำมเสี่ยงในอนำคต
4. กำรเข้ำลงทุนจะต้องไม่ทำให้เกิดปั ญหำสภำพคล่องต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. บริษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนที่สงู พอเพื่อให้สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรและกำหนดแนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เข้ำไปร่วมลงทุนได้
6. บริษัทฯ จะทบทวนกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพธุรกิจของ
บริษัทฯ ในแต่ละขณะ
7. กำรลงทุนจะต้องผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตำมข้อบังคับ
ของบริษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยจะสอดคล้องเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนัยสำคัญที่เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิของบริษัท
จดทะเบียนในกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน พศ. 2547
8. บริษัทฯ จะกำกับดูแลบริษัทที่เข้ำไปลงทุนด้วยกำรส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้ำไปเป็ นกรรมกำรบริษัทของ
บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัท ฯ เข้ำไปร่วมลงทุน ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยตัวแทนของบริษัท ฯ
จะต้องเป็ นบุคคลซึ่งปรำศจำกผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัท ฯ
เข้ำไปร่วมลงทุน โดยตัวแทนของบริษัท ฯ จะต้องกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่ำว ให้
ปฏิบัติตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ซ่ึงกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 13 ธันวำคม 2559

นโยบายและแนวปฏิบัติทเ่ี กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ตระหนักและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็ นเจ้ำของของ
ผูถ้ ือหุน้ โดยไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยทำหน้ำที่ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
อย่ำงเป็ นธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนของผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศ ทัง้ ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย หรือผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถำบัน ได้แก่ กำรซือ้ ขำยหรือ
กำรโอนหุน้ กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท ฯ กำรได้รบั ข่ำวสำรข้อมูลของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อ
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ ที่มี
นัยสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือ
เพิ่มทุน และกำรอนุมตั ิรำยกำรพิเศษ เป็ นต้น
นอกเหนือจำกสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว บริษัท ฯ ยังได้ดำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็ นกำรส่งเสริมและ
อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ กำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจำทุกปี ภำยในระยะเวลำ 4
เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่สนิ ้ รอบบัญชีของบริษัทฯ และหำกมีควำมจำเป็ นเร่งด่วนที่จะต้องพิจำรณำวำระพิเศษที่อำจเป็ นเรื่องที่
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กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจำเป็ นต้องได้รบั กำรอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
เรียกประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ได้เป็ นกรณีไป
1) เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
บริษัทล่วงหน้ำ โดยมีระยะเวลำให้พิจำรณำเสนอได้อย่ำงน้อย 30 วัน บริษัทได้จดั ทำหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผถู้ ือ
หุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
บริษัทในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 โดยได้ประกำศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอ ผ่ำน
เว็ บ ไซต์ข องตลำดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท
(www.nclthailand.com) โดยให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถเสนอตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวได้ตงั้ แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกำยน –
30 ธันวำคม 2563 ทัง้ นี ้ เมื่อถึงกำหนดกำรปิ ดรับ ปรำกฎว่ำไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
2) จัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุก คนรวมถึงผูถ้ ือหุน้ สถำบัน พร้อมทัง้
รำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม ข้อมูลสำคัญและจำเป็ น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผูถ้ ือหุน้ พร้อม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ผ่ำนมำ รำยงำนประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ
ประกอบด้วยแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตำมที่กระทรวงพำณิชย์กำหนด และระบุวิธีกำรมอบฉันทะให้ชดั เจน
พร้อมทัง้ ระบุ วัน เวลำ สถำนที่ และแผนที่แสดงสถำนที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรำยละเอียดของ
เอกสำรที่ผถู้ ือหุน้ จะต้องนำมำแสดงในวันประชุมเพื่อรักษำสิทธิในกำรเข้ำประชุมโดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
และเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน และกรณีมีรำยกำร
ได้มำ/จำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรำยกำรเกี่ยวโยง หรือขอเพิกถอนหลักทรัพย์ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ต่อ
กรรมกำรและพนักงำน กำรเสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ในรำคำต่ำให้แก่บคุ คลในวงจำกัด เพิ่มทุน หรือลดทุน ต้องส่ง
จดหมำยเชิญให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบกำรประชุมที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้ำก่อน
วันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ประกำศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภำษำไทยเป็ นเวลำ
3 วัน ติดต่อกันก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 3 วัน นอกจำกนี ้ บริษัทฯ กำหนดให้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้
ถือหุน้ ประจำปี ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมบนเว็บไซต์ โดยที่ฉบับภำษำไทย เผยแพร่
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน และฉบับภำษำอังกฤษ เผยแพร่ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมเป็ น
เวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรตัดสินใจในกำรลงมติอย่ำงเพียงพอถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อเป็ นกำรบอกกล่ำวกำรเรียกประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี เป็ นกำรล่วงหน้ำสำหรับให้ผู้
ถือหุน้ เตรียมตัวมำเข้ำร่วมประชุมก่อนได้รบั เอกสำรกำรประชุมด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทฯ กำหนดให้มีกำรแจ้งผ่ำนระบบ
ข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ ว่ำบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมบนเว็ บไซต์
ของบริษัทฯ ด้วย
3) ในกรณี ท่ีมีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมจะมีกำรแจ้งให้ผู้ถือ หุ้น ทรำบในกรณี จำเป็ นรี บด่วนเพื่ อรักษำสิ ท ธิ ห รื อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และจะส่งหนังสือนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้ำก่อนจัดส่งเอกสำร
4) เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรของผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ฯ โดยแสดงข้อมูลและ
ข่ำวสำรต่ำงๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพำะหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้ำ
เพื่ อ ให้ผู้ถื อ หุ้น สำมำรถดำวโหลดข้อ มูล วำระกำรประชุม ได้อ ย่ ำ งสะดวก และมี เ วลำในกำรศึก ษำข้อ มูล
ประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปเอกสำรจริงจำกบริษัทฯ
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5) บริษัทฯ ไม่กระทำกำรใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรจำกัดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนย่อมมี
สิทธิเข้ำประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ และ วิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลำกำรประชุม
6) หำกผูถ้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม ผูร้ บั มอบฉันทะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย ย่อมมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับผูถ้ ือหุ้นทุก
ประกำร ทั้งนี ้ บริษัท ฯ ได้ทำกำรเสนอรำยชื่อของกรรมกำรอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท ฯ เพื่อเป็ น
ทำงเลือกของผูถ้ ือหุน้ ให้มีโอกำสเลือกมอบฉันทะแก่กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่งอีกด้วย
7) ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครัง้ ประธำนที่ประชุมจะชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประชุม
รวมถึงวิธีกำรใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็น รวมทัง้ กำรตัง้ คำถำมต่อที่ประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุม ทัง้ นี ้ ในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุ้ นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำม
คิดเห็น และตัง้ คำถำมในที่ประชุมอย่ำงอิสระเต็มที่ โดยประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอ รวมทัง้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร เลขำนุกำรบริษัท และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องจะเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อตอบคำถำมในที่ประชุมด้วย
8) กำรดำเนินกำรนับคะแนนเสียง บริษัท ฯ จัดให้มีบุคลำกรภำยนอกที่เป็ นอิสระ เป็ นผูต้ รวจนับ หรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและวิสำมัญผู้ถือหุ้น อำทิ ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำยจำก
ภำยนอก หรือผูถ้ ือหุน้ อำสำสมัคร หรือที่ได้รบั กำรคัดเลือกและเห็นชอบจำกที่ประชุม เป็ นต้น พร้อมเปิ ดเผยให้ท่ี
ประชุมทรำบและบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
9) ให้สิทธิผูถ้ ือหุน้ ที่มำร่วมประชุมสำมัญประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ภำยหลังเริ่มกำรประชุม
แล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวำระที่อยู่ระหว่ำงพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ
10) บริษัทฯ ได้ระบุกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรไว้ในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ และวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ และใน
กำรประชุมดังกล่ำว หำกกรรมกำรคนใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำวำระใด ประธำนที่
ประชุมจะแจ้งให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมทรำบก่อนพิจำรณำวำระ โดยกรรมกำรคนที่มีส่วนได้เสียนัน้ จะไม่ร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวำระ นัน้ ๆ
11) บริษัทฯ ทำกำรเปิ ดเผยมติและผลกำรลงคะแนนเสียงของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ และวิสำมัญผู้
ถือหุน้ ภำยในวันประชุม หรืออย่ำงช้ำ ภำยใน 9.00 น. ของวันทำกำรถัดไป ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) ภำยในวันเดียวกัน
12) จัดให้มีกำรจดรำยงำนกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ใน
รำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี ้ บริษัท ฯ จะนำส่งรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
ไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น และเผยแพร่รำยงำนกำร
ประชุมดังกล่ำวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
13) สิทธิในกำรได้รบั เงินปั นผล กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท ฯ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
เหตุผลและข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรจ่ำยหรืองดจ่ำยเงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ทรำบ ทั้งใน แบบแสดง
รำยงำนข้อมูลประจำปี (One Report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nclthailand.com)
14) สิทธิ ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร : คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ทำหน้ำที่
พิจำรณำรูปแบบและหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละตำแหน่ง โดยพิจำรณำจำกผูป้ ระกอบกำร
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ที่มีประเภทธุรกิจ ขนำดธุรกิจ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียน
อื่นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมลู ค่ำตลำด (Market Capitalization) ในขนำดที่ใกล้เคียงกันบริษัทฯ
ซึ่งได้เสนอค่ำตอบแทนในรูปของค่ำเบีย้ ประชุม ค่ำบำเหน็จกรรมกำร และนำเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุ้ นพิจำรณำ
เป็ นประจำทุกปี ทั้งนีร้ ำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ปรำกฏในแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี
(One Report) ในหัวข้อ “ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร”
15) สิทธิในกำรในควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี : คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจำรณำคัดเลือกและกำหนดค่ำตอบแทนผูต้ รวจสอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท และให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีท่นี ำเสนอเข้ำรับกำรแต่งตัง้
อย่ำงเพียงพอ เช่น คุณสมบัติ ควำมเป็ นอิสระ ประสบกำรณ์ และค่ำตอบแทนของผู้ สอบบัญชี เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำของผูถ้ ือหุน้
ทัง้ นี ้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จดั ให้มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ.
2564 เวลำ 10.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ำยทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงำนใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล
อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระ
เจ้ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหำนคร โดยมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมทั้งสิน้ 7 ท่ำน โดย
ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำ ที่บ ริหำร และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่ อยทุกคณะ รวมถึ งประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทำงกำรเงิน ผูบ้ ริหำร เลขำนุกำรบริษัท และ ผูส้ อบบัญชี ได้เข้ำร่วมประชุมอย่ำงครบถ้วน เพื่อ
ตอบข้อซักถำมในประเด็นต่ำงๆ ของผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ทั้งฉบับ
ภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษมอบให้ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นนำยทะเบียน
หุ้น ของบริษั ท ฯ เป็ น ผู้จัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญประชุม ให้แ ก่ผู้ถื อหุ้น ล่ ว งหน้ำ และเผยแพร่บ นเว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ
(www.nclthailand.com) ก่ อ นวัน ประชุม 30 วัน และรำยงำนกำรประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ ำปี 2564 ได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังวันประชุมภำยใน 14 วัน สำหรับกำรให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อ
พิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร บริษัทฯ ได้มีกำรดำเนินกำรโดยได้
ประกำศและเผยแพร่ ห ลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ำรเสนอ ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ข องตลำดหลั ก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
(www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ (www.nclthailand.com) โดยให้ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถเสนอ
ตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวได้ตงั้ แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกำยน – 30 ธันวำคม 2563 ทัง้ นี ้ เมื่อถึงกำหนดกำรปิ ดรับ ปรำกฏ
ว่ำไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ทัง้ นี ้ ในกำรลงทะเบียนเข้ำประชุม บริษัทฯ ได้จดั ให้มีกำรอำนวย
ควำมสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมต้องส่งเอกสำรยืนยัน
ตัวตนตำมที่ระบุไว้มำยังบริษัท ภำยในวันที่บริษัทกำหนด เพื่อตรวจสอบรำยชื่อตำมข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมฯ เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ห้บริกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะ
ส่ง Link สำหรับเข้ำร่วมกำรประชุมและคู่มือกำรเข้ำใช้งำน ล่วงหน้ำ 2 วัน ก่อนวันประชุม ไปยังอีเมล์ท่ไี ด้แจ้งไว้
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ภำพกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ คนไทย ผูถ้ ือหุน้ ต่ำงชำติ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ และผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผูถ้ ือหุน้ ว่ำ
คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรได้ดแู ลให้กำรใช้เงินของผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม โดยมีหลักกำรดังต่อไปนี ้
1) บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย โดยกำรเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวำระกำรประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ โดยมีระยะเวลำให้พิจำรณำเสนอได้
อย่ำงน้อย 30 วัน บริษัทได้จดั ทำหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมและ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 โดย
ได้ป ระกำศและเผยแพร่ ห ลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ำรเสนอ ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ข องตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
(www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) ตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกำยน – 30
ธันวำคม 2563
2) ปฏิบตั ิและอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ในวันประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกันและไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็ นกำรจำกัด
หรื อ ละเมิ ด หรื อ ลิ ด รอนสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น โดยจัด เจ้ำ หน้ำ ที่ ต ้อ นรับ และให้ข้อ มูล ในกำรตรวจเอกสำรและ
ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมอย่ำงเพียงพอ ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ ใช้ระบบบำร์โค๊ด (Barcode) ในกำรลงทะเบียน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ ควำมรวดเร็วและได้มีกำรจัดเตรียมอำกรแสตมป์ ในกรณีผถู้ ือหุน้ มีกำรมอบฉันทะมำ โดยไม่
ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ได้จดั ให้สถำนที่จดั กำรประชุมมีขนำดเพียงพอเพื่อรองรับกับจำนวนผูถ้ ือ
หุน้ และกำหนดสถำนที่ประชุมเป็ นบริเวณที่มีกำรคมนำคมสะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร
3) ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจำรณำและลงคะแนนเสียงตำมวำระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และ
ดำเนินกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมลำดับระเบียบวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่ เพิ่มระเบียบวำระกำร
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4)

