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บรษิัทไดม้ีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการใหส้อดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดี ส าหรบับรษิัทจดทะเบียน CG Code 2560 ซึง่คณะกรรมการบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ จ ากดั 

(มหาชน) ไดม้มีติอนมุตัิปรบัปรุงเพิ่มเติมแกไ้ขนโยบายดงักล่าวในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 

23 กมุภาพนัธ ์2564 



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ซึ่งมีควำมส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่ท  ำใหบ้รษิัทมีระบบกำรบรหิำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
และเป็นส่วนส ำคญัในกำรส่งเสริมกิจกำรของบริษัทใหม้ีกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อใหเ้กิดควำม
เชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยงัก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทและส่งเสริมใหเ้กิดควำมยั่งยืนของ
บรษิัทฯ 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยก ำหนดใหม้ี
นโยบำยก ำกับดแูลกิจกำร และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร คณะกรรมกำรบรษิัท
เป็นผูผ้ลกัดนัและก ำกบัใหเ้กิดกำรน ำไปใชป้ฏิบตัิในกระบวนกำรท ำงำนโดยคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคน ได้
ปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครดั และยึดถือปฏิบตัิตัง้แต่ปี 2557 และไดท้ ำกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อผูถื้อหุน้ นกั
ลงทนุ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูท้ี่เก่ียวขอ้งรบัทรำบ  

บรษิัทฯ ก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นประจ ำทกุปี หรืออย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยใน
ปี 2564 ไดม้ีกำรทบทวนผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 ไดพ้ิจำรณำ
ทบทวนคู่มือนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รวมถึงนโยบำยและขอ้พึงปฏิบตัิต่ำง ๆ ใหค้ลอบคลมุทัง้ 5 หมวด ดงันี ้ 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้
2. กำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนั
3. กำรค ำนึงถึงบทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส
5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อใหก้รรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุก
คนยึดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนดงันี ้ 

1) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และ พนกังำนทุกคน จะปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท และรบัผิดชอบ
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและยึดมั่นในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
รวมถึงคู่มือจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัท มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน

2) คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทส ำคัญร่วมกับผู้บริหำรในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำย และ
เป้ำหมำยธุรกิจของบรษิัท รวมถึงกำรวำงแนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรและด ำเนินธุรกิจที่มีควำมเหมำะสม
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3) คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนจะตอ้งปฏิบัติหน้ำที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ระมัดระวัง 
รอบคอบ และ ถกูตอ้งตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมถึงประกำศที่เก่ียวขอ้ง 

4) คณะกรรมกำรบรษิัท ผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคน จะยึดควำมเป็นธรรมโดยปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย
อย่ำงเท่ำเทียมกนั พรอ้มทัง้ดูแลสอดส่อง ควบคุม และ ป้องกันกำรตดัสินใจ หรือกำรกระท ำใด ๆ ท่ีมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

5) คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคน จะยึดมั่นในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสัตยส์ุจริต 
ยตุิธรรม โปรง่ใสตรวจสอบได ้ 

6) ด ำเนินกำรใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำ
ระบบบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินถกูตอ้งและเชื่อถือได ้

7) ปฏิบตัิต่อพนกังำนดว้ยควำมเป็นธรรม ส่งเสริมและปลกูจิตส ำนึกใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับกำร
พฒันำศกัยภำพของบคุลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

8) ด ำเนินกำรใหม้ีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคญั ทัง้ในเรื่องกำรเงิน และเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องกำรเงิน อย่ำงถกูตอ้ง 
เพียงพอ เชื่อถือได ้และทนัเวลำ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุ และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท ไดร้บัสำรสนเทศ
อย่ำงเพียงพอและเท่ำเทียมกนั อย่ำงเหมำะสมและทั่วถึง 

9) ด ำเนินกำรตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั รวมถึงมีกำรควบคมุดแูลอย่ำงต่อเนื่อง 
10) ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม และน ำไปสู่

กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

ทัง้นี ้รวมถึงทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตัิ เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนของ
บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน โดยเพิ่มเติมเรื่องกำรใหข้อ้มลูกำรกระท ำผิดและกำรทจุรติ 
กำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบตัิตำมจริยธรรม วิธีกำรแจง้เบำะแส ใหข้อ้มลู และมำตรกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมต่อ
ผูใ้หข้อ้มลู ผูร้ำยงำน ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือในกำรรำยงำนขอ้มูลดงักล่ำว  

นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ ที่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้กรรมกำรบริษัทจะมี
บทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และภำพรวมขององค์กร มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำแผนงำน และ 
งบประมำณประจ ำปี ของบรษิัทฯ โดยมอบหมำยใหฝ่้ำยบรหิำรเป็นผูน้  ำเสนอ และ คณะกรรมกำรบรษิัทแสดงควำมคิดเหน็
และอภิปรำยรว่มกบัฝ่ำยบรหิำร เพื่อใหเ้กิดควำมเห็นชอบรว่มกนั รวมถึงก ำกบัดแูลใหฝ่้ำยบรหิำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำย กลยทุธ ์แผนธุรกิจและงบประมำณที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ดแูลใหม้ีกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบควบคมุภำยใน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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โครงสร้างคณะกรรมการ 

บรษิัทฯ ไดม้ีกำรก ำหนดใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิัทจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวนอย่ำง
นอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน ซึ่งมีหนำ้ที่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยปฏิบตัิ
หนำ้ที่ตรวจสอบและถ่วงดลุกำรบรหิำรกิจกำรต่ำง ๆ ของบรษิัท เพื่อใหด้  ำเนินไปอย่ำงถกูตอ้ง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์
สงูสดุของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมใหม้ีควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัท  โดยใหป้ระกอบดว้ย
ผูท้รงคณุวฒุิที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถที่หลำกหลำย มีประสบกำรณ ์ควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญที่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ยึดมั่นในคณุธรรมและควำมซื่อสตัย ์โดยไม่จ ำกดัเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ อำย ุทกัษะทำงวิชำชีพ หรือคณุสมบตัิเฉพำะ
ดำ้นอื่น ๆ  

ปัจจบุนับรษิัทฯ มีกรรมกำรทัง้สิน้จ ำนวน 8 ท่ำน แบ่งเป็น กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 4 ท่ำน และกรรมกำรท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหำรและมีคุณสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ ซึ่งรวม
กรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งโครงสรำ้งกรรมกำรดังกล่ำวจะช่วยท ำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงเพื่ อ
พิจำรณำในเรื่อง ต่ำง ๆ  นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อช่วยในกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรของบรษิัทฯ ดงันี ้

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
- คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
- คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
- คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
- คณะกรรมกำรบรหิำร 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทเพื่อใหม้ีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทอำจสรรหำคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ ขึน้มำปฏิบตัิงำนตำมที่
ไดร้บัมอบหมำยเพื่อแบ่งเบำภำระกำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท 

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 

 กรรมกำรบรษิัทตระหนกัดีถึงประโยชนใ์นควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำรบรษิัทและเห็นว่ำเป็นปัจจยัส ำคญั
ปัจจยัหนึ่งในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตดัสินใจและกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท 

 ทัง้นี ้ควำมหลำกหลำยนัน้ไม่ไดจ้ ำกดัเฉพำะในเรื่องเพศเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถึง อำย ุประวตัิกำรศกึษำ ประสบกำรณ์
ในวิชำชีพ ทักษะและควำมรู ้ดังนั้น ในกำรสรรหำและกำรพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทจะอยู่บนพืน้ฐำนของควำมรู้
ควำมสำมำรถและใชห้ลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกซึ่งไดค้  ำนึงถึงผลประโยชนข์องควำมหลำกหลำยมำประกอบดว้ย 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 

ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม หรือจ ำนวน
ใกลท้ี่สุดกับจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้น โดยกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บักำรพิจำรณำ
เสนอชื่อต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งอีกครัง้ 

ส ำหรบักรรมกำรตรวจสอบนัน้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละคนจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระตำมขอ้บงัคบัของบริษัท อำจแต่งตัง้ใหก้ลบัมำใหม่ไดใ้นกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำร
ตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใด นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหก้รรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลท่ี
เขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนสำมำรถอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 

บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดคณุสมบตัิของบคุคลที่จะเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงแทจ้รงิเหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบริษัท
โดยควำมเป็นอิสระตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด ซึ่งบริษัทฯ ก ำหนดให้
กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไดไ้ม่เกนิ 9 ปี นบัจำกวนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ
ในครัง้แรก และหำกบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นที่จะแต่งตัง้ให้กรรมกำรอิสระท่ำนนั้นด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำร
สำมำรถท ำได ้แต่ตอ้งมีกำรพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลและชีแ้จงถึงควำมจ ำเป็นดงักล่ำวประกอบ โดยในปี 2564 ไม่มี
กรรมกำรอสิระคนใด ด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปี 

ทั้งนี ้เพื่อใหเ้กิดควำมชัดเจนในหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ บริษัทฯ จึงไดก้ ำหนดหนำ้ที่ของประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรใหช้ดัเจน เพื่อไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ ำนำจอย่ำงไม่จ ำกดั  โดยแยกบุคคลที่ด  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ออก
จำกบคุคลที่ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร และก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร  

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัท 

     ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในฐำนะผูน้  ำของคณะกรรมกำรบริษัท และมีหนำ้ที่ในฐำนะเป็นประธำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผูถื้อหุน้ ประธำนกรรมกำรบริษัทรบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทใน
กำรบรหิำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงและนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิัท 

บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก ำหนดใหก้รรมกำรบริษัทปฏิบตัิตำมขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส ำหรบักรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรตอ้งเขำ้ใจและทรำบถึงบทบำทหนำ้ที่
และควำมรบัผิดชอบของตน และตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจน
มติที่ประชุมดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ และค ำนึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัท
เป็นผูก้  ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมำณของบริษัทฯ และก ำกับดูแลใหฝ่้ำย
จัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย แผนกำร และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 
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การประชุมคณะกรรมการ 

กำรประชมุคณะกรรมกำรเป็นไปตำมขอ้บงัคบับรษิัทฯ กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทมหำชนจ ำกดัและกฎระเบียบ
ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และมีกำรจดัประชมุพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น โดยก ำหนดกำรประชมุคณะกรรมกำรอย่ำงนอ้ยปี
ละ 6 ครัง้ เพื่อสำมำรถติดตำมกำรดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล และคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
กำรประชมุอย่ำงนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยเลขำนกุำรบรษิัทไดจ้ดัท ำปฏิทินกำรประชมุประจ ำปีส่งใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบ
ล่วงหนำ้ ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี เพื่อใหก้รรมกำรไดจ้ดัสรรเวลำและลงตำรำงประชมุล่วงหนำ้ ทัง้นี ้  ไม่รวมกำร
ประชุมวำระพิเศษ บริษัทฯ จะน ำส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรกำรประชุมให้แก่
คณะกรรมกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั ก่อนกำรประชมุเพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีเวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำงเพียงพอกอ่นเขำ้
รว่มประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษำสิทธิประโยชนข์องบรษิัทฯ จะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก ำหนด
วนัประชมุใหเ้รว็กว่ำนัน้ก็ได ้ทัง้นี ้กรรมกำรตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอำจรอ้งขอใหป้ระธำนกรรมกำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรได ้
ในกรณีที่มีกรรมกำรตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปรอ้งขอ ใหป้ระธำนกรรมกำรก ำหนดวนัประชมุภำยใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีรอ้งขอ 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด จึงจะครบองคป์ระชมุที่คณะกรรมกำรสำมำรถลงมติได ้และกรรมกำรทกุคนตอ้งมีสดัส่วนของกำรเขำ้ร่วมประชมุ
คณะกรรมกำรอย่ำงน้อยร้อยละ 75 ของกำรประชุมทั้งปี และเฉล่ียรวมกันไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของกำรประชุม
คณะกรรมกำรทัง้หมดที่จดัในรอบปี ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดม้ีกำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บ
รำยงำนกำรประชมุที่ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษิัท พรอ้มใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

ทั้งนี ้คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรควรมีโอกำสที่จะประชุมกันเองตำมควำม
เหมำะสม หรืออย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร หรือฝ่ำยบริหำรเขำ้ร่วมในกำรประชมุ เพื่ออภิปรำย
ปัญหำต่ำง ๆ ทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของบรษิัทฯ เช่น กลยทุธก์ำรบรหิำรงำน แนวทำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน หรือเรื่องอื่นๆ ท่ีอยู่
ในควำมสนใจ และแจง้ผลกำรประชมุใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรรบัทรำบดว้ย  ซึ่งในปี 2564 นี ้ไดจ้ดัใหม้ีกำรประชมุ 1 ครัง้ เมื่อ
วนัท่ี 1 ธันวำคม 2564 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรในระดับที่เหมำะสมและเป็นอัตรำเพียงพอส ำหรบักำร
รักษำกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควร ปัจจัยที่จะน ำมำพิจำรณำ 
ประกอบดว้ย ประสบกำรณ ์ภำระหนำ้ที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรบัผิดชอบ ทัง้นี ้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บรษิัทจะตอ้งผ่ำนกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ส ำหรบัค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำร จะเป็นไปตำมหลกักำรและ
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดไว ้โดยจะพิจำรณำจำกภำระหนำ้ที่  ควำมรบัผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำน และผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 
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รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรจดักำรใหม้ีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ ซึ่งรวมถึงงบกำรเงนิของบรษิัทฯ งบ
กำรเงินรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี ทัง้นี ้รำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รองรบัทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีที่เหมำะสมและเป็นที่
ยอมรบัและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทั้งไดใ้ชดุ้ลพินิจอย่ำงระมดัระวังในกำรจัดท ำและดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลู
ส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

การประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ 

คณะกรรมกำรไดจ้ัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี โดยจัดให้มีกำร
ประเมินเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) รำยบุคคล 2) ทั้งคณะ และ 3) คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงกำรประเมินผลงำนประจ ำปี
ของผูบ้ริหำรสงูสดุ (CEO) อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคใน
กำรด ำเนินงำนระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ เพื่อให้น ำมำแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน โดยกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม และคณะกรรมกำรชุดย่อยได้ใช้แนวทำงกำรประเมินที่เ สนอแนะโดยตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และน ำมำปรบัปรุงเพื่อใหเ้หมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำรประเมินแบ่งตำม
หวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1) โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 
2) บทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3) กำรประชมุคณะกรรมกำร 
4) กำรท ำหนำ้ที่ของกรรมกำร 
5) ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร 
6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้รหิำร 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ สนับสนุนใหค้ณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร เขำ้ร่วมอบรม สัมมนำ หลักสูตรที่เป็นประโยชนต์่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ โดยหลักสูตรที่กรรมกำรบริษัทควรเข้ำร่วมอบรม อย่ำงน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรไทย (IOD) ซึ่งไดแ้ก่ หลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program 
(DAP) หรือ หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) หรือจำกหน่วยงำนก ำกับดูและที่เก่ียวขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง โดยกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนกับกรรมกำรเพื่อแจ้งหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมต่ำงๆ เพื่อน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณม์ำพฒันำบรษิัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง 

ปัจจบุนั คณะกรรมกำรบรษิัทท่ีเขำ้อบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกับบทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำรทัง้หมด 6 ท่ำน โดย
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร  Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ซึ่ง
หลกัสตูรดงักล่ำวจดัโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรไทย (IOD) 
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ทั้งนี ้ในปี 2564 มีกรรมกำรเข้ำร่วมอบรมเพื่อพัฒนำควำมรูค้วำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรในกำร
บรหิำรงำนใหม้ีประสิทธิภำพดงันี ้

นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ไดเ้ขำ้รว่มอบรม 

-  กำรป้องกนัรำชอำณำจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 63 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 – 2564 วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร  

อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรบริษัทยงัคงก ำหนดใหใ้นแต่ละปี กรรมกำรบริษัทอย่ำงนอ้ย 1 คนจะตอ้งเขำ้ร่วมอบรม
เพื่อพฒันำ เพิ่มพนู ควำมรูค้วำมเขำ้ใจและบทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำร 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดใหม้ีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม ่โดยมอบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบรษิทั
เป็นผูด้  ำเนินกำรจัดเตรียมขอ้มูลบริษัทฯ รำยงำนประจ ำปี ภำพรวมธุรกิจ โครงสรำ้งกำรถือหุน้ โครงสรำ้งองคก์ร คู่มือ
กรรมกำรและก ำหนดกำรประชุม และขอ้มูลที่จ  ำเป็นอื่นๆ เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจและกำรด ำเนินกำรดำ้น
ต่ำงๆ ของบรษิัทฯ ใหก้รรมกำรใหม่รบัทรำบถึงบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัทฯ เพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำร 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริหารระดับสูง  

 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและข้อแนะน ำของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมกำรจึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรจ ำกัดจ ำนวนกำรไปด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์ของกรรมกำรไดจ้ ำนวนไม่เกิน 5 แห่ง ทัง้นี ้ปัจจบุนักรรมกำรบรษิัททัง้ 8 ท่ำน ไม่มีคนใดด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท
อื่นท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง  

นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรผูจ้ัดกำรและผูบ้ริหำรระดับสูงสำมำรถรบัต ำแหน่งที่
บริษัทอื่นไดต้ำมควำมจ ำเป็นและไม่ส่งผลกระทบต่อหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบริษัทฯ โดยตอ้งไดร้บัอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท หรือผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิก่อน 

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  

เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทมีควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำน อีกทั้ง คณะกรรมกำรไดเ้ล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นและ
ควำมส ำคญัของกำรสืบทอดต ำแหน่งงำนของผูบ้ริหำรระดบัสงู บริษัทฯ ไดจ้ดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งตัง้แต่ผูอ้  ำนวยกำร
ฝ่ำยขึน้ไป โดยไดร้ะบุตวับุคคลที่จะท ำหนำ้ที่แทน ในกรณีที่ยงัไม่มีตวับุคคลที่สำมำรถท ำหนำ้ที่แทน หรือไม่สำมำรถรบั
หน้ำที่ไดท้ันที บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีระบบพัฒนำบุคลำกรในล ำดับรองลงมำเพื่อเตรียมควำมพรอ้ม รวมทั้งสรรหำจำก
ภำยนอก ทัง้นี ้เพื่อรกัษำควำมเชื่อมั่นใหน้กัลงทนุ องคก์ร ตลอดจนพนกังำนว่ำในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ จะไดร้บักำร
สำนต่ออย่ำงทนัท่วงที 
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การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิเรื่องกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทฯ 
เพื่อควำมโปรง่ใสและป้องกนัปัญหำที่อำจก่อใหเ้กิดกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งันี ้

-  กรรมกำรหรือผูบ้รหิำร รวมถึงบคุคลในครอบครวัที่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ จะตอ้งจดัท ำและ
จดัส่งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียใหก้ับบริษัทฯ โดยที่กรรมกำรและผูบ้ริหำรแต่ละคนจะตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย
นบัตัง้แต่วนัท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 

-  คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียดงักล่ำว เป็นประจ ำทกุปี 

-  กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่จดัท ำและรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงกำร
ถือครองหลกัทรพัยต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ภำยใน 3 วนั นบัจำกวนัท่ีมี
กำรเปล่ียนแปลง 

-  คณะกรรมกำรมอบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบรษิัทเป็นผูจ้ดัเก็บรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะรว่มกนัพิจำรณำเบือ้งตน้ถึงคุณสมบตัิของบคุคลที่จะมำ
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำม
พระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ประกำศตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษิทั
จะพิจำรณำคดัเลือกกรรมกำรอิสระจำกผูท้รงคุณวุฒิ  มีประสบกำรณก์ำรท ำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอื่น ๆ 
ประกอบกัน รวมถึงพิจำรณำจำกทกัษะจ ำเป็นที่ยงัขำดอยู่ประกอบกับทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะด ำเนินไป 
เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้ง จำกนัน้ จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรของบรษิัทต่อไป  

ทั้งนี ้บริษัทฯ มีนโยบำยแต่งตัง้กรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ยหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของ
บรษิัทฯ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำสำมคน โดยมีคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผู้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรือของผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อย
กว่ำสองปีก่อนวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่
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กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่ปรกึษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษิัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น 
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำรหรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิทั
ฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจดงักล่ำว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร 
กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิำร หรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกนั กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณ์
อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ
สำมของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 
ทั้งนี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้ังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่
ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบ
บญัชี  ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯสงักัดอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อน
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน 
ที่ปรึกษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
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บริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทฯ 
หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 

 ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงแทจ้ริง เช่น ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัทฯ 
ไม่มีควำมสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอำจมีอิทธิพลต่อกำรใชด้ลุพินิจและปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงเป็นอิสระ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

คณะกรรมกำรก ำหนดใหก้รรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกันออกตำม
วำระ ครำวละ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด เมื่อครบก ำหนดตำมวำระ กรรมกำรอำจไดร้บักำรพิจำรณำ
เสนอชื่อต่อที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต่อเนื่องได ้และสำมำรถกลบัมำ
ด ำรงต ำแหน่งได ้ทัง้นี ้กำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว กรรมกำรอิสระจะสำมำรถด ำรงต ำแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วำระ หรือ 
9 ปี โดยนบัจำกวนัที่ด  ำรงต ำแหน่งและบริษัทเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมกำร
อิสระนัน้ใหด้  ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรควรพิจำรณำอย่ำงสมเหตสุมผลถึงควำมจ ำเป็นดงักล่ำว  ทัง้นี ้ใน
ปี 2564 ไม่มีกรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ ด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปี  

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

กำรสรรหำบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ หรือในกรณี
อื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้และเสนอต่อผูถื้อ
หุน้ และเพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อไป ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนกำรคดัเลือกผูท้รงคณุวฒุิจำกควำมเชี่ยวชำญ วิสยัทศัน ์
ภำวะผูน้  ำ เป็นผูม้ีคณุธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปรง่ใส และสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ ทัง้นี ้
องคป์ระกอบและกำรสรรหำ แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทนั้น ไดก้ ำหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัได ้ดงันี ้

1) คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ย กรรมกำร จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมกำรของบริษัทจะตอ้งมี
คณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

กรรมกำรบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

2) ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรบรษิัทตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

(1) ใหผู้ถื้อหุน้รำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคน
เป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดั
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ลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี ใหป้ระธำนที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี ้
ขำด 

3) ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) 
ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้  ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดย
จ ำนวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสำม  

กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งอีกได  ้

กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบรษิัทนั้น ใหจ้บัสลำกกนั 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  

4) นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรจะพน้ต ำแหน่งเมื่อ 

- ตำย 

- ลำออก 

- ขำดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

- ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

- ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

5) ในกำรลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่ำสำมในส่ี (3/4)  ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

6) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อบรษิัท โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่
ใบลำออกไปถึงบรษิัท 

7) ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรเลือก
บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำย
ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำวถัดไป 
เวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่ำสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว
จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนเขำ้มำแทน 

ทั้งนี ้คณะกรรมกำรยังเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม 
เพื่อเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท โดยในปี 2564 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีเสนอชื่อกรรมกำรเขำ้มำเลือกตัง้เพื่อด ำรง
ต ำแหน่ง 
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การสรรหาแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท จะตอ้งเป็นกรรมกำรบริษัทซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร
บริษัท และมีคุณสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน ทัง้นี ้กรรมกำร
ตรวจสอบ อย่ำงนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีควำมรูด้ำ้นกำรบญัชีและกำรเงิน 