5)

6)

7)

8)

ประชุมโดยที่ท่ไี ม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกำสศึกษำข้อมูลประกอบระเบียบวำระอย่ำง
เพียงพอก่อนตัดสินใจลงมติ
เพิ่มกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ สำมำรถเข้ำประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ดว้ ยตนเอง โดยผูถ้ ือหุน้ สำมำรถมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ง
รำยชื่อกรรมกำรอิสระดังกล่ำวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
กำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็ นผู้ดูแลผู้ถือ หุ้น โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะ หรือแจ้งข้อ
ร้องเรียนไปยังกรรมกำรอิสระได้ โดยกรรมกำรอิสระจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำดำเนินกำรให้เหมำะสมในแต่ละเรื่อง หำก
เป็ น ข้อ ร้อ งเรี ย น กรรมกำรอิ สระจะตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง และด ำเนิ น กำรหำวิ ธี แ ก้ไขที่ เ หมำะสม หำกเป็ น
ข้อเสนอแนะ กรรมกำรอิสระจะทำกำรพิจำรณำข้อเสนอแนะและแสดงควำมคิดเห็น ซึ่งหำกกรรมกำรอิสระ
พิ จ ำรณำว่ ำ เป็ น เรื่ อ งที่ สำคัญ ที่ มี ผลต่ อ ผู้มี ส่ว นได้เ สี ยโดยรวม หรื อ มี ผลต่ อ กำรประกอบธุ ร กิ จ ของบริษัท ฯ
กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำกำหนดเป็ นวำระกำรประชุมในกำรประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทรำบข้อมูลข่ำวสำรสำคัญของบริษัท ฯ
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรวมถึงสำรสนเทศที่บริษัท ฯ เปิ ดเผยตำมข้อกำหนดต่ำงๆ โดยภำยหลังจำกกำรเปิ ดเผยต่อ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษรวมถึงจัดให้มี
ช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงบริษัทฯ กับผูถ้ ือหุน้ ในเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถซักถำมและได้รบั ข้อมูล
อย่ำงเท่ำเทียม
ให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำร ในหน้ำที่กำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงำน
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่ำวสำร
และข้อกำหนด ต่ำง ๆ ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำร
ตำมที่ได้รบั แจ้งจำกทำงหน่วยงำนดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมกำร ผูบ้ ริหำร
พนักงำน และลูกจ้ำง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดย
มีกำหนดเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท ฯ หรือนำข้อมูลของ
บริษัทฯ เพื่อไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน พร้อมทัง้ แจ้งให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัท ฯ และนโยบำยกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ซึ่ง ทบทวนและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 ดัง
รำยละเอียดต่อไปนี ้
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
บริษัทฯ กำหนดนโยบำยในกำรเก็บรักษำและป้องกัน กำรใช้ขอ้ มูลภำยในเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและแจ้งแนวทำง
ดังกล่ำวให้ทกุ คนในบริษัทฯ ถือปฏิบตั ิ และวิธีกำรดูแลกรรมกำร และผูบ้ ริหำรในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัท ฯ ซึ่งยังไม่
เปิ ดเผยต่อสำธำรณะชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน ดังนี ้
1. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยจะต้องรักษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูล
ภำยในของบริษัทย่อย
2. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย จะต้องไม่นำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูล
ภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปเปิ ดเผย หรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคล
อื่นใด ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ไม่ว่ำจะได้ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
3. ให้ควำมรู แ้ ก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำร เกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลั กทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำม
มำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกำรรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ำยหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำม
มำตรำ 246 และบทกำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
4. ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ จัดทำและเปิ ดเผย
รำยงำนกำรถื อ ครองหลักทรัพ ย์แ ละรำยงำนกำรเปลี่ ยนแปลงกำรถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ ต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ ตำม
มำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
และจัดส่งสำเนำรำยงำนนีใ้ ห้แก่บริษัท ฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
5. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภำวะ) ที่ได้รบั ทรำบข้อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ซือ้
ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนและ
ในช่วงระยะเวลำ 24 ชั่วโมงภำยหลังจำกที่ข้อมูลภำยในของบริษัท ฯ ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ให้ผอู้ ื่นทรำบจนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งข้อมูลนัน้ ให้แก่ตลำด
หลักทรัพย์ฯ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำรกระทำกำรฝ่ ำฝื นระเบียบปฏิบัติดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัท ฯ ถือเป็ น
ควำมผิดทำงวินัยตำมข้อบังคับกำรทำงำนของบริษัทโดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำร
ตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำน
ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
6. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ ใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัท ฯ ที่มีหรืออำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนได้
ล่วงรู ม้ ำในตำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้น มำใช้เพื่อกำรซือ้ หรือขำยหรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำย หรือชักชวนให้
บุคคลอื่นซือ้ หรือขำย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำยซึ่งหุน้ หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัท ไม่ว่ำทัง้ ทำงตรง
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หรือทำงอ้อม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำร
กระทำดังกล่ำวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่ นนั้นออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผูอ้ ื่น
กระทำดังกล่ำว โดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
7. กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็ น
ระดับเทียบเท่ำผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกั บหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องจัดทำรำยงำนและนำส่งรำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ท่อี อกโดยบริษัท ของทัง้ ตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ในครัง้ แรกที่ได้รบั
กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร (ตำมนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ภำยใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้
ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร และทุกครัง้ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ให้จดั ทำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง
กำรถือครองหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำร นับตัง้ แต่วนั ที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั้ โดย
ส่ ง ไปที่ สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์แ ละตลำดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) และน ำส่ ง สำเนำให้
เลขำนุกำรบริษัทรับทรำบทุกครัง้ เพื่อจัดทำเป็ นรำยงำนให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรรับทรำบทุกไตรมำส
8. กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็ น
ระดับเทียบเท่ำผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องรำยงำนเกี่ยวกับกำรซือ้ ขำยหุน้
ของบริษัทฯ อย่ำงน้อย 1 วันล่วงหน้ำก่อนกำรซือ้ ขำยต่อเลขำนุกำรบริษัทเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ต่อไป

นโยบายการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้อ งกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำกำร
ตัดสินใจใด ๆ ในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท ฯ เท่ำนัน้ และควรหลีกเลี่ยงกำร
กระทำที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผทู้ ่มี ีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรำยกำรที่พิจำรณำ
ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรมีส่วนได้เสียของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ
ตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนำจอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ โดยรวม จึงกำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี ้
1. กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องแจ้งให้บริษัท ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือรำยกำรเกี่ ยวโยงในกิจกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับกรรมกำร หรือผูบ้ ริหำร ที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กับบริษัท ในกรณีท่ีจำเป็ นต้องทำรำยกำรนัน้ ให้มีกำรนำเสนอรำยกำรเกี่ยวกับต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และดู แ ลให้ มี ก ำรปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก เกณฑ์ ท่ี ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด
3. กำหนดให้กรรมกำรและผู้บ ริหำรที่มี ส่วนได้เ สีย อย่ำงมีนัย สำคัญในลักษณะที่อำจทำให้ก รรมกำรหรื อ
ผู้บริหำรรำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ ให้งดเว้นจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุม
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พิจำรณำในวำระนั้นและให้แจ้งกำรมีส่วนได้เสียอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนั้น และบันทึกไว้ใน
รำยงำนกำรประชุม
4. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถื อหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ เพื่อไม่ทำให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง และเปิ ดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของบริษัทและบริษัทย่อยใน
รำยงำนประจำปี
5. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนบริษัทต้องปฏิบตั ิตำมข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือ
เป็ นเรื่องสำคัญที่ตอ้ งยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็ นที่น่ำเชื่อถือและไว้วำงใจของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ ำยและจัดให้มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลเพื่อควำมเข้ำใจในกำรถือปฏิบัติดว้ ย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญแก่กำรกำกับดูแลผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ำ คู่แข่ง คู่คำ้ พนักงำน
หรือเจ้ำหนีต้ ่ำง ๆ เป็ นต้น รวมทัง้ สิ่งแวดล้อม สำธำรณชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสียดังกล่ำวตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่มีกับบริษัท ฯ
เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำสิทธิดงั กล่ำวได้รบั ควำมคุม้ ครองและกำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน จึงได้กำหนดจริยธรรม
ธุรกิจ (Business Ethics หรือ Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตลอดจน
คำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ต่อต้ำนกำรทุ จริตและกำรคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทำงปั ญญำ รวมถึงกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และจะไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็ นกำรละเมิดสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย
เหล่ำนัน้ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นกำรเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำวเพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดี
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ และดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่
จะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สู งสุดของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
และสม่ำเสมอ
1. เคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็ นเจ้ำของและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม
2. ดำเนินงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นใจต่อผูถ้ ือหุน้ อันจะ
นำไปสู่ควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน
3. มีกำรพัฒนำกิจกำรของบริษัทฯ ให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผถู้ ือหุน้ อย่ำงเหมำะสม
4. รำยงำนสำรสนเทศสำคัญที่มี หรืออำจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทั้ง
5. สำรสนเทศที่รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตุกำรณ์ ตำมกฎหมำยและ
ประกำศที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยไม่ ก ระท ำกำรใดๆ ที่ มี ลัก ษณะเป็ น กำรจ ำกัด สิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น ในกำรเข้ำ ถึ ง
สำรสนเทศของบริษัทฯ
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6. จัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนประจำปี
7. เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
8. เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคำถำมที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำก่ อนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
9. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ รับทรำบและศึกษำข้อมูลก่อนกำรประชุม
10. อำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดย วัน เวลำ สถำนที่ และ วิธีกำรที่ไม่เป็ นอุปสรรคในกำรเข้ำร่วม
ประชุมของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สำมำรถมำร่วมประชุมด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะ
ให้ผอู้ ื่นมำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
11. ดำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมมีเหตุมีผลและเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำง
ครบถ้วน
12. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท ฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษำทรัพย์สินของตนเอง ขจัดกำร
แสวงหำผลประโยชน์อนั มิชอบ โดยไม่ว่ำจะทำงตรงหรือทำงอ้อม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทฯ ตระหนักว่ำควำมพอใจและควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำเป็ นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ควำมสำเร็จของบริษัทฯ
อย่ำงยั่งยืน โดยกำหนดเป็ นนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิต จำหน่ำยสินค้ำ และ บริกำร ที่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมั่น พัฒนำสินค้ำและบริกำร คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่ มคุณค่ำให้แก่สินค้ำและ
บริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับกำรให้ขอ้ มูลที่จำเป็ นต่อกำรตัดสินใจ
อย่ำงไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เป็ นธรรม และไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็ นกำรละเมิดสิทธิของลูกค้ำ
รักษำควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริตจำกลูกค้ำ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
5. ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ ให้รีบแจ้งลู กค้ำเป็ นกำรล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกัน
หำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
6. จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อให้ลกู ค้ำสำมำรถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และ คำร้องเรียนพึงได้รบั กำรเอำใจใส่
อย่ำงเป็ นธรรม

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร

23

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ ด้วยควำมเสมอภำคและคำนึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน ดังนี ้
1. บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงไม่เอำรัดเอำเปรียบ และจะไม่ดำเนินกำรที่ทจุ ริตในกำรค้ำกับคู่คำ้ โดยบริษัทฯ
จะปฏิบัติต่อคู่คำ้ ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ และ/หรือข้อตกลงตำมสัญญำที่ทำร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด เพื่อ
พัฒนำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ สองฝ่ ำย
2. มีเกณฑ์ในกำรคัดเลือกลูกค้ำที่มีกำรดำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำ
ชีว อนำมัย เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ บนพืน้ ฐำนของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม เสมอภำค
และเคำรพซึ่งกันและกัน
3. รักษำควำมลับหรือข้อมูลทำงสำรสนเทศของคู่คำ้ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องโดยมิ
ชอบ
4. สร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนควำมรู ้ ร่วมกันพัฒ นำและเพิ่มคุณค่ำให้แก่สินค้ำ
และบริกำร เพื่อกำรเจริญเติบโตร่วมกัน
5. ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ให้รีบเจรจำกับคู่คำ้ เป็ นกำร
ล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
6. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทำงกำรค้ำ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ง
1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขัน เป็ นธรรมและกฎหมำยที่กำหนดไว้ หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ทุจริต
เพื่อทำลำยคู่แข่ง และรักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบตั ิในกำรแข่งขัน
2. ไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ปฏิบตั ิต่อเจ้ำหนีท้ กุ กลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม
ปฏิบตั ิตำมสัญญำและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกันอย่ำงเคร่งครัด
บริหำรงำนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ม่นั ใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนีท้ ่ดี ี
เปิ ดเผยฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและตรงเวลำ
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งเจ้ำหนีท้ รำบเป็ นกำรล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันหำ
แนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทฯ ถือว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรที่มีค่ำและเป็ นปั จจัยแห่งควำมสำเร็จของบริษัทฯ และเชื่อว่ำพนักงำนทุกคน
มีส่วนร่วมในกำรเติบโตของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน
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1. ปฏิบัติต่อพนักงำนโดยเคำรพต่อศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์ และสิทธิขั้นพืน้ ฐำนในกำรทำงำน ตลอดจนไม่
เปิ ดเผยหรือส่งผ่ำนข้อมูลหรือควำมลับของพนักงำนต่อบุคคลภำยนอกหรือผูท้ ่ไี ม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด
3. ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงแรงงำน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันด้วยเหตุทำงเพศ สีผิว เชือ้ ชำติ ศำสนำ
อำยุ ควำมพิกำร หรือสถำนะอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรทำงำน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรฝึ กอบรมแลกเปลี่ยนควำมรู เ้ พื่อพัฒนำควำมรู ค้ วำมสำมำรถของบุคลำกร
อย่ำงทั่วถึง สร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ และให้โอกำสในกำรเจริญก้ำวหน้ำตำมศักยภำพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดทิศ ทำงกำรดำเนิ นงำนและกำรพัฒนำบริษั ท ฯ และรับ ฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมกันและเสมอภำค
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรอบรมให้ควำมรู เ้ พิ่มเติมกับพนักงำนในทุกด้ำน โดยสอดคล้องกับนโยบำย
สภำพปั ญหำ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็ นประจำทุกปี เช่นกำรพัฒนำศักยภำพในกำร
ทำงำน กำรให้ควำมสำคัญในด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็ นต้น
7. กำหนดให้มีกำรอบรม ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู ้ เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน กับพนักงำนทุกคนทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
8. ให้ผลตอบแทนด้วยควำมเป็ นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู ้ ควำมสำมำรถ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผล
กำรปฏิบตั ิงำน รวมถึงกำหนดค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยำว
9. จัดให้มีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมำะสมแก่พนักงำน อำทิ นโยบำยสวัสดิกำรพนักงำนช่วยเหลือ
พนักงำนกรณี 10 โรคร้ำยแรง กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น
10. เปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงกำรสื่อสำร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรทำงำนซึ่งข้อเสนอต่ำง ๆ จะ
ได้รบั กำรพิจำรณำและกำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุ กฝ่ ำยและสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีใน
กำรทำงำนร่วมกัน
11. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกระดับในกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
12. จัดหำสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็ นในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ รวมทัง้ จัดสภำพแวดล้อมกำรทำงำน โดยคำนึงถึง
หลักควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมและยกระดับคุณภำพชีวิตของพนักงำน

นโยบายและแนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
บริษัทฯ มีนโยบำยไม่ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ
ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะที่ให้เป็ นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทย่อย คณะกรรมกำร
บริษัทได้มีกำรกำหนดแนวทำงในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะที่เป็ นกำรให้ควำมช่ว ยเหลือทำงกำรเงินไว้ใน
ระเบียบอำนำจอนุมตั ิและดำเนินกำร ที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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นโยบายและแนวปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อกันภำยใต้สิทธิมนุษยชน เคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยธรรมสำกล เป็ น
จริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ ควรเคำรพในเกียรติของแต่ละบุคคล มีควำมอิสระ ควำมเป็ นส่วนตัว กำรมีสิทธิอนั ชอบธรรม
ตำมกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสีย กำรตัดสินใจของผูบ้ ริหำรควรมีควำมเป็ นกลำงและ
ปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชัน้ หรือ เชือ้ ชำติ
โดยกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน รวมทัง้ พนักงำนในบริษัทย่อย ต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัดโดยทั่ว
กันถือเป็ นส่วนหนึ่งของวินยั ในกำรทำงำน ซึ่งต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคล
ไม่กระทำกำรใด ๆ และไม่ส่งเสริมให้มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ขอ้ งเกี่ยวกับหน่วยงำนหรือ
บุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ตระหนักและเคำรพในควำมเป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบำยกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลขึน้ เพื่อกำกับกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้งำน และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัท
1. ขอบเขต นโยบำยฉบับนีบ้ งั คับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมมำเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรเสนอสินค้ำและบริกำรของบริษัทให้แก่บคุ คลใด ๆ ทัง้ นี ้ ในนโยบำยฉบับนี ้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของ
ผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
2. กำรให้ควำมยินยอม บริษัทจะเก็บรวบรวม นำไปใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รบั ควำมยินยอม
จำกบุคคลนัน้ ๆ เท่ำนัน้ โดยกำรให้ควำมยินยอมนัน้ สำมำรถทำได้ทงั้ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็ นลำย
ลักษณ์อักษร อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลส่วนบุคคลอำจถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้หรือเปิ ดเผยโดยไม่จำเป็ นต้อง
ได้รบั ควำมยินยอมจำกบุคคล ในสถำนกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
2.1 เมื่อบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรศึกษำ วิจยั หรือเก็บสถิติ
2.2 เมื่อบริษัทมีเหตุจำเป็ นที่จะป้องกันภัยอันตรำยที่อำจเกิดต่อบุคคล บุคคลที่สำม หรือก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำว
2.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ๆ ได้ถกู เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว
2.4 เมื่อบริษัทได้ดำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎระเบียบ หรือ ประกำศที่เกี่ยวข้อง
3. กำรเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล บริ ษั ท จะเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลตำมควำมจ ำเป็ น ส ำหรับ
วัตถุประสงค์ท่ีได้ระบุไว้ในนโยบำยฉบับนี ้ ทั้งนี ้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บด้วยวิธีกำรที่ เหมำะสมและ
เป็ นไปตำมกฎหมำย
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4. กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลนัน้ ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจำกที่
ระบุไว้ในนโยบำยฉบับนี ้ หรือเท่ำที่กฎหมำยกำหนด ทัง้ นีบ้ ริษัทตระหนักถึงถึงกำรให้ควำมรูแ้ ก่พนักงำนใน
องค์กรในกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว เช่น กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำขึน้ และจะต้องไม่
ดำเนินกำรให้เกิดกำรสูญเสีย หรือทำลำย แต่งเติม แก้ไข กำรรั่วไหลและอื่น ๆ และจะจัดกำรมำตรกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนีจ้ ะดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องที่จะทบทวนและปรับปรุงมำตรกำรที่
จำเป็ นเพื่อควำมปลอดภัยของกำรเก็บรักษำข้อมูล
5. กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะไม่ขำยหรือเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของพนักงำนให้แก่บคุ คลที่สำม
หรือองค์กรอื่นใด กำรเปิ ดเผยข้อมูลจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อบุคคลนัน้ ๆ เป็ นผูร้ อ้ งขอและให้ควำมยินยอมให้บริษัท
ฯดำเนินกำร หรือกำรเปิ ดเผยข้อมูลนั้นเป็ นไปตำมที่กฎหมำยอนุญำต หรือเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
อำทิกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมคำสั่งเจ้ำหน้ำที่รฐั ซึ่งกฎหมำยได้ให้อำนำจไว้ ตำมคำสั่งศำล หรือตำมหมำยศำล
กรณีท่ีบริษัทฯ มีกำรพัฒนำและบำรุ งรักษำระบบงำนของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้
บริษัทฯ จะทำควำมตกลงไว้กับบุคคลที่สำมเพื่อให้ดำเนินงำน ซึ่งบุคคลที่สำมนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลง
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นควำมลับเช่นเดียวกัน
6. กำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำตรำบเท่ำที่จำเป็ นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีระบุ ในนโยบำยฉบับนีห้ รือเป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ เมื่อบริษัท
พิจำรณำเห็นว่ำไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลแล้ว บริษัทจะดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนที่เหมำะสมเพื่อลบ หรือ
ทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงปลอดภัย
7. กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลอำจขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กบั บริษัท โดยจัดทำคำขอเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรส่งมำยัง www.nclthailand.com
และเพื่อป้องกันกำรครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงผิดกฎหมำยหรือกำรเปลี่ย นแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
โดยบุคคลที่สำม บริษัทจะสอบถำมเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลก่อนจึงจะสำมำรถดำเนินกำรตำมคำขอนัน้ ๆ
ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งกลับทุกคำขอภำยในระยะเวลำอันสมควร อย่ำงไรก็ตำม ในบำงสถำนกำรณ์ บริษัท
อำจปฏิเสธคำขอนัน้ เช่น กรณีท่ีขอ้ มูลดังกล่ำวมีกำรอ้ำงถึ งบุคคลอื่นหรือไม่สำมำรถเปิ ดเผยได้ เนื่องด้วย
เหตุผลทำงด้ำนกฎหมำยหรือด้ำนควำมปลอดภัย
8. สิทธิในกำรเลือก ท่ำนมีสิทธิในกำรเลือกตัดสินใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ๆ จะถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้ และ
ถูกเปิ ดเผยอย่ำงไร ซึ่งรวมถึงกำรเลือกไม่รบั (“opting out”) กำรตัง้ ค่ำควำมเป็ นส่วนตัว และกำรยกเลิกกำร
สมัครรับอีเมลหรือจดหมำยบำงชนิด
9. กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย บริษัทฯได้นำมำตรกำรด้ำนกำรควบคุมดูแลรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสำรสนเทศมำใช้อย่ำงเหมำะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้ว่ำบริษัทฯจะ
พยำยำมอย่ ำ งดี ท่ี สุ ด เพื่ อ ปกป้ อ งดู แ ลรัก ษำควำมปลอดภั ย ให้กั บ ข้อ มู ล บนเว็ บ ไซด์ห รื อ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แต่ไม่อำจรับประกันได้ว่ำกำรควบคุมดูแลกำรรับและส่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตจะมีควำม
ปลอดภัย 100% หำกท่ำนพบว่ำกำรใช้บริกำรของบริษัทฯไม่มีควำมปลอดภัยเพียงพอ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ
ทรำบทันทีโดยส่งรำยละเอียดผ่ำนหน้ำเว็บไซด์ “ติดต่อเรำ”
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
บริษัทฯ กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิต่อกำรเคำรพต่อทรัพย์สินทำงปั ญญำและกำรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ดงั นี ้
1. บริษัทฯ จะต้องไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็ นกำรละเมิดสินทรัพย์ทำงปั ญญำของผูอ้ ื่น หรือ คู่แข่งขันทำงกำรค้ำ
2. ผูบ้ ริหำรและพนักงำนจะต้องไม่แสวงหำควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่งหรือข้ อมูลจำเพำะของคู่แข่ง โดย
วิธีกำรอันมิชอบด้วยกฎหมำย หรือกำรละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่ำจะได้จำกลูกค้ำ
หรือบุคคลอื่น นอกจำกนีย้ ังรวมถึงควำมลับทำงกำรค้ำของบริษั ท ฯ เช่นแผนธุรกิจ ข้อมูลทำงเทคนิ ค
นวัต กรรมใหม่ ซึ่ง พนัก งำนของบริษั ท ฯ มี ห น้ำ ที่ ต ้อ งเก็ บ รัก ษำเป็ น ควำมลับ โดยไม่ น ำไปเผยแพร่ ใ ห้
บุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็ นคู่แข่งทำงกำรค้ำหรือไม่ก็ตำม
3. บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ และลิขสิทธิ์อื่นๆ โดยมีนโยบำยให้พนักงำนใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำมที่บริษัท กำหนดและติดตัง้ ให้ ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
และห้ำมมิให้ทำกำรติดตัง้ หรือ ดำวน์โหลดโปรแกรม เพลง ภำพยนตร์ เกม ฯลฯ ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยฝ่ ำยสำรสนเทศมีหน้ำที่กำกับดูแล ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่ำงสม่ำเสมอ และอยู่ใน
แผนงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้พนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่องดังกล่ำว