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อท ำหนำ้ที่ก ำหนดและวำงกลยุทธ์
ในกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงยังมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำและ
ทบทวนระบบกำรจัดกำรและบริหำรควำมเส่ียงให้สอดคลอ้งกับนโยบำยที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และให้
กรรมกำรบริษัทแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมี
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ขอ้บังคับ 
และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูเ้สนอกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยเลือกตัง้
จำกคณะกรรมกำรอิสระ และ ผูบ้ริหำร จ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร เพื่อมีควำมอิสระในกำรสรรหำกรรมกำร
และก ำหนดค่ำตอบแทน ที่เหมำะสมใหก้ับบริษัท และใหก้รรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้เสนอกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเลือกตั้งจำก
คณะกรรมกำรอิสระ จ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำร
บริษัทในกำรก ำหนดนโยบำยและวำงหลักเกณฑ์ในกำรเสริมสรำ้งใหบ้ริษัทมีแบบแผนและมำตรฐำนในกำร
ปฏิบตัิดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอย่ำงเป็นรูปธรรมใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร โดยมีควำมโปรง่ใส น่ำเชื่อถือ และ
ตรวจสอบได ้สรำ้งควำมมั่นใจใหแ้กผู่ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย และใหก้รรมกำรบรษิัทแต่งตัง้กรรมกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดีคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูเ้สนอกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร โดยเลือกตัง้จำกคณะกรรมกำร และ/
หรือ ผูบ้ริหำรจ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควร และใหก้รรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็นประธำน
กรรมกำรบรหิำร 

การสรรหาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ในกำรสรรหำประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรคณะกรรมกำรบริหำรจะท ำกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนมีควำมรูค้วำมสำมำรถเหมำะสมกับต ำแหน่ง เพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรบรษิัท พิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีควบคู่กับกำรด ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด และได้
จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ เพื่อใช้ในกำรกับดูแลบริษัทดังกล่ำว โดย
คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก ำกับดูแลที่ท  ำสำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำร และรบัผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และ บรษิัทรว่มอื่น ๆ เพื่อดแูลรกัษำผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึง  

- กำรส่งบุคคลเขำ้ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เขำ้ไปเป็นกรรมกำรบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้  โดยตัวแทนของ
บรษิัทจะตอ้งเป็นบคุคลซึ่งปรำศจำกผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และ บรษิัทรว่มอื่ นๆ 
ดงักล่ำว 

- ตัวแทนของบริษัทฯ จะคอยก ำกับดูแลใหบ้ริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่นๆ ปฏิบัติตำมระเบียบและ
กฎเกณฑ ์ซึ่งก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินกำรของธุรกิจ นอกจำกนี ้
ตวัแทนจะตอ้งดแูลใหบ้รษิัทย่อยมีขอ้บงัคบัในเรื่องกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น
หรือกำรท ำรำยกำรส ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่ำวใหค้รบถ้วนถูกตอ้ง และใช้หลักเกณฑท์ี่เก่ียวข้องกับกำร
เปิดเผยขอ้มลูและกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ 

- กำรก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรท ำรำยกำรส ำคญัใหถ้กูตอ้ง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ และใหม้ีกำรจดัเก็บขอ้มลูและกำรบันทึกบญัชีของบรษิัทดงักล่ำวใหบ้รษิทัฯ
สำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินรวมไดท้นัก ำหนดดว้ย 

นโยบายการลงทนุและก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. กำรลงทุนในบริษัทอื่นนัน้จะมีทัง้กำรร่วมทุนเพื่อจดัตัง้บริษัทใหม่และกำรเขำ้ซือ้หุน้ในบริษัทอื่น โดยบริษัทมี
นโยบำยในกำรเขำ้รว่มทนุกบัผูร้ว่มทนุท่ีมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่โปรง่ใสและมีธรรมำภิบำล 

2. ธุรกิจที่จะเขำ้รว่มลงทนุจะตอ้งเป็นธุรกิจที่เกือ้หนนุและเอือ้ประโยชนต์่อกำรท ำธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่ว่ำจะเป็น
แนวดิ่งหรือแนวรำบ (Horizontal and vertical)  เพื่อสรำ้งเสถียรภำพของบรษิัทฯ 
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3. ธุรกิจที่จะเข้ำลงทุนจะตอ้งผ่ำนกำรวิเครำะหปั์จจัยพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะเขำ้ไปลงทุน แนวโน้มของธุรกิจ 
รวมถึงกำรประเมินอตัรำผลตอบแทนและควำมเส่ียงในอนำคต 

4. กำรเขำ้ลงทนุจะตอ้งไม่ท ำใหเ้กิดปัญหำสภำพคล่องต่อบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
5. บริษัทฯ จะลงทุนในสดัส่วนที่สงูพอเพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนว

ทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทท่ีเขำ้ไปรว่มลงทนุได ้
6. บริษัทฯ จะทบทวนกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหส้อดคลอ้งและเหมำะสมกับสภำพธุรกิจของ

บรษิัทฯ ในแต่ละขณะ 
7. กำรลงทุนจะตอ้งผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตำมขอ้บงัคบั

ของบริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง โดยจะสอดคลอ้งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน
เรื่องหลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิของบรษิัท
จดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น พศ. 2547 

8. บริษัทฯ จะก ำกับดูแลบริษัทที่เข้ำไปลงทุนดว้ยกำรส่งตวัแทนของบริษัทฯ เขำ้ไปเป็นกรรมกำรบริษัทของ
บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ เขำ้ไปร่วมลงทุน ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ โดยตวัแทนของบริษัทฯ 
จะตอ้งเป็นบุคคลซึ่งปรำศจำกผลประโยชนข์ดัแยง้กับธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทฯ 
เขำ้ไปร่วมลงทุน โดยตัวแทนของบริษัทฯ จะตอ้งก ำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่ำว ให้
ปฏิบัติตำมระเบียบและกฎเกณฑซ์ึ่งก ำหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทฯ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มนัน้ ๆ 
ทัง้นี ้เริ่มใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 ธันวำคม 2559 

นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ตระหนกัและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจำ้ของของ
ผูถื้อหุน้  โดยไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  โดยท ำหนำ้ที่ดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้
อย่ำงเป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อหุน้ใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศ ทัง้ที่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูถื้อหุน้รำยย่อย หรือผูถื้อหุน้ประเภทสถำบนั ไดแ้ก่ กำรซือ้ขำยหรือ
กำรโอนหุน้ กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของบริษัทฯ กำรไดร้บัข่ำวสำรขอ้มลูของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ กำรเขำ้ร่วมประชมุเพื่อ
ใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร  แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี  และเรื่องที่มีผลกระทบที่มี
นยัส ำคญัต่อบรษิัทฯ เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบรคิณหส์นธิ กำรลดทนุหรือ
เพิ่มทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นตน้ 

นอกเหนือจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ บริษัทฯ ยงัไดด้  ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ก ำหนดใหม้ีกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทกุปี ภำยในระยะเวลำ 4 
เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีสิน้รอบบญัชีของบรษิัทฯ และหำกมีควำมจ ำเป็นเรง่ด่วนท่ีจะตอ้งพิจำรณำวำระพิเศษที่อำจเป็นเรื่องที่
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กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ซึ่งจ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิจำกผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
เรียกประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป 

1) เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชมุและเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
บริษัทล่วงหนำ้ โดยมีระยะเวลำใหพ้ิจำรณำเสนอไดอ้ย่ำงนอ้ย 30 วนั บริษัทไดจ้ดัท ำหลกัเกณฑก์ำรใหสิ้ทธิผูถื้อ
หุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
บริษัทในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 โดยไดป้ระกำศและเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเสนอ ผ่ำน
เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.nclthailand.com) โดยใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำวไดต้ัง้แต่วนัที่ 13 พฤศจิกำยน – 
30 ธันวำคม 2563 ทัง้นี ้เมื่อถึงก ำหนดกำรปิดรบั ปรำกฎว่ำไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องดงักล่ำวแต่อย่ำงใด 