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1. บริษัทฯ จัดให้มีกำรจ้ำงงำนที่ยตุ ิธรรม และให้พนักงำนมีโอกำสก้ำวหน้ำในบริษัท ฯ อย่ำงเป็ นธรรม
2. บริษทั ฯ มีนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน ซึ่งพิจำรณำจำกอุตสำหกรรมที่มีขนำดใกล้เคียงกัน ควำมเหมำะสม
ประสบกำรณ์ คุณวุฒิ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัทฯ ผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถและผลกำรประเมินผลกำรทำงำนประกอบ
3. ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรูค้ วำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของพนักงำนแต่ละคน
4. บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของพนักงำน อำทิเช่น กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ กำรตรวจ
สุขภำพประจำปี ชุดฟอร์มพนักงำน สวัสดิกำรเงินช่วยเหลือกรณี 10 โรคร้ำยแรง เงินช่วยเหลือพนักงำนด้ำน
ต่ำง ๆ เป็ นต้น รวมถึงกำรพัฒนำฝึ กอบรมเพิ่มทักษะควำมสำมำรถ

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน
บริษัทฯ กำหนดช่องทำงให้พนักงำนเข้ำแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทำงผิดระเบียบวินยั และกฎหมำยได้ โดยสำมำรถส่ง
เป็ นจดหมำยปิ ดผนึกส่งตรงถึงกรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรือส่งผ่ำนทำงอีเมล์ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร kitti@nclthailand.com
ทั้งนี ้ ข้อมูลของผูแ้ จ้ง จะได้รบั กำรตอบสนองอย่ำงจริงจังและพนักงำนผูร้ ำยงำนจะไม่ได้รบั ควำมเดือดร้อนอัน
เนื่องมำจำกกำรรำยงำนข้อร้องเรียนโดยสุจริต ข้อมูลกำรเปิ ดเผยตัวของพนักงำนจะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับเสมอ อย่ำงไรก็
ตำม กำรร้องเรียน ผูร้ อ้ งเรียนควรรวบรวมข้อมูลด้วยควำมระมัดระวังและคำนึงถึงควำมถูกต้องของข้อมูลที่เปิ ดเผย
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่ำพนักงำนเป็ นปั จจัยที่สำคัญต่อกำรประสบควำมสำเร็จของบริษัท ฯ และมุ่งมั่นในกำร
ดำเนินธุรกิจตำมมำตรฐำนของควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยด้ำนควำม
ปลอดภัย สุขอนำมัย และสภำพแวดล้อมในที่ทำงำน เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรำย
เนื่องจำกกำรทำงำน ทั้งด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ สภำพแวดล้อมในที่ทำงำน ซึ่งถื อเป็ นหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของพนักงำนทุกคนที่จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจตรำและเฝ้ำระวังสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้อยู่ใน
สภำพที่ปลอดภัย
1. ปฏิบัติตำมมำตรฐำนเพื่อก่อให้เกิดควำมปลอดภัยในสุขภำพและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับ
พนักงำนทุกคน
2. ปฏิบัติติตำมข้อกฎหมำยและข้อ บังคับ ต่ำง ๆ ในด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศที่บริษัทเข้ำไปทำธุรกิจ
3. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงสภำพกำรทำงำนและสภำพแวดล้อมให้ปลอดภัยโดยสม่ำเสมอ
4. พนักงำนทุกคนต้องคำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงำน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท ฯ เป็ น
สำคัญตลอดเวลำที่ปฏิบตั ิงำน
5. พนักงำนทุกคนต้องดูแลควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อยของพืน้ ที่ท่ปี ฏิบตั ิงำน
6. พนักงำนทุกคนมีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุงสภำพกำรทำงำน สถำนที่ทำงำนและสภำพแวดล้อม
ของบริษัทฯ ให้ดีขึน้ ได้
7. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในด้ำนควำมปลอดภัยต่ำง ๆ ที่จะช่วยกระตุน้ จิตสำนึก
ของพนักงำน เช่น กำรอบรม จูงใจ กำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยที่ดีเป็ นต้น
8. ส่งเสริมให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับสุขอนำมัย ควำมปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีกำรและกำรปฏิบตั ิ
ตำมมำตรกำรป้องกันสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยของอุตสำหกรรม
9. ผู้บัง คับ บัญ ชำทุก ระดับ จะต้อ งท ำตนให้เ ป็ น แบบอย่ำ งที่ ดี และจูง ใจให้พ นัก งำนปฏิ บัติ งำนด้ว ยวิธีท่ี
ปลอดภัย
โดยในปี 2564 มีสถิติกำรเกิดอุบตั ิเหตุ ประสบอันตรำยจำกกำรทำงำน ดังนี ้
จำนวนพนักงำนทัง้ หมด (คน)
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จำนวนพนักงำนที่ประสบอันตรำย
รวม

เสียชีวิต

ทุพพลภำพ

-

-

-

สูญเสียอวัยวะ
บำงส่วน
-

หยุดงำนไม่
เกิน 3 วัน
-

หยุดงำน
เกิน 3 วัน
-

ไม่หยุดงำน
-
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชำติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น เพื่อธำรงรักษำไว้ซ่งึ สังคมและส่วนรวมที่ดี
1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ให้สงั คมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่รว่ มในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึน้ ในบริษัทและพนักงำนทุกระดับ
อย่ำงต่อเนื่อง
3. ก ำหนดให้มี ม ำตรกำรป้ อ งกั น และแก้ไ ขผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ น้ ต่ อ ชุ ม ชนและสัง คมอัน เนื่ อ งมำจำกกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมกำรอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำชุมชน
6. ให้กำรสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสำธำรณประโยชน์
7. สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ระหว่ำงบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพืน้ ฐำนของควำมถูกต้อง โปร่งใส
และเป็ นธรรม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม
1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยสิ่งแวดล้ อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
2. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และสร้ำงจิตสำนึกให้พนักงำนทุกระดับ เกิดควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบในกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ควำมรู ้ และฝึ กอบรมแก่พนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ตัง้ แต่กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดมำตรกำรบำบัดและฟื ้ นฟู
กำรทดแทน กำรเฝ้ำระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
5. มีกำรคัดเลือกคู่คำ้ ที่ดำเนินธุรกิจเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมกำรได้ตระหนักและส่งเสริมให้มีกำรปลูกจิตสำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้เกิดขึน้
ในองค์กร เพื่อให้พนักงำนมีจิตสำนึก และร่วมกันประหยัดกำรใช้ทรัพยำกร พลังงำน เช่น กำรเดินขึน้ ลงบันไดแทนกำรใช้
ลิฟต์โดยสำร รณรงค์กำรใช้กระดำษสองหน้ำ ลดกำรใช้กระดำษในกระบวนกำรทำงำน ปิ ด/เปิ ดไฟฟ้ำและแอร์ เป็ นเวลำ
และ ปิ ดแอร์ในช่วงพักกลำงวัน รณรงค์ให้พนักงำนใช้นำ้ อย่ำงประหยัด และมีเครื่องทำนำ้ ดื่มไว้บริกำรพนักงำนอย่ำง
เพียงพอ เพื่อลดกำรซือ้ นำ้ ดื่มที่ใช้ขวดพลำสติก
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษั ท มุ่ง มั่น ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ภำยใต้ห ลัก กำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี โดยควำมรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย และได้มีกำรกำหนดนโยบำยกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน ไว้ในคู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใต้หัวข้อเรื่อง
“นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับ กำรให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรให้สินบน”
โดยสำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
.

นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับ-กำรให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน
-

ผูบ้ ริหำรและพนักงำนถูกห้ำมไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใดๆ จำกคู่คำ้ และหรือผูท้ ่ที ำธุรกิจกับบริษัทฯ

-

ผู้บริหำรและพนักงำนถูกห้ำมไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อบุคคลภำยนอก คู่คำ้ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ
ในทำงที่มิชอบ

นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรให้สินบน
-

กำรรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจสร้ำงแรงจูงใจในกำรตัดสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควร
ดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ และต้องมั่นใจได้ว่ำกำรดำเนินกำรนัน้ จะไม่ทำให้เกิดข้อครหำหรือทำ
ให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง สำหรับสิ่งของที่กรรมกำรบริษัทได้รบั จะเก็บไว้ในสำนักงำน หรือแจกจ่ำยให้กบั
พนักงำนในบริษัทฯ

-

กำรจัดซือ้ จัดหำต้องดำเนินตำมขัน้ ตอนที่กำหนดไว้ตำมระเบียบของบริษัทฯ และมีควำมเป็ นธรรมแก่ผทู้ ่มี ี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่กำรตัดสินใจต้องคำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพและบริกำรที่ได้รับ
รวมทัง้ ต้องสำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงโปร่งใส

-

ในกำรทำธุรกรรมกับภำครัฐ บริษัท ฯ จะต้องหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่อำจจูงใจให้รฐั หรือพนักงำนของรัฐ
ดำเนินกำรที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม อย่ำงไรก็ดีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกันหรือกำรกระทำใดๆ ใน
ขอบเขตที่เหมำะสมและเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิตินนั้ ก็สำมำรถทำได้ เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรือกำรให้
ช่อดอกไม้ในโอกำสต่ำงๆ เป็ นต้น

บทลงโทษ
บริษัทฯ กำหนดให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผูบ้ งั คับบัญชำแต่ละแผนกเป็ นผู้
มีอำนำจพิจำรณำและดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั แก่พนักงำนที่กระทำควำมผิด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ ที่บริษัทกำหนด
ไว้ โดยบริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทำงวินยั ไว้เป็ นลำดับขั้นตำมควำมผิด ตัง้ แต่กำรตักเตือนด้วยวำจำจนถึงกำรพักงำนหรือ
กำรเลิกจ้ำง
ทั้งนี ้ นโยบำยดังกล่ำวได้ผ่ำนมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 1/2556 และได้ประกำศให้พนักงำนของ
บริษัทรับทรำบและนำไปปฏิบตั ิแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 18 กรกฎำคม 2556 เป็ นต้นไป
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การเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
บริษัทฯ ได้ลงนำมในคำประกำศเจตนำรมณ์เพื่อเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ ของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดง
เจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน และไม่ยอมรับให้มีกำรเกิดกำรทุจริตใด ๆ ขึน้ จำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจำก
กำรปฏิบตั ิงำนในองค์กร เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2560
บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ และโปร่งใส เป็ นไปตำมกฎหมำยทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับกำร
ต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รปั ชันและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท ฯ โดยบริษัทตระหนักและยึดมั่นในกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันในทุกรู ปแบบและไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชันทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนในองค์กรจะต้องยึดถือและปฏิบตั ิตำม

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ท่ตี ลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งรำยงำนทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท และมีผลกระทบต่อ
กระบวนกำรตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องกับบริษัททัง้ หมดได้รบั ทรำบข้อมูลอย่ำง
เท่ำเทียมกัน โดยภำยหลังจำกบริษัทฯ ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้ว และได้เสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี ้ บริษัท ฯ จะ
ทำกำรเผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศของบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำด
หลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จัดทารายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรบริษัทยังตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริง
และสมเหตุสมผล สำหรับงบกำรเงินของบริษัทนัน้ จะถูกจัดขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป โดยมีกำรเลือกใช้
นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ม่นั ใจว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำง
บัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษำไว้ซ่งึ ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันกำรทุจริต
หรือกำรดำเนินงำนที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระสำคัญ โดยมีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรำยงำนทำงกำร
เงิน รำยกำรระหว่ำงกัน และประเมินและสอบทำนระบบควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้ และได้จดั ตัง้ หน่วยงำนเฉพำะสำหรับงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์
ทำหน้ำที่ในกำรติดต่อและให้ข้อมูล ต่ำง ๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อควำมเป็ นจริงแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และ
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการทาผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่รกั ษำแนวทำงกำรปฏิบตั ิขององค์กรที่มีมำตฐำน และเป็ นไปตำมหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดีสำหรับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดัง ที่ระบุไว้ให้นโยบำยกำรกำกับกิจกำรและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบำยนีข้ นึ ้
เพื่อเป็ นกลไก และให้สิทธิแก่พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยนั้นคณะกรรมกำรบริษัทจึงกำหนดช่องทำงสำหรับกำร
สื่อสำรกับคณะกรรมกำรบริษัททำงไปรษณียห์ รืออีเมล์ เพื่อให้เกิดช่องทำงกำรแจ้งข้อมูลและคำแนะนำต่ำง ๆ เพื่อสั่งกำร
ให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรสำหรับกำรร้องเรียน แจ้งเบำะแส ที่เกี่ ยวข้องกับกำรทำผิดกฎหมำย ควำม
ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง กำรละเมิดสิทธิ หรือกำรผิดจรรยำบรรณของผูบ้ ริหำรและ
พนักงำน โดยบริษัทจะรักษำข้อมูลที่ได้จำกรำยงำนดังกล่ำวไว้เป็ นควำมลับ และผูร้ ำยงำนจะได้รบั ควำมคุม้ ครองจำก
บริษัท
ขอบเขตของนโยบาย
นโยบำยนีจ้ ดั ขึน้ เพื่อสนับสนุนให้พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย เปิ ดเผยข้อมูลที่แสดงถึงกำรกระทำที่ฝ่ำฝื น
กฎหมำย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อำทิเช่น
-

กำรคอร์รปั ชัน
กำรฉ้อโกง กำรยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์
กำรกระทำทุจริตเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ ื่น
กำรกระทำที่เป็ นอันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย หรือต่อสิง่ แวดล้อม
กำรกระทำโดยเจตนำให้บริษัทเกิดควำมเสียหำยหรือเสียประโยชน์
กำรฝ่ ำฝื นจริยธรรมธุรกิจอย่ำงชัดเจน
กำรสนับสนุนกำรกระทำฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงกำรปกปิ ดหรือกำร
ช่วยเหลือปกปิ ดกำรกระทำดังกล่ำว

การรักษาข้อมูลเป็ นความลับ
นโยบำยนีจ้ ัดทำเพื่อให้พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยมั่นใจว่ำข้อร้องเรียนของตนจะได้รบั กำรตอบสนอง
อย่ำงจริงจังและพนักงำนผูร้ ำยงำนจะไม่ได้รบั ควำมเดือดร้อนอันเนื่องมำจำกกำรรำยงำนข้อร้องเรียนโดยสุจริตข้อมูลกำร
เปิ ดเผยตัวของพนักงำนจะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรร้องเรียน ผูร้ อ้ งเรียนควรรวบรวมข้อมูลด้วยควำม
ระมัดระวังและคำนึงถึงควำมถูกต้องของข้อมูลที่เปิ ดเผย
การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็ นเท็จ
หำกพนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสียคนใดเจตนำร้องเรียนด้วยข้อกล่ำวหำอันเป็ นเท็จหรือมีเจตนำไม่สจุ ริตต่อผูถ้ ูก
ร้องเรียน บริษัทฯ จะถือว่ำกำรร้องเรียนดังกล่ำวเป็ นกำรละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี ้ บริษัท ฯ จะจัดให้มีกำรดำเนินกำร
สอบสวนเพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบริษัทฯ
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โดยเบำะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่ำงๆ จะได้รบั กำรพิจำรณำและดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดย
พิจำรณำและดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำเป็ นรำยกรณี ไป โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้งเบำะแส รวมทั้ง
ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลกำรร้องเรียนเป็ นควำมลับ และมีมำตรกำรคุม้ ครองผู้แจ้งเบำะแสเพื่อให้ผู้แจ้งเบำะแสและผู้
ร้องเรียนมั่นใจว่ำจะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรแจ้งเบำะแสและข้อ ร้องเรียนดังกล่ำว ทั้ งนีห้ ำกกรณี ท่ีบริษัทมีควำม
จำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิ ดเผยเฉพำะข้อมูลที่จำเป็ นเท่ำนัน้ โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของ
ผูร้ อ้ งเรียนและผูแ้ จ้งเบำะแสเป็ นสำคัญ
ช่องทางการร้องเรียน
จดหมำยลงทะเบียน
ส่งถึงคณะกรรมกำรบริษัท
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขำนุกำรบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรับเอกสำรที่ส่งถึงคณะกรรมกำรบริษทั และดำเนินกำรส่งให้คณะกรรมกำร
ชุดย่อยหรือกรรมกำรที่เกี่ยวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่ำงๆ ทัง้ หมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมกำรบริษัททรำบ
เป็ นรำยไตรมำส ยกเว้นเป็ นเอกสำรที่ส่งถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง
ช่องทางการติดต่อกับบริษทั
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการ
นักลงทุนสัมพันธ์
Website

Email

โทรศัพท์

management@nclthailand.com
atcharaporn.y@nclthailand.com
tirawit.d@nclthailand.com

-

www.nclthailand.com /กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี/
ช่องทำงกำรร้องเรียน

02-4737300 # 300
02-4737300 # 300
-

ทัง้ นี ้ ในปี 2564 ไม่มีพนักงำนหรือผูม้ ีส่วนได้เสียรำยใด แจ้งข้อมูลผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนกับคณะกรรมกำร
บริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จะประชำสัมพันธ์ให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยได้รบั ทรำบช่องทำงกำรร้องเรียนเพิ่มมำกขึน้

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ปฏิบตั ิงำนและตัดสินใจในกำรดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท
อย่ำงโปร่งใส ตรงไปตรงมำ เป็ นไปตำมกฎหมำย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้จดั ทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็ น
ส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ให้เป็ นแนวทำงและมำตรฐำนในกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนทุกคนในองค์กร และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงมีกำรควบคุมดูแลอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้มีกำรเผยแพร่
“นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” และ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) เพื่อให้
บุคคลภำยนอกได้รบั ทรำบ และ มีกำรอบรม และสื่อสำรภำยในองค์กร เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ พนักงำนของบริษัท
รับทรำบเพื่อนำไปปฏิบตั ิได้อย่ำงถูกต้อง
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบ
การกากับดูแลกิจการในรอบปี ทีผ่ า่ น
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท ฯ”) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี และให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกำรตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ น
อย่ำงดีมำโดยตลอด เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมำคมจดทะเบียนไทย (TLCA) สมำคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) โครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) เป็ นต้น รวมถึง เพรำะเรำเชื่อมั่น
มำโดยตลอดว่ำกำรสร้ำงกำรเชื่อมั่นเพียงอย่ำงเดียว หรือผลประกอบกำรที่ดีเพียงอย่ำงเดียวอำจจะไม่เพียงพอสำหรับกำร
เป็ นบริษัทจดทะเบียนที่ดี แต่บริษัทฯ จะต้องสำมำรถปรับตัวให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพธุรกิจได้ และมี
ควำมสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ผูค้ นรอบข้ำง ในทุกองค์รวมของธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสำมำรถเติบโตและอยู่รอดได้ มีผลประกอบกำรที่ดี
ในระยะยำว น่ำเชื่อถือสำหรับผูถ้ ือหุน้ และผูค้ นรอบข้ำง เป็ นประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน ตรงตำม
ควำมมุ่งหวังของทัง้ ภำคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลำดทุนและสังคมโดยรวม
โดยบริษัทฯ ได้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกับหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 ผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นประจำทุกปี โดยในปี ท่ผี ่ำน
มำ บริษัทฯ ได้ทบทวนสิ่งต่ำง ๆ เช่น นโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรกรรมกำร นโยบำยต่ำง ๆ
เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ ปี ท่ผี ่ำนมำบริษัทฯ ได้รบั กำรประเมินผล จำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องดังนี ้
1. ผลกำรประเมิน โครงกำร “กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ” ประจำปี 2564 จัดโดย
สมำคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ซึ่งได้รบั มอบหมำยจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัทได้รบั ผลคะแนนประเมิน ร้อยละ 100 (ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้รบั ผลกำรประเมิน
ร้อยละ 100 ต่อเนื่องมำเป็ นปี ท่ี 5 นับจำกปี 2560)
2. ผลกำรประเมิน “โครงกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย” (CGR) ประจำปี 2564 จัด
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทได้รบั ผลคะแนนประเมิน ร้อยละ 91 ซึ่งอยู่
ในระดับดีเลิศ (ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้รบั ผลกำรประเมิน ตัง้ แต่รอ้ ยละ 91 ซึ่งอยู่ในระดับดีเลิศ ต่อเนื่องมำเป็ นปี ท่ี 4
นับจำกปี 2561)
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้นำข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมโครงกำร CGR ในหมวดต่ำง ๆ มำ
ปรับปรุงและพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ เพื่อยกมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ให้
ดี ๆ ยิ่ง ๆ ขึน้ ไป
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และ คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรของบริษัทประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติตำมข้อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้ำที่ดว้ ย
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ำย อีกทัง้ จัดให้มีระบบบัญชี และรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีท่เี ชื่อถือ

โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ดังนี้
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โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ

(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัทมีจำนวน 8 คน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1. พล.อ. พอพล

มณีรินทร์

2. นำยพงศ์พนั ธ์

คงกำเหนิด

3. นำงสำวชัญญำพัทธ์

วิพฒ
ั นำนันทกุล

4. พลเรือเอกสรุพงษ์

อำนรรฆสรเดช

5. นำยกิตติ

พัวถำวรสกุล

6. นำงสำวพรทิพย์

แซ่ลมิ ้

7. นำยพงษ์เทพ

วิชยั กุล

8. นำยชำญณรงค์

สนธิอชั ชรำ

กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ประเภทกรรมการ

วันที่เข้ารับตาแหน่ง

กรรมกำรอิสระ

26 เมษำยน 2560
12 พฤศจิกำยน 2560
4 กุมภำพันธ์ 2556
16 สิงหำคม 2564 3

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรอิสระ

1 มีนำคม 2562

กรรมกำรอิสระ

16 สิงหำคม 2564 3

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร
กรรมกำรที่มีอำนำจลงนำม

4 กุมภำพันธ์ 2556

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร
กรรมกำรที่มีอำนำจลงนำม

13 สิงหำคม 2557

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร
กรรมกำรที่มีอำนำจลงนำม

27 กรกฎำคม 2564 1

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

2 สิงหำคม 2564 2
12 พฤศจิกำยน 25644

โดยมีนำงสำวอัจฉรำพร โยธำ ทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนุกำรบริษัท
หมำยเหตุ : 1 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นำยพงษ์เทพ วิชัยกุล เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษัท / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรบริหำร โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 27 กรกฎำคม 2564
เป็ นต้นไป
2
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นำยพงษ์เทพ วิชยั กุล เข้ำดำรงตำแหน่ง กรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 สิงหำคม 2564 เป็ นต้นไป
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3

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นำยพงศ์พนั ธ์ คงกำเหนิด เข้ำดำรงตำแหน่งประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และแต่ ง ตั้ง พลเรื อ เอก สุ ร พงษ์ อ ำนรรฆสรเดช เข้ำ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษั ท / กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 16 สิงหำคม
2564 เป็ นต้นไป
4
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 มีมติแต่งตัง้ นำยชำญณรงค์ สนธิอชั ชรำ เข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรบริหำร โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 เป็ นต้นไป

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมกำรที่มีอำนำจลงนำมผูกผันบริษัท ได้แก่ นำยกิตติ พัวถำวรสกุล นำงสำวพรทิพย์ แซ่ลมิ ้ นำยพงษ์เทพ วิชยั
กุล และนำยชำญณรงค์ สนธิอชั ชรำ กรรมกำรสองในสีค่ นลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

โดยในปี 2564 มีสัดส่วนกรรมการดังนี้
ลักษณะกรรมการ
จานวน (คน)
กรรมกำรบริษัท
8
กรรมกำรอิสระ
4
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร
4
กรรมกำรที่ ไ ม่ เ ป็ นกรรมกำรอิ ส ระ
0
และไม่เป็ นผูบ้ ริหำร

สัดส่วนของกรรมการ

50%

50%

0%
กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

***กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรที่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนด

ขอบเขต อานาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรกำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำร
บริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมำย
โดยกำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมกำรบริษัท ดังนี ้
1. คณะกรรมกำรท ำหน้ำ ที่ ใ นกำรก ำหนดวิ สัย ทัศ น์แ ละพัน ธกิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อ ผู้บ ริ ห ำรและพนัก งำนมี
จุดมุ่งหมำยในกำรดำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน และมีกำรพิจำรณำทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ
กลยุทธ์ เป้ำหมำย และทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นประจำทุกปี รวมถึงทบทวนนโยบำยที่สำคัญ
ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องต่อกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เช่นนโยบำยกำกับ
ดูแลกิจกำร และ นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เป็ นต้น
2. ติ ด ตำมดูแ ลให้มี ก ำรน ำกลยุท ธ์ข องบริษั ท ไปปฏิ บัติ โดยในกำรประชุม คณะกรรมกำรทุก ไตรมำสจะ
ด ำเนิ น กำรติ ด ตำมผลงำนของฝ่ ำยบริ ห ำร โดยก ำหนดให้มี ก ำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนและผล
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

ประกอบกำรของบริษัท โดยเฉพำะในส่วนของเป้ำหมำยทำงกำรเงินและแผนงำนต่ำง ๆ เพื่อให้เป็ นไปตำม
กลยุทธ์ท่วี ำงไว้
ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยต่ำง ๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ด้วยควำมสุจริต ระมัดระวัง และรักษำผลประโยชน์ของบริษัท
จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชี
ของบริษัท
จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้
จัดให้มีกำรจัดทำงบดุลและงบกำไรขำดทุนของบริษัท ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัท ซึ่งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัท ควบคุมดูแลกำรบริหำรและกำร
จัดกำรของฝ่ ำยบริหำร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำย ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ไว้
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งพิจำรณำทบทวน
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
พิจำรณำและอนุมตั ิกิจกำรอื่น ๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกำรนัน้ ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
พิจำรณำกลั่นกรองรำยงำนที่ตอ้ งนำเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีวำระหลักใน
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ดังนี ้
- พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรดำเนินกำรของบริษัท
- พิจำรณำและอนุมตั ิงบกำรเงิน
- พิจำรณำจัดสรรเงินกำไรบริษัท
- เสนอรำยชื่อกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเดิมที่ตอ้ งออกตำมวำระเสนอรำยชื่อผูส้ อบบัญชีและกำหนด
ค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี
- พิจำรณำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในส่วนที่ตอ้ งขออนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุน้
- เรื่องอื่น ๆ
รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ ำยตรวจสอบภำยในรวมทั้ง
ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษำฝ่ ำยต่ำง ๆ ของบริษัท และมีหน้ำที่กำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข
พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร คณะผูบ้ ริหำร และคณะอนุกรรมกำรอื่นใด
ตำมควำมเหมำะสม รวมถึงพิจำรณำแต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษัท ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
คณะกรรมกำรต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท หรือเข้ำ
เป็ นหุน้ ส่วนในห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด หรือเป็ นกรรมกำร
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษัท ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบก่อนที่จะมี
มติแต่งตัง้
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14. มีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงสม่ำเสมอ ดำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ มีกำรจัดให้มี
รำยงำนข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อรำยงำนต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียหรือผูล้ งทุน
ทั่วไปอย่ำงถูกต้อง ทันกำรณ์และเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
15. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่ งหรื อหลำยคน หรื อกรรมกำรย่ อย หรื อบุคคลอื่ นใด
ปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรือมอบ
อ ำนำจเพื่ อให้บุคคลดัง กล่ ำ วมี อ ำนำจหน้ำ ที่ ตำมที่ ค ณะกรรมกำรเห็ นสมควรและภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบ
อำนำจหรืออำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
16. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ อนุมตั ิกำหนด
นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง และมีระบบจัดกำรที่มีประสิทธิผล รวมทัง้ กำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนกำรที่มี
ประสิทธิผลในกำรประเมินผลงำนของผูบ้ ริหำรระดับสูง
17. ในกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ได้รับมอบอำนำจดังกล่ำวข้ำงต้น หำกมีกฎหมำย หรือ
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทไว้เป็ นกำรเฉพำะ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทนัน้ ดำเนินกำรให้อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ดังกล่ำว โดยในกรณีท่กี ำรดำเนินกำรใดที่กรรมกำรของบริษัทมีหรืออำจมีผลประโยชน์ หรืออำจมีส่วนได้ส่วน
เสีย หรือเป็ นกำรดำเนินกำรที่เกี่ ยวข้องกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ตำมควำมหมำยของประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กรรมกำรบริษัทคนนัน้ จะ
ไม่มีอำนำจอนุมตั ิกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
18. กำรมอบอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรนั้น จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ
หรือมอบอำนำจช่วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
อนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลัก ทรัพ ย์ และ/หรื อ กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้อ ง) อำจมี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ อำจมี ค วำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นลักษณะกำรดำเนินธุรกรรมที่
เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิไว้ ซึ่งเป็ นไปตำม
กฎหมำยว่ ำด้วยหลัก ทรัพย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรื อข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
19. เว้นแต่อำนำจในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน ทัง้ นี ้
เรื่องที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมกำร
ซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
- เรื่องที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
- กำรท ำรำยกำรที่ กรรมกำรมีส่วนได้เสี ยและอยู่ในข่ ำยที่ก ฎหมำย สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิ
จำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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20. เรื่องต่อไปนีจ้ ะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม และจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้ หมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บคุ คลอื่น
- กำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็ นของบริษัท
- กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญ กำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
- กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้ กู้ กำรควบหรือเลิกบริษัท
- กำรอื่นใดที่กำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ตอ้ งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงดังกล่ำวข้ำงต้น
ทัง้ นี ้ เรื่องใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมกำรซึ่งมี
ส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อำทิ กำรพิจำรณำอนุมัติ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรือ
จำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ คณะกรรมกำรบริหำร โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รับผิดชอบในกำรสอบทำนคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถื อของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภำยใน
ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3 คน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ประเภทกรรมการ

1.

นำยพงศ์พนั ธ์

คงกำเหนิด1 / 2

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ

2.

นำงสำวชัญญำพัทธ์

วิพฒ
ั นำนันทกุล

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ

3.

พลเรือเอกสรุพงษ์

อำนรรฆสรเดช2

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ

โดยมีนำงสำวอัจฉรำพร โยธำ ทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หมำยเหตุ 1 กรรมกำรตรวจสอบผูม้ ีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
2
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตั้งนำยพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด เข้ำดำรงตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และแต่งตัง้ พลเรือเอกสุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16
สิงหำคม 2564 เป็ นต้นไป

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมกำรตรวจสอบ โดยเป็ นกรรมกำรอิสระ ทั้งสิน้ จำนวน 3 คน ทำกำร
ปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ เฉพำะเรื่อ งและเสนอเรื่อ งให้คณะกรรมกำรบริษัท พิ จำรณำและรับ ทรำบ ซึ่ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีสิทธิและหน้ำที่ตำมที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขต อำนำจ และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี ้
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนจะต้องมีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีเพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทได้
- โดยกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท 1 คน ได้แก่
1. นำยพงศ์พนั ธ์

คงกำเหนิด

และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 1 คน ได้แก่
1. นำยพงศ์พนั ธ์

คงกำเหนิด

ขอบเขต อานาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัท ได้กำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยกำหนดไว้ใน
กฎบัตรกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี ้
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับ ผู้
ตรวจสอบบัญชีภำยนอกและผูบ้ ริหำรที่รบั ผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินตำมกรอบระยะเวลำที่
กฎหมำย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกำหนด
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) รวมทัง้ กำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ น
อิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิก
จ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ขอ้ กำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ำง บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่
มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิ จ ำรณำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันหรือ รำยกำรที่อ ำจมีควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์ ให้เ ป็ นไปตำม
กฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อ มูลอย่ำ งน้อ ย
ดังต่อไปนี ้
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
- ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แต่ละคน
- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร
(Charter)
- รำยกำรอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ ำ ผู้ถื อ หุ้น และผู้ลงทุน ทั่ว ไปควรทรำบ ภำยใต้ข อบเขตหน้ำ ที่ แ ละควำม
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
7. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท เช่น รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทุจริต
หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น ให้คณะกรรมกำร
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ตรวจสอบรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ ด ำเนิ น กำรปรับ ปรุ ง แก้ไ ขภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผูบ้ ริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำร
ปรับปรุ งแก้ไขภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำย
หนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจำนวน 6 คน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ประเภทกรรมการ

1.

นำยพงศ์พนั ธ์

คงกำเหนิด

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรอิสระ

2.

นำงสำวชัญญำพัทธ์

วิพฒ
ั นำนันทกุล

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรอิสระ

3.

พลเรือเอกสุรพงษ์

อำนรรฆสรเดช2

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรอิสระ

4.

นำยกิตติ

พัวถำวรสกุล

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

5.

นำงสำวพรทิพย์

แซ่ลิม้

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

6.

นำยพงษ์เทพ

วิชยั กุล1

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

โดยมีนำงสำวอัจฉรำพร โยธำ ทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หมำยเหตุ 1 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นำยพงษ์ วิชยั กุล เข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 27 กรกฎำคม 2564 เป็ นต้นไป
2
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ พลเรือเอกสุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช เข้ำดำรง
ตำแหน่ง กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหำคม 2564 เป็ นต้นไป

ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัท ได้กำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย
กำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี ้
1. นำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทในกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยงที่
สำมำรถยอมรับได้
2. กำหนดแผน กรอบ และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำร
ควำมเสี่ยง และติดตำมกำรนำไปปฏิบัติ รวมทั้งกำรสอบทำนประสิทธิผลของกรอบกำรบริหำรควำม
เสี่ยง
3. สอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และดำเนินกำรเพื่อให้ม่นั ใจได้ว่ำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีควำม
เพียงพอและเหมำะสม สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ได้ถกู นำไปปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่อง
4. ประสำนงำนร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำ เสมอโดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรู แ้ ละข้อมูล
เกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มีผลกระทบหรืออำจมีผลกระทบต่อบริษัท
5. ดำเนินกำรตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปั ญหำสำคัญที่เกิดขึน้ ในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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6. นำเสนอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
รับทรำบ และ/หรือ พิจำรณำทุกไตรมำส

(3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีจำนวน 4 คน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.

นำยพงศ์พนั ธ์

ตาแหน่ง
คงกำเนิด

ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
นำงสำวชัญญำพัทธ์
วิพฒ
ั นำนันทกุล
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
2
พลเรือเอกสุรพงษ์
อำนรรฆสรเดช
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
1
นำยพงษ์เทพ
วิชยั กุล
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
โดยมีนำงสำวอัจฉรำพร โยธำ ทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

ประเภทกรรมการ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

หมำยเหตุ 1 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นำยพงษ์เทพ วิชยั กุล เข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 สิงหำคม 2564 เป็ นต้นไป
2
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ พลเรือเอกสุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช เข้ำดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหำคม 2564 เป็ นต้นไป

ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน โดยกำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ดังนี ้
การสรรหา
1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อยโดยพิจำรณำควำม
เหมำะสมของจำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ แล้วแต่กรณี
3. พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริษัทที่ครบวำระ
และ/หรือ มีตำแหน่งว่ำงลง และ/หรือ แต่งตัง้ เพิ่ม
4. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
5. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
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การกาหนดค่าตอบแทน
1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุด
ย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่ำตอบแทนที่จำเป็ นและเหมำะสมทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมกำรบริษัทเป็ น
รำยบุค คลในแต่ละปี โดยพิ จ ำรณำควำมเหมำะสมกับ ภำระหน้ำที่ ควำมรับ ผิ ด ชอบ ผลงำนและ
เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ำยคลึงกันและประโยชน์ท่คี ำดว่ำจะได้รบั จำกกรรมกำรเพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ให้คำชีแ้ จงตอบคำถำมกับค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บริษัทในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. รำยงำนนโยบำย หลักกำร/เหตุผลของกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรตำมข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของ
บริษัทฯ
5. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยโดยฝ่ ำย
บริ ห ำร และหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ จะต้อ งรำยงำนหรื อ น ำเสนอข้อ มู ล และเอกสำรที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ อ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน ให้บรรลุตำมหน้ำที่ท่ไี ด้รบั มอบหมำย

(4) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีจำนวน 3 คน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ประเภทกรรมการ

1.

พลเรือเอกสุรพงษ์

อำนรรฆสรเดช1

ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

กรรมกำรอิสระ

2.

นำงสำวชัญญำพัทธ์

วิพฒ
ั นำนันทกุล

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

กรรมกำรอิสระ

3.

นำยพงศ์พนั ธ์

คงกำเหนิด

กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

กรรมกำรอิสระ

โดยมีนำงสำวอัจฉรำพร โยธำ ทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
หมำยเหตุ 1 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ พลเรือเอกสุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช เข้ำดำรงตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหำคม 2564 เป็ นต้นไป

ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมกำรบริษัท ได้กำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดย
กำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี ้
1. กำกับดูแลให้บริษัทมีกำรดำเนินงำนและปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
2. พิ จ ำรณำให้ค วำมเห็ น ชอบแผนงำนกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริม กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษำมำตรฐำนและพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี พร้อมทั้งสร้ำงกำรกำกับดูแล
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

กิจกำรที่ดีให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้กำรสื่อควำมหมำยไปยังกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอ
กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ของตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และสำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์
ดูแลกำรดำเนินงำนและกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กำหนดแนวทำงกำรรำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในรำยงำนประจำปี
พิ จ ำรณำให้ควำมเห็น ชอบกำรเผยแพร่แ ละประชำสัมพัน ธ์กำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำรของบริษัท และ
นโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศของบริษัท สู่สำธำรณะชนในวงกว้ำง รวมถึงกำรปรับปรุ งกำร
เผยแพร่ขอ้ มูลกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
กำหนดให้มีระบบงำนรับข้อร้องเรียนจำกผูม้ ีส่วนได้เสีย ในกรณีท่ีเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และ จริยธรรมธุรกิจของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ พนักงำน
ทบทวนแนวทำง หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนว
ปฏิ บั ติ ข องสำกล ปฏิ บั ติ แ ละข้อ เสนอแนะของสถำบั น ก ำกั บ ฯ หรื อ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท
ทบทวนจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทให้เป็ นปั จจุบนั เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับ
แนวปฏิบตั ิของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรทุกชุดและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมตั ิ
ปฏิบตั ิงำนอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

(5) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริหำร มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ประเภทกรรมการ

1.

นำยกิตติ

พัวถำวรสกุล

ประธำนกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

2.

นำงสำวพรทิพย์

แซ่ลิม้

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

3.
4.

นำยพงษ์เทพ
นำยชำญณรงค์

วิชยั กุล

1

สนธิอชั ชรำ

2

โดยมีนำงสำวอัจฉรำพร โยธำ ทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
หมำยเหตุ 1 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นำยพงษ์เทพ วิชยั กุล เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริหำร
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 27 กรกฎำคม 2564 เป็ นต้นไป
2
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นำยชำญณรงค์ สนธิอชั ชรำ เข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริหำร โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 สิงหำคม 2564 เป็ นต้นไป
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำร
บริหำรงำนในเรื่องเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริหำรของบริษัท กำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ
งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในกำรดำเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำและอนุมัติและ/หรือให้
ควำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด ทั้ ง นี ้ ได้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรบริ ห ำร โดยก ำหนดไว้ ใ นกฎบั ต ร
กรรมกำรบริหำร ดังนี ้
ทำหน้ำที่ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดไว้
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
1. กำหนดกลยุทธ์และแผนกำรดำเนินธุรกิจ งบประมำณ รวมถึงโครงสร้ำงในกำรบริหำรงำนเพื่อ ให้
สำมำรถด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยและเป้ ำ หมำยของคณะกรรมกำรบริ ษั ท รวมทั้ ง น ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
2. กำหนดอำนำจอนุมตั ิของแต่ละบุคคลให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม จัดให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ท่อี ำจจะเอือ้
ต่อกำรทุจริตในหน้ำที่ออกจำกกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมตั ิ รวมทัง้ ควบคุมให้มี
กำรถือปฏิบตั ิตำมหลักกำรและข้อกำหนดที่มีกำรอนุมตั ิแล้ว
3. พิจำรณำโครงสร้ำงองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
4. มีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงเงินเดือน กำหนดขอบเขตหน้ำที่ในกำรทำงำน บรรจุ แต่งตัง้
โยกย้ำย ตัดหรือลดค่ำจ้ำง ถอดถอน เลิกจ้ำง กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้รำงวัล พิ จำรณำควำมดี
ควำมชอบของพนักงำน
5. พิจำรณำอนุมัติกำรดำเนินงำนในกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินสำหรับ
สนับสนุนกำรทำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิ ดบัญชีธนำคำร กำรปิ ดบัญชีธนำคำร กำรกูย้ ืมเงิน กำรให้
กูย้ ืมเงิน กำรจัดหำวงเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง คำ้ ประกัน และอื่น ๆ รวมถึงกำรซือ้ ขำย และจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ท่ดี ินใด ๆ เพื่อกำรดำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ ตำมอำนำจอนุมตั ิท่คี ณะกรรมกำรบริษัทให้ไว้
6. พิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุน และกำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนำจอนุมตั ิ
7. พิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ำยงำนของบริษัท และพิจำรณำอนุมตั ิ คำขอจำกฝ่ ำยงำน
ต่ำง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนำจสั่งกำรของฝ่ ำยงำนนั้น ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตำมอำนำจอนุมตั ิท่ีคณะกรรมกำร
บริษัทให้ไว้
8. พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำ และคณะที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของ
บริษัท
9. พิจำรณำเรื่องกำรระดมทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
10. ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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ทัง้ นี ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น กำรมอบอำนำจ
ดังกล่ำว ผูไ้ ด้รบั มอบอำนำจนั้นต้องไม่มีอำนำจอนุมัติรำยกำรที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
(“บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ” ให้มีควำมหมำยตำมที่กำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ซึ่งกำรอนุมตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวตำมข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่
เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นลักษณะกำรดำเนินธุรกรรมกำรค้ำปกติท่ วั ไปของบริษัทที่เป็ นไปตำมนโยบำยและ
หลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมตั ิไว้
รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการในปี 2564 มีดังนี้
จานวนที่ร่วมประชุม / จานวนประชุมทั้งหมด
ชื่อ - สกุล
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหำรควำม สรรหำและกำหนด กำกับและดูแล
บริหำร
เสี่ยง
ค่ำตอบแทน
กิจกำรที่ดี
1. นำยพอพล
มณีรินทร์
7/7
2. นำยพงศ์พนั ธ์
คงกำเหนิด
7/7
4/4
7/7
5/5
2/2
2
3. พลเรือเอกสุรพงษ์
อำนรรฆสรเดช
2/7
1/4
2/7
1/5
1/2
4. นำงสำวชัญญำพัทธ์ วิพฒ
ั นำนันทกุล
7/7
4/4
7/7
5/5
2/2
5. นำยกิตติ
พัวถำวรสกุล
7/7
7/7
12/12
6. นำงสำวพรทิพย์
แซ่ลมิ ้
7/7
7/7
12/12
1
7. นำยพงษ์เทพ
วิชยั กุล
4/7
4/7
2/5
5/12
3
8. นำยชำญณรงค์
สนธิอชั ชรำ
1/7
1/7
2/12
1
หมำยเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นำยพงษ์เทพ วิชยั กุล เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท /
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรบริหำร โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 27 กรกฎำคม 2564 และที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นำยพงษ์เทพ วิชยั กุล เข้ำดำรงตำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 สิงหำคม 2564 เป็ นต้นไป
2
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นำยพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด เข้ำดำรงตำแหน่งประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และแต่งตัง้ พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหำคม 2564 เป็ นต้นไป
3
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 มีมติแต่งตัง้ นำยชำญณรงค์ สนธิอชั ชรำ เข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรบริหำร โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 เป็ นต้นไป

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
บริษัทได้พิจำรณำแนวทำงในกำรกำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรอย่ำงเป็ นธรรม และ
สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำง ๆ รวมถึงให้มีควำมสอดคล้องกับผลประกอบกำรของบริษทั
และภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ตำมมติท่ีประชุมสำมัญของผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่
23 เมษำยน 2564 กำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นกำรจ่ำยเบีย้
ประชุมกรรมกำรต่อครัง้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
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ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ ครั้ง)
50,000
30,000

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

20,000

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

-

บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเฉพำะกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เท่ำนัน้ และ งดกำรจ่ำย
ค่ ำ ตอบแทนให้ก รรมกำรที่ เ ป็ น ผู้บ ริห ำร โดยไม่ มี ก ำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนให้ค ณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ ได้แ ก่
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
สาหรับงวดปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ชื่อ – นามสกุล
1. พล.อ.พอพล
2. นำงจิตรมณี
3. นำยพงศ์พนั ธ์
4. นำงสำวชัญญำพัทธ์
5. พลเรือเอกสุรพงษ์
5. นำยกิตติ
6. นำงสำวเนติรดั
7.นำงสำวพรทิพย์
8.นำยพงษ์เทพ
9.นำยชำญณรงค์
รวม

มณีรินทร์
สุวรรณพูล
คงกำเหนิด
วิพฒ
ั นำนันทกุล
อำนรรฆสรเดช
พัวถำวรสกุล
สังข์งำม
แซ่ลมิ ้
วิชยั กุล
สนธิอชั ชรำ

กรรมการบริษัท
350,000
90,000
160,000
140,000
40,000
780,000

กรรมการตรวจสอบ
-

ค่าบาเหน็จ
-

รวม
350,000
90,000
160,000
140,000
40,000
780,000

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ผูบ้ ริหำรของบริษัท มีจำนวน 6 คน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1.

นำยกิตติ

พัวถำวรสกุล

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

2.

นำยกิตติศกั ดิ์

สิกขมำน

3.

นำงสำวพรทิพย์

แซ่ลิม้

รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยให้บริกำรบริหำรและ
จัดกำรขนส่งและพิธีกำรศุลกำกร (FF)
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยให้บริกำรขนส่งและ
กระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ (NVOCC)

4.

นำยพงษ์เทพ

วิชยั กุล

5.

นำยชำญณรงค์

สนธิอชั ชรำ

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชี-กำรเงินและธุรกำรบุคคล

6.

Mr.Roi

Levy

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยสำยงำนพัฒนำธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2556 ได้กำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยต่ ำ ง ๆ รวมถึ ง กฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลั ก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลั ก ทรัพ ย์ ป ระกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ ประกำศอื่นใด กฎระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
2. ดูแล บริหำร ดำเนินงำน และปฏิบตั ิงำนประจำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็ นไปตำม
นโยบำย วิ สั ย ทั ศ น์ เป้ ำ หมำย แผนกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และงบประมำณที่ ก ำหนดโดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท
3. บริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนของบริษัทให้เป็ นไปตำมภำรกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรดำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท และกลยุทธ์ในกำรดำเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องตำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท
4. กำกับดูแลกำรดำเนินกำรด้ำนกำรเงิ น กำรตลำด งำนบริหำรบุคคล และด้ำนกำรปฏิบัติงำน อื่ น ๆ
โดยรวมเพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยและแผนกำรดำเนินงำนของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมกำร
บริษัท
5. มีอำนำจจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง กำหนดอัตรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนสำหรับพนักงำน
บริษัท โดยสำมำรถแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอำนำจช่วงให้ดำเนินกำรแทนได้
6. กำหนดบำเหน็จรำงวัล ปรับขึน้ เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจำกโบนัสปกติประจำ
ของพนักงำนบริษัท
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7. เจรำจำ และเข้ำทำสัญญำ และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงิน
ส ำหรั บ แต่ ล ะรำยกำรให้ เ ป็ นไปตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นอ ำนำจด ำเนิ น กำรที่ ผ่ ำ นกำรอนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกำศ และบันทึกต่ำงๆ ภำยในบริษัท เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษัทเป็ นไปตำม
นโยบำยและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษำระเบียบวินยั ภำยในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้ำที่ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งมีอำนำจดำเนินกำรใด ๆ ที่
จำเป็ นในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว
10. ให้มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ /หรือ มอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้
โดยกำรมอบอำนำจช่วง และ /หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจ
ตำมหนังสือมอบอำนำจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็ นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมกำร
ของบริษัทได้กำหนดไว้ ทัง้ นี ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรือ
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำย
และหลักเกณฑ์ท่ที ่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมตั ิไว้
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2556 ได้กำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรมีอำนำจอนุมตั ิทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริกำรและ/หรือสินค้ำอันเป็ นปกติธุระของบริษัทตำมงบประมำณใน
วงเงินไม่เกิน 5.00 ล้ำนบำท และอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน 1.00 ล้ำน
บำท และอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณไม่เกิน 1.00 ล้ำนบำท หำกเกินจำนวนที่สำมำรถอนุมตั ิได้ ให้
นำเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้วแต่กรณีและมีอำนำจอนุมตั ิ
ทำธุรกรรมต่ำง ๆ นอกงบประมำณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10.00 ของงบประมำณที่ได้อนุมตั ิไว้ในแต่ละปี

การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำบริษัทมีควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำน อีกทั้ง คณะกรรมกำรได้เล็งเห็นถึงควำมจำเป็ นและ
ควำมสำคัญของกำรสืบทอดตำแหน่งงำนของผูบ้ ริหำรระดับสูง บริษัทได้จดั ทำแผนสืบทอดตำแหน่งตัง้ แต่ผอู้ ำนวยกำรฝ่ ำย
ขึน้ ไป โดยได้ระบุตวั บุคคลที่จะทำหน้ำที่แทน ในกรณีท่ยี งั ไม่มีตวั บุคคลที่สำมำรถทำหน้ำที่แทน ในกรณีท่ยี งั ไม่มีตวั บุคคล
ที่สำมำรถรับได้ทนั ที ได้จดั ให้มีระบบพัฒนำบุคลำกรในลำดับรองลงมำเพื่อเตรียมควำมพร้อม รวมทัง้ สรรหำจำกภำยนอก
ทัง้ นี ้ เพื่อรักษำควำมเชื่อมั่นให้นกั ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงำนว่ำในกำรดำเนินงำนของบริษัทจะได้รบั กำรสำนต่ออย่ำง
ทันท่วงที
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เลขานุการบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตัง้
นำงสำวอัจฉรำพร โยธำ ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท แทน นำงสำวรุ่งอรุ ณ บงกชกนก โดยคุณสมบัติครบถ้วนและ
เหมำะสมเป็ นผูด้ ำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งมีควำมรอบรูแ้ ละเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของ
เลขำนุกำรบริษัท มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเป็ นผูม้ ีควำมเข้ำ ใจในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรและข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดี โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และดำเนินกำรอื่น ๆ
ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผูบ้ ริหำรของบริษัทได้รบั ค่ำตอบแทนเป็ นรำยเดือน และโบนัส ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัท ในปี 2564 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำรของบริษัท และ ผูบ้ ริหำรของบริษัท สี่
รำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำร รวมทัง้ สิน้ 16.04 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท/ปี )

ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
-

เงินเดือน โบนัส
ค่ำตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่ำประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ, ค่ำเบีย้ ประชุม, เงินชดเชย
ตำมกฎหมำย และค่ำคอมมิชชั่น เป็ นต้น

ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน

13.61
2.43

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงำน จำนวนทัง้ สิน้ 147 คน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ำยผลตอบแทน
ให้แก่พนักงำนจำนวนทัง้ สิน้ 72.93 ล้ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำประกันสังคม และเงิน
สมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น โดยสำมำรถแบ่งรำยละเอียดตำมฝ่ ำยดังนี ้
สายงาน
แผนกให้บริกำรบริหำรและจัดกำรขนส่งและพิธีกำรศุลกำกร(FF)
แผนกให้บริกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ(NVOCC)
แผนกกำรเงินและบัญชี เทคโนโลยีสำรสนเทศและแผนกอื่น ๆ
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
58
23
45
143

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2556 กับ บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกสิกรไทย
จำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้พนักงำนทำงำนกับบริษัทในระยะยำว
โดยในปี 2564 มีพนักงำนคงเหลือในกองทุนสำรองเลีย้ งชีพทัง้ สิน้ จำนวน 53 คน
ค่าตอบแทนอืน่
นอกจำกผลตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพที่บริษัทจ่ำยให้กบั พนักงำนของ
บริษัทแล้ว บริษัทยังมีกำรจ่ำยสวัสดิกำรอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กบั พนักงำนของบริษัทดังนี ้
- กองทุนประกันสังคม
- สวัสดิกำรด้ำนกำรช่วยเหลือ
- สวัสดิกำรด้ำนเครื่องแบบพนักงำน
- สวัสดิกำรค่ำพำหนะ / ค่ำที่พกั / ค่ำเบีย้ เลีย้ ง
- สวัสดิกำรด้ำนกิจกรรม
- สวัสดิกำรวันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สวัสดิกำรด้ำนกำรลำ
การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีพนักงำนทัง้ สิน้ 154 คน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีพนักงำนทัง้ สิน้ 134 คน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีพนักงำนทัง้ สิน้ 147 คน

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร

55

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
- ไม่มี –
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบำยพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู ค้ วำมสำมำรถ ทักษะ ทัศนคติ
และเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ รองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต โดยบริษัทได้จัดทำ
แผนกำรฝึ กอบรมประจำปี ทงั้ ภำยในและภำยนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของพนักงำนแต่คน
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนโดยรวมของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทได้มีผบู้ ริหำรและพนักงำน
ร่วมอบรมกับหน่วยงำนภำยนอกทัง้ สิน้ 24 หัวข้อ และได้จดั ให้มีกำรอบรมภำยในทัง้ สิน้ 3 หัวข้อ ดังนี ้
หลักสูตรอบรม-สัมมนำภำยนอก มีดงั นี ้
สำหรับผูบ้ ริหำร
1. หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 63 / วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรเมืองกำรปกครองในระบบประชำธิ ปไตย สำหรับนักบริหำรรุ่น 24
/ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง สถำบันพระปกเกล้ำ
3. หลักสูตรต่ออำยุผชู้ ำนำญกำร ศุลกำกร ประจำบริษัท
4. หลักสูตรประกำศนียบัตรกฎหมำยทรัพย์สินทำงปั ญญำชัน้ สูง (IP Bar 2021)
5. หัวข้อเรื่องรำยงำนในงบกำรเงินที่ผสู้ อบบัญชีให้ควำมสำคัญและนักบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิดว้ ยควำมระมัดระวัง
สำหรับพนักงำน
1. หัวข้อระบบ Customs Trader Portal Phase สำหรับผูป้ ฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรออกของ
2. หัวข้อกำรต่ออำยุตวั แทนออกของนิติบคุ คลผ่ำนระบบลงทะเบียนผูม้ ำติดต่อออนไลน์
3. หลักสูตรพิกดั ศุลกำกรระบบฮำร์โมไนซ์และพิกดั ศุลกำกรฮ์โมไนซ์อำเซียน ฉบับปี 2022
4. หัวข้อระบบติดตำมสถำนะกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร (E-Tracking)
5. หัวข้อ Final countdown to PDPA by UOB x Microsoft
6. หัวข้อสถำนภำพในปั จจุบนั และทิศทำงของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
7. หัวข้อสรุปสำระสำคัญ TFRSs for PAEs ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้ในปี 2564
8. หัวข้อพร้อมเสมอเมื่อเจ้ำพนักงำนสรรพกรเข้ำตรวจสอบภำษี
9. หัวข้อ Financial Reporting Trends 2021
10. หัวข้อ Finance Transformation Consolidation and Reporting
11. หัวข้อ Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives
12. หัวข้อ What’s trending in the capital market
13. หัวข้อ The New CFO 2021
14. หัว ข้อ Sustainability, ESG and a company’s reporting แนวคิ ด ควำมยั่ง ยื น ขององค์ก รกับ กำรจัดทำ
ข้อมูลเพื่อกำรรำยงำน
15. หัวข้อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบเรื่องกำรกำหนดรำคำโอน Transfer Pricing
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16. หัวข้อแนวโน้ม ทิศทำงกำรทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ตอ้ งพิจำรณำและกลยุทธ์กำรทำ M&A ให้ประสบ
ควำมสำเร็จ
17. หัวข้อตลำดทุน Live Exchange โอกำสเติบโตทำงธุรกิจของ SME และ Startups
18. หัวข้อที่ตอ้ งมีใน TP Documentation – Local File และรำยงำนข้อมูลรำยประเทศ (“CbCR”) ในประเทศ
ไทย
19. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ ที่ 123
หลักสูตรอบรมภำยในมีดงั นี ้
1. หลักสูตร พัฒนำทักษะกำรให้บริกำร
2. หัวข้อนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Good Governance)
3. หัวข้อ Code of Conduct – จรรยำบรรณธุรกิจ, ควำมรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับตลำดหลักทรัพย์
สรุปจำนวนชั่วโมงกำรอบรมพนักงำนประจำปี 2564
ระดับ

จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรมเฉลี่ยต่อคน

ผูบ้ ริหำร

66

พนักงำน

44

ทั้งนีส้ ำหรับหลักสูตรกำรอบรมภำยนอก บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงำนและผูบ้ ริหำร เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรที่
เหมำะสมและเป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำศักยภำพในกำรทำงำนที่จดั ขึน้ โดยสถำบันต่ำง ๆ และกำรอบรมภำยในเพื่อให้
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกท่ำนได้มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจพืน้ ฐำนเกี่ยวกับองค์กร นโยบำย ภำพรวมขององค์กร เพื่อรับทรำบ
และปฏิบตั ิอย่ำงถูกต้องร่วมกัน รวมถึง กำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผูส้ อบบัญชีตำมเกณฑ์กำรประเมินของบริษัทได้แก่ควำมเป็ น
อิสระในกำรปฏิบัติงำน คุณภำพ มำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำน และผูส้ อบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศของตลำด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและต้อ งได้รับ ควำมเห็ น ชอบจำกสำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์
ทั้งนีผ้ ูส้ อบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบัติถูกต้องตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท และบริษัทในเครือ ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด มีควำมเป็ นอิสระใน
กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท
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สำหรับงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัท จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงำน
อีวำย จำกัด รวมทัง้ สิน้ 3 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ค่ำสอบบัญชีรำยไตรมำสและค่ำสอบบัญชีรำยปี โดยไม่รวมค่ำใช้จ่ำย
เบ็ดเตล็ดของผูส้ อบบัญชี เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำยำนพำหนะ เป็ นต้น
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Free)
-ไม่มี-
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