2) จดัท ำและจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุคนรวมถึงผูถื้อหุน้สถำบนั พรอ้มทัง้
รำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม ขอ้มูลส ำคัญและจ ำเป็น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผูถื้อหุน้ พรอ้ม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครัง้ที่ผ่ำนมำ รำยงำนประจ ำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ 
ประกอบดว้ยแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตำมที่กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด และระบุวิธีกำรมอบฉันทะใหช้ดัเจน 
พรอ้มทัง้ระบุ วนั เวลำ สถำนที่ และแผนที่แสดงสถำนที่ประชุม ซึ่งในหนงัสือเชิญประชมุจะแจง้รำยละเอียดของ
เอกสำรที่ผูถื้อหุน้จะตอ้งน ำมำแสดงในวนัประชุมเพื่อรกัษำสิทธิในกำรเขำ้ประชุมโดยจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ
และเอกสำรที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วัน และกรณีมีรำยกำร
ไดม้ำ/จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น หรือรำยกำรเก่ียวโยง หรือขอเพิกถอนหลักทรพัย ์กำรเสนอขำยหลักทรพัย ์ต่อ
กรรมกำรและพนกังำน กำรเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ในรำคำต ่ำใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั เพิ่มทนุ หรือลดทนุ ตอ้งส่ง
จดหมำยเชิญใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชุมที่เก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ก่อน
วนัประชมุไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ประกำศลงในหนงัสือพิมพฉ์บบัภำษำไทยเป็นเวลำ 
3 วนั ติดต่อกนัก่อนวนัประชมุอย่ำงนอ้ย 3 วนั นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ก ำหนดใหเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุสำมญัผู้
ถือหุน้ประจ ำปี ฉบบัสมบูรณ ์พรอ้มเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชุมบนเว็บไซต ์โดยที่ฉบบัภำษำไทย เผยแพร่
ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั และฉบบัภำษำองักฤษ เผยแพร่ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุเป็น
เวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วัน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มูลข่ำวสำรเพื่อกำรตัดสินใจในกำรลงมติอย่ำงเพียงพอถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปรง่ใส และเพื่อเป็นกำรบอกกล่ำวกำรเรียกประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีเป็นกำรล่วงหนำ้ส ำหรบัใหผู้้
ถือหุน้เตรียมตวัมำเขำ้รว่มประชมุก่อนไดร้บัเอกสำรกำรประชมุดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทฯ ก ำหนดใหม้ีกำรแจง้ผ่ำนระบบ
ข่ำวของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ว่ำบรษิัทฯ ไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุบนเว็บไซต์
ของบรษิัทฯ ดว้ย 

3) ในกรณีที่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมจะมีกำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือ
ประโยชนข์องผูถื้อหุน้และจะส่งหนังสือนัดประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ก่อนจดัส่งเอกสำร 

4) เพิ่มช่องทำงในกำรรบัทรำบขอ้มูลและข่ำวสำรของผูถื้อหุน้ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยแสดงขอ้มูลและ
ข่ำวสำรต่ำงๆ ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยเฉพำะหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหนำ้ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวโหลดข้อมูลวำระกำรประชุมได้อย่ำงสะดวก และมีเวลำในกำรศึกษำข้อมูล
ประกอบกำรประชมุล่วงหนำ้อย่ำงเพียงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรูปเอกสำรจรงิจำกบรษิัทฯ  
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5) บรษิัทฯ ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนย่อมมี
สิทธิเขำ้ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ และ วิสำมญัผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลำกำรประชมุ 

6) หำกผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุได ้บรษิัทฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระหรอื
บุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทจดัส่งไปพรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชุม ผูร้บัมอบฉันทะที่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ย่อมมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับผูถื้อหุ้นทุก
ประกำร ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดท้ ำกำรเสนอรำยชื่อของกรรมกำรอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เพื่อเป็น
ทำงเลือกของผูถื้อหุน้ใหม้ีโอกำสเลือกมอบฉนัทะแก่กรรมกำรอิสระคนใดคนหน่ึงอีกดว้ย 

7) ในกำรประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทรำบเก่ียวกับกฎเกณฑท์ี่ใชใ้นกำรประชุม 
รวมถึงวิธีกำรใชสิ้ทธิลงคะแนน และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็น รวมทัง้กำรตัง้ค  ำถำมต่อที่ประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชมุ ทัง้นี ้ในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำม
คิดเห็น และตัง้ค ำถำมในที่ประชุมอย่ำงอิสระเต็มที่ โดยประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอ รวมทัง้กรรมกำร ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษัท และผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อตอบค ำถำมในท่ีประชมุดว้ย 

8) กำรด ำเนินกำรนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จัดใหม้ีบุคลำกรภำยนอกที่เป็นอิสระ เป็นผูต้รวจนับ หรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและวิสำมัญผู้ถือหุ้น อำทิ ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำยจำก
ภำยนอก หรือผูถื้อหุน้อำสำสมคัร หรือที่ไดร้บักำรคดัเลือกและเห็นชอบจำกที่ประชมุ เป็นตน้ พรอ้มเปิดเผยใหท้ี่
ประชมุทรำบและบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 

9) ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ที่มำร่วมประชุมสำมญัประชุมผูถื้อหุน้หรือกำรประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ ภำยหลังเริ่มกำรประชุม
แลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวำระท่ีอยู่ระหว่ำงพิจำรณำและยงัไม่ไดล้งมติ 

10) บรษิัทฯ ไดร้ะบกุำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้และวิสำมญัผูถื้อหุน้ และใน
กำรประชุมดังกล่ำว หำกกรรมกำรคนใดมีส่วนไดเ้สีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรพิจำรณำวำระใด ประธำนที่
ประชุมจะแจง้ใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมทรำบก่อนพิจำรณำวำระ โดยกรรมกำรคนที่มีส่วนไดเ้สียนัน้จะไม่ร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวำระ นัน้ ๆ  

11) บริษัทฯ ท ำกำรเปิดเผยมติและผลกำรลงคะแนนเสียงของแต่ละวำระในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้และวิสำมญัผู้
ถือหุน้ภำยในวนัประชมุ หรืออย่ำงชำ้ ภำยใน 9.00 น. ของวนัท ำกำรถดัไป ผ่ำนเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผ่่ำนเว็บไซตข์องบรษิัท (www.nclthailand.com) ภำยในวนัเดียวกนั 

12) จัดใหม้ีกำรจดรำยงำนกำรประชุมใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และบันทึกประเด็นซักถำมและขอ้คิดเห็นที่ส  ำคญัไวใ้น
รำยงำนกำรประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะน ำส่งรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้
ไปยงัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนันบัแต่วนัที่มีกำรประชุมผูถื้อหุ้น และเผยแพร่รำยงำนกำร
ประชมุดงักล่ำวในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

13) สิทธิในกำรไดร้บัเงินปันผล กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดแ้จง้นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
เหตุผลและขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรจ่ำยหรืองดจ่ำยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ไดท้รำบ ทั้งใน แบบแสดง
รำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (One Report) และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.nclthailand.com)  

14) สิทธิในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร  : คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่
พิจำรณำรูปแบบและหลกัเกณฑใ์นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรแตล่ะต ำแหน่ง โดยพิจำรณำจำกผูป้ระกอบกำร

16

http://www.set.or.th/
http://www.nclthailand.com/
http://www.nclthailand.com/


                                                                  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร                                                                                      

ที่มีประเภทธุรกิจ ขนำดธุรกิจ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรโดยไดเ้ปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียน
อื่นในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มีมลูค่ำตลำด (Market Capitalization) ในขนำดที่ใกลเ้คียงกนับรษิัทฯ 
ซึ่งไดเ้สนอค่ำตอบแทนในรูปของค่ำเบีย้ประชุม ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร และน ำเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำ
เป็นประจ ำทุกปี ทั้งนีร้ำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ปรำกฏในแบบแสดงรำยงำนขอ้มูลประจ ำปี 
(One Report) ในหวัขอ้ “ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร” 

15) สิทธิในกำรในควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบัญชี  : คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำคดัเลือกและก ำหนดค่ำตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชี เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำร
บรษิัท และใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิ โดยมีรำยละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีที่น ำเสนอเขำ้รบักำรแต่งตัง้
อย่ำงเพียงพอ เช่น คุณสมบตัิ ควำมเป็นอิสระ ประสบกำรณ ์และค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำของผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 
2564 เวลำ 10.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ำยทอดสด ณ หอ้งประชุม ส ำนักงำนใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจำ้ตำกสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระ
เจ้ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร โดยมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมทั้งสิน้ 7 ท่ำน โดย
ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำรทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษัท และ ผูส้อบบญัชี ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมอย่ำงครบถว้น เพื่อ
ตอบขอ้ซักถำมในประเด็นต่ำงๆ ของผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท ำหนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ทั้งฉบับ
ภำษำไทยและฉบบัภำษำองักฤษมอบให ้บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็นนำยทะเบยีน
หุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.nclthailand.com) ก่อนวันประชุม 30 วัน และรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2564 ได้
เผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ หลงัวนัประชมุภำยใน 14 วนั ส ำหรบักำรใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อ
พิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร บริษัทฯ ไดม้ีกำรด ำเนินกำรโดยได้
ประกำศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอ  ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.nclthailand.com) โดยใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอ
ตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำวไดต้ัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกำยน – 30 ธันวำคม 2563 ทัง้นี ้เมื่อถึงก ำหนดกำรปิดรบั ปรำกฏ
ว่ำไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องดงักล่ำวแต่อย่ำงใด ทัง้นี ้ในกำรลงทะเบียนเขำ้ประชุม บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีควำมประสงคจ์ะเขำ้รว่มประชมุตอ้งส่งเอกสำรยืนยนั
ตัวตนตำมที่ระบุไว้มำยังบริษัท ภำยในวันที่บริษัทก ำหนด เพื่อตรวจสอบรำยชื่อตำมขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน
รำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชมุฯ เมื่อถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริกำรจดัประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะ
ส่ง Link ส ำหรบัเขำ้รว่มกำรประชมุและคู่มือกำรเขำ้ใชง้ำน ล่วงหนำ้ 2 วนั ก่อนวนัประชมุ ไปยงัอีเมลท์ี่ไดแ้จง้ไว ้ 
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  

บรษิัทฯ มีกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำร  ผูถื้อหุน้คนไทย ผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหก้ับผูถื้อหุน้ว่ำ
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรไดด้แูลใหก้ำรใชเ้งินของผูถื้อหุน้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยมีหลกักำรดงัต่อไปนี ้ 

1) บริษัทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักับผูถื้อหุน้ทุกรำย โดยกำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหนำ้  โดยมีระยะเวลำใหพ้ิจำรณำเสนอได้
อย่ำงนอ้ย 30 วนั บรษิัทไดจ้ดัท ำหลกัเกณฑก์ำรใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุและ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 โดย
ได้ประกำศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิ ธีกำรเสนอ ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัท (www.nclthailand.com) ตัง้แต่วนัที่ 13 พฤศจิกำยน – 30 
ธันวำคม 2563 

2) ปฏิบตัิและอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในวนัประชมุอย่ำงเท่ำเทียมกันและไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรจ ำกัด
หรือละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดเจ้ำหน้ำที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในกำรตรวจเอกสำรและ
ลงทะเบียนเพื่อเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงเพียงพอ ทัง้นี ้บริษัทฯ ใชร้ะบบบำรโ์ค๊ด (Barcode) ในกำรลงทะเบียน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ ควำมรวดเร็วและไดม้ีกำรจดัเตรียมอำกรแสตมป์ในกรณีผูถื้อหุน้มีกำรมอบฉันทะมำ โดยไม่
ตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำย นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัใหส้ถำนที่จดักำรประชุมมีขนำดเพียงพอเพื่อรองรบักับจ ำนวนผูถื้อ
หุน้ และก ำหนดสถำนท่ีประชมุเป็นบรเิวณที่มีกำรคมนำคมสะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

3) ในกำรประชุมผูถื้อหุน้จะพิจำรณำและลงคะแนนเสียงตำมวำระที่ก ำหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงขอ้มลูส ำคญั และ
ด ำเนินกำรประชมุผูถื้อหุน้ตำมล ำดบัระเบียบวำระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุและไม่ เพิ่มระเบียบวำระกำร

ภำพกำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 เม่ือวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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ประชมุโดยที่ที่ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกำสศกึษำขอ้มลูประกอบระเบียบวำระอย่ำง
เพียงพอก่อนตดัสินใจลงมติ 

4) เพิ่มกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ประชุมผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเอง โดยผูถื้อหุน้สำมำรถมอบ
ฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรือใหม้ีกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 คน เขำ้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และแจง้
รำยชื่อกรรมกำรอิสระดงักล่ำวไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

5) ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะ หรือแจ้งข้อ
รอ้งเรียนไปยงักรรมกำรอิสระได ้โดยกรรมกำรอิสระจะเป็นผูพ้ิจำรณำด ำเนินกำรใหเ้หมำะสมในแต่ละเรื่อง หำก
เป็นข้อรอ้งเรียน กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและด ำเนินกำรหำวิธีแก้ไขที่เหมำะสม หำกเป็น
ข้อเสนอแนะ กรรมกำรอิสระจะท ำกำรพิจำรณำข้อเสนอแนะและแสดงควำมคิดเห็น ซึ่งหำกกรรมกำรอิสระ
พิจำรณำว่ำเป็นเรื่องที่ส  ำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ 
กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่องดงักล่ำวต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุในกำรประชมุ
ผูถื้อหุน้ต่อไป 

6) เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นปัจจุบนัผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทรำบขอ้มลูข่ำวสำรส ำคญัของบริษัทฯ 
ที่มีกำรเปล่ียนแปลงรวมถึงสำรสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ โดยภำยหลงัจำกกำรเปิดเผยต่อ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ จะน ำขอ้มลูเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษรวมถึงจดัใหม้ี
ช่องทำงกำรส่ือสำรระหว่ำงบรษิัทฯ กบัผูถื้อหุน้ในเว็บไซตบ์รษิัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถซกัถำมและไดร้บัขอ้มลู
อย่ำงเท่ำเทียม 

7) ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร ในหน้ำที่กำรรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยต์่อส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจง้ข่ำวสำร
และขอ้ก ำหนด   ต่ำง ๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรพัยฯ์ ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร
ตำมที่ไดร้บัแจง้จำกทำงหน่วยงำนดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ 

8) บริษัทฯ ก ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในโดยมิชอบของบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
พนกังำน และลกูจำ้ง ตลอดจนคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของบคุคลดงักล่ำวที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู โดย
มีก ำหนดเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และก ำหนดบทลงโทษเก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทฯ หรือน ำขอ้มลูของ
บรษิัทฯ เพื่อไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตน พรอ้มทัง้แจง้ใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบตัิ  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในของบริษัทฯ และนโยบำยกำรป้องกันควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์ซึ่งทบทวนและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ ์2564 ดัง
รำยละเอียดต่อไปนี ้
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท  

บรษิัทฯ ก ำหนดนโยบำยในกำรเก็บรกัษำและป้องกนั  กำรใชข้อ้มลูภำยในเป็นลำยลกัษณอ์กัษรและแจง้แนวทำง
ดงักล่ำวใหท้กุคนในบริษัทฯ ถือปฏิบตัิ และวิธีกำรดแูลกรรมกำร และผูบ้ริหำรในกำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่
เปิดเผยต่อสำธำรณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชนส่์วนตน ดงันี ้

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนและลกูจำ้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตอ้งรกัษำควำมลบั และ/หรือ ขอ้มลู
ภำยในของบรษิัทย่อย 

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนและลกูจำ้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะตอ้งไม่น ำควำมลบั และ/หรือ ขอ้มลู
ภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพื่อประโยชนแ์ก่บุคคล
อื่นใด ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ไม่ว่ำจะไดผ้ลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

3. ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร เก่ียวกับหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรพัยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ตำม
มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทั้งกำรรำยงำนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยหลักทรพัยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ตำม
มำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

4. ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ จัดท ำและเปิดเผย
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพยแ์ละรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท ฯ ต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำม
มำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และจัดส่งส ำเนำรำยงำนนีใ้หแ้ก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวนัที่ส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

5. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและลกูจำ้งของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย (รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภำวะ) ที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัซึ่งมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรพัยซ์ือ้
ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัทในช่วง 30 วนัก่อนท่ีงบกำรเงินหรือขอ้มลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและ
ในช่วงระยะเวลำ 24 ชั่วโมงภำยหลังจำกที่ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ ผู้ที่
เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภำยในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทรำบจนกว่ำจะไดม้ีกำรแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลำด
หลักทรพัยฯ์ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่ำวขำ้งตน้ บริษัทฯ ถือเป็น
ควำมผิดทำงวินัยตำมขอ้บังคบักำรท ำงำนของบริษัทโดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ กำร
ตกัเตือนดว้ยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ กำรภำคทณัฑ ์ตลอดจนกำรเลิกจำ้งพน้สภำพกำรเป็นพนกังำน
ดว้ยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้  

6. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษัทฯ ใชข้อ้มูลภำยในของบริษัทฯ ที่มีหรืออำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลักทรพัยข์องบริษัท  ซึ่งยังมิไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งตนได้
ล่วงรูม้ำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้น มำใชเ้พื่อกำรซือ้หรือขำยหรือเสนอซือ้หรือเสนอขำย  หรือชักชวนให้
บคุคลอื่นซือ้หรือขำย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำยซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถำ้มี) ของบรษิัท ไม่ว่ำทัง้ทำงตรง
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หรือทำงออ้ม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่ว่ำกำร
กระท ำดังกล่ำวจะท ำเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่น  หรือน ำขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่น
กระท ำดงักล่ำว โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตำม 

7. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็น
ระดบัเทียบเท่ำผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ตอ้งจดัท ำรำยงำนและน ำส่งรำยงำน
กำรถือครองหลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบรษิัท ของทัง้ตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ในครัง้แรกที่ไดร้บั
กำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร (ตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ภำยใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ให้
ด  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และทกุครัง้ที่มีกำรเปล่ียนแปลง ใหจ้ดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลง
กำรถือครองหลกัทรพัยภ์ำยใน 3 วนัท ำกำร นบัตัง้แต่วนัที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ โดย
ส่งไปที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และน ำส่งส ำเนำให้
เลขำนกุำรบรษิัทรบัทรำบทกุครัง้ เพื่อจดัท ำเป็นรำยงำนใหท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรรบัทรำบทกุไตรมำส 

8. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็น
ระดบัเทียบเท่ำผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ตอ้งรำยงำนเก่ียวกับกำรซือ้ขำยหุน้
ของบริษัทฯ อย่ำงนอ้ย 1 วันล่วงหนำ้ก่อนกำรซือ้ขำยต่อเลขำนุกำรบริษัทเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ต่อไป 

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนบ์นหลักกำรที่ว่ำกำร
ตดัสินใจใด ๆ  ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ เท่ำนัน้ และควรหลีกเล่ียงกำร
กระท ำที่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรำยกำรที่พิจำรณำ 
ตอ้งแจง้ใหบ้รษิัทฯ ทรำบถึงควำมสมัพนัธห์รือกำรมีส่วนไดเ้สียของตนในรำยกำรดงักล่ำว และตอ้งไม่เขำ้รว่มกำรพิจำรณำ
ตดัสินใจ รวมถึงไม่มีอ  ำนำจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ ๆ โดยรวม จึงก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิดงันี ้

1. กรรมกำรและผู้บริหำร ตอ้งแจ้งให้บริษัท ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือรำยกำรเก่ียวโยงในกิจกำรที่อำจ
ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

2. หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบักรรมกำร หรือผูบ้รหิำร ที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
กับบริษัท ในกรณีที่จ  ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรนัน้ ใหม้ีกำรน ำเสนอรำยกำรเก่ียวกบัต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก ำหนด 

3. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนไดเ้สียอย่ำงมีนัยส ำคัญในลักษณะที่อำจท ำให้กรรมกำรหรือ
ผู้บริหำรรำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระ ให้งดเว้นจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุม
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พิจำรณำในวำระนั้นและให้แจ้งกำรมีส่วนไดเ้สียอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนั้น และบันทึกไว้ใน
รำยงำนกำรประชมุ 

4. มีกำรจัดกำรโครงสรำ้งที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ เพื่อไม่ท ำให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หแ้ก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง และเปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยใน
รำยงำนประจ ำปี 

5. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนบริษัทตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบับริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือ
เป็นเรื่องส ำคญัที่ตอ้งยึดถือปฏิบตัิโดยเครง่ครดั เพื่อใหบ้รษิัทเป็นท่ีน่ำเชื่อถือและไวว้ำงใจของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทกุฝ่ำยและจดัใหม้ีกำรเผยแพรข่อ้มลูเพื่อควำมเขำ้ใจในกำรถือปฏิบัติดว้ย 

 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัแกก่ำรก ำกบัดแูลผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม เช่น ผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ คู่แข่ง คู่คำ้ พนกังำน 
หรือเจำ้หนีต้่ำง ๆ เป็นตน้ รวมทัง้ส่ิงแวดลอ้ม สำธำรณชนและสงัคมโดยรวม บริษัทฯ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยใหม้ีกำรปฏิบตัิ
ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มโดยค ำนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดังกล่ำวตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงที่มีกับบริษัทฯ 
เพื่อใหม้ั่นใจว่ำสิทธิดงักล่ำวไดร้บัควำมคุม้ครองและกำรปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน จึงไดก้ ำหนดจริยธรรม
ธุรกิจ (Business Ethics หรือ Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มตลอดจน
ค ำนึงถึงชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ต่อตำ้นกำรทุจริตและกำรคอรร์ัปชัน ไม่ล่วงละเมิด
ทรพัยสิ์นทำงปัญญำ รวมถึงกำรเคำรพต่อสิทธิมนษุยชน และจะไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
เหล่ำนัน้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเนน้กำรเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำวเพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่ดี
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปรง่ใสโดยจดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ที่
จะก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เพื่อประโยชนส์ูงสดุของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น 
และสม ่ำเสมอ 

1. เคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจำ้ของและปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม 
2. ด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ซึ่งจะช่วยสรำ้งควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ อนัจะ

น ำไปสู่ควำมเจรญิเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
3. มีกำรพฒันำกิจกำรของบรษิัทฯ ใหเ้จรญิกำ้วหนำ้อย่ำงต่อเนื่อง ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่ำงเหมำะสม 
4. รำยงำนสำรสนเทศส ำคญัที่มี หรืออำจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทั้ง 
5. สำรสนเทศที่รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบญัชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตุกำรณ ์ตำมกฎหมำยและ

ประกำศที่ เ ก่ียวข้องโดยไม่กระท ำกำรใดๆ ที่มีลักษณะเป็นกำรจ ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำถึง
สำรสนเทศของบรษิัทฯ 
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6. จดัใหม้ีรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 
7. เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำร

พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  
8. เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
9. เผยแพรห่นงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้บนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบและศกึษำขอ้มลูก่อนกำรประชมุ 
10. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชมุผูถื้อหุน้โดย วนั เวลำ สถำนท่ี และ วิธีกำรท่ีไม่เป็นอปุสรรคในกำรเขำ้รว่ม

ประชุมของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถมำร่วมประชมุดว้ยตนเองสำมำรถมอบฉันทะ
ใหผู้อ้ื่นมำรว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

11. ด ำเนินกำรกับควำมขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่ำงรอบคอบ ดว้ยควำมมีเหตุมีผลและเปิดเผยขอ้มลูอย่ำง
ครบถว้น 

12. ปกป้องผลประโยชนแ์ละดูแลทรพัยสิ์นของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรกัษำทรพัยสิ์นของตนเอง ขจดักำร
แสวงหำผลประโยชนอ์นัมิชอบ โดยไม่ว่ำจะทำงตรงหรือทำงออ้ม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทฯ ตระหนกัว่ำควำมพอใจและควำมเชื่อมั่นของลกูคำ้เป็นกญุแจส ำคญั อนัน ำไปสู่ควำมส ำเรจ็ของบรษิัทฯ 
อย่ำงยั่งยืน โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรผลิต จ ำหน่ำยสินคำ้ และ บรกิำร ที่ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
2. ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมมุ่งมั่น พฒันำสินคำ้และบริกำร คิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่ำใหแ้ก่สินคำ้และ

บรกิำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มกบักำรใหข้อ้มลูที่จ  ำเป็นต่อกำรตดัสินใจ
อย่ำงไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

3. ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสัตย ์สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของลูกคำ้ 
รกัษำควำมลบัทำงกำรคำ้ของลกูคำ้ ไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

4. ไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบั ทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่สจุรติจำกลกูคำ้ ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 
5. ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิได ้ใหร้ีบแจง้ลูกคำ้เป็นกำรล่วงหนำ้ เพื่อร่วมกนั

หำแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 
6. จดัใหม้ีช่องทำงกำรส่ือสำร เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถรอ้งเรียนต่อบรษิัทฯ และ ค ำรอ้งเรียนพึงไดร้บักำรเอำใจใส่

อย่ำงเป็นธรรม 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่คำ้ดว้ยควำมเสมอภำคและค ำนึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั ดงันี  ้

1. บรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่คำ้อย่ำงไม่เอำรดัเอำเปรียบ และจะไม่ด ำเนินกำรท่ีทจุรติในกำรคำ้กบัคู่คำ้ โดยบรษิัทฯ 
จะปฏิบัติต่อคู่คำ้ ตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้ และ/หรือขอ้ตกลงตำมสัญญำที่ท ำร่วมกันอย่ำงเคร่งครดั เพื่อ
พฒันำควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้สองฝ่ำย 

2. มีเกณฑใ์นกำรคดัเลือกลกูคำ้ที่มีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและอำ
ชีว อนำมยั เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมีกำรปฏิบตัิต่อคู่คำ้บนพืน้ฐำนของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภำค 
และเคำรพซึ่งกนัและกนั 

3. รกัษำควำมลับหรือขอ้มูลทำงสำรสนเทศของคู่คำ้ ไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิ
ชอบ 

4. สรำ้งสมัพนัธภำพและควำมเขำ้ใจที่ดีต่อกัน แลกเปล่ียนควำมรู ้ร่วมกันพฒันำและเพิ่มคุณค่ำใหแ้ก่สินคำ้
และบรกิำร เพื่อกำรเจรญิเติบโตรว่มกนั  

5. ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิไดใ้หร้ีบเจรจำกบัคู่คำ้เป็นกำร
ล่วงหนำ้ เพื่อรว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 

6. ไม่เรียกรบั หรือยินยอมที่จะรบั ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันเป็นธรรมและกฎหมำยที่ก ำหนดไว ้หลีกเล่ียงวิธีกำรที่ทุจริต
เพื่อท ำลำยคู่แข่ง และรกัษำบรรทดัฐำนของขอ้พึงปฏิบตัิในกำรแข่งขนั 

2. ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

1. ปฏิบตัิต่อเจำ้หนีท้กุกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม 
2. ปฏิบตัิตำมสญัญำและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกนัอย่ำงเครง่ครดั 
3. บรหิำรงำนเพื่อใหเ้จำ้หนำ้ที่มั่นใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีท้ี่ดี 
4. เปิดเผยฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้งและตรงเวลำ 
5. ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง ใหร้ีบแจง้เจำ้หนีท้รำบเป็นกำรล่วงหนำ้เพื่อร่วมกนัหำ

แนวทำงแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย  

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน 

บรษิัทฯ ถือว่ำพนกังำนเป็นทรพัยำกรที่มีค่ำและเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเรจ็ของบรษิัทฯ และเชื่อว่ำพนกังำนทกุคน
มีส่วนรว่มในกำรเติบโตของบรษิัทฯ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดถื้อปฏิบตัิต่อพนกังำนทกุรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั 
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1. ปฏิบัติต่อพนักงำนโดยเคำรพต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้นพืน้ฐำนในกำรท ำงำน ตลอดจนไม่
เปิดเผยหรือส่งผ่ำนขอ้มลูหรือควำมลบัของพนกังำนต่อบคุคลภำยนอกหรือผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอย่ำงเครง่ครดั  
3. ส่งเสรมิควำมเท่ำเทียมกนัในกำรจำ้งแรงงำน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกนัดว้ยเหตทุำงเพศ สีผิว เชือ้ชำติ ศำสนำ 

อำย ุควำมพิกำร หรือสถำนะอื่นใด ที่ไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรท ำงำน 
4. สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีกำรฝึกอบรมแลกเปล่ียนควำมรูเ้พื่อพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของบุคลำกร

อย่ำงทั่วถึง สรำ้งควำมมั่นคงในอำชีพ และใหโ้อกำสในกำรเจรญิกำ้วหนำ้ตำมศกัยภำพของแต่ละคน 
5. ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำบริษัทฯ และรับฟัง

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทกุระดบัอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเสมอภำค 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีกำรอบรมใหค้วำมรูเ้พิ่มเติมกับพนักงำนในทุกดำ้น โดยสอดคลอ้งกับนโยบำย 

สภำพปัญหำ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ กลยุทธข์องบริษัทฯ เป็นประจ ำทุกปี เช่นกำรพฒันำศกัยภำพในกำร
ท ำงำน กำรใหค้วำมส ำคญัในดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

7. ก ำหนดใหม้ีกำรอบรม ประชำสัมพันธ์ใหค้วำมรู ้เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และกำร
ต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั กบัพนกังำนทกุคนทรำบและปฏิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดั 

8. ใหผ้ลตอบแทนดว้ยควำมเป็นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และผล
กำรปฏิบตัิงำน รวมถึงก ำหนดค่ำตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยำว 

9. จัดใหม้ีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชนท์ี่เหมำะสมแก่พนักงำน อำทิ นโยบำยสวัสดิกำรพนักงำนช่วยเหลือ
พนกังำนกรณี 10 โรครำ้ยแรง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

10. เปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีช่องทำงกำรส่ือสำร เสนอแนะและรอ้งทกุขเ์ก่ียวกับกำรท ำงำนซึ่งขอ้เสนอต่ำง ๆ จะ
ไดร้บักำรพิจำรณำและก ำหนดวิธีกำรแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทุกฝ่ำยและสรำ้งควำมสมัพนัธอ์ันดีใน
กำรท ำงำนรว่มกนั  

11. ส่งเสรมิกำรมีส่วนรว่มของพนกังำนทกุระดบัในกำรด ำเนินกิจกรรมดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 
12. จดัหำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ รวมทัง้จดัสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึง

หลกัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิและยกระดบัคณุภำพชีวิตของพนกังำน 

นโยบายและแนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

 บรษิัทฯ มีนโยบำยไม่ใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ  

 ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในลกัษณะที่ใหเ้ป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทย่อย คณะกรรมกำร
บริษัทไดม้ีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะที่เป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินไวใ้น
ระเบียบอ ำนำจอนมุตัิและด ำเนินกำร ที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
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นโยบายและแนวปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อกันภำยใตสิ้ทธิมนุษยชน เคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยธรรมสำกล เป็น
จรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ควรเคำรพในเกียรติของแต่ละบคุคล มีควำมอิสระ ควำมเป็นส่วนตวั กำรมีสิทธิอนัชอบธรรม
ตำมกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน และผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย กำรตดัสินใจของผูบ้ริหำรควรมีควำมเป็นกลำงและ
ปฏิบตัิต่อทกุคนอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชัน้ หรือ เชือ้ชำติ  

โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน รวมทัง้พนกังำนในบรษิัทย่อย ตอ้งปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครดัโดยทั่ว
กนัถือเป็นส่วนหน่ึงของวินยัในกำรท ำงำน ซึ่งตอ้งค ำนึงถึงศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย ์เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบคุคล 
ไม่กระท ำกำรใด ๆ และไม่ส่งเสริมใหม้ีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ขอ้งเก่ียวกับหน่วยงำนหรือ
บคุคลใดที่ละเมิดสิทธิมนษุยชนทกุกรณี  

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ตระหนักและเคำรพในควำมเป็นส่วนตัวของขอ้มูลส่วนบุคคล ดังนั้น บริษัทจึงไดจ้ัดท ำนโยบำยกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขึน้เพื่อก ำกับกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใชง้ำน และกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บคุคลของบรษิัท 

1. ขอบเขต นโยบำยฉบบันีบ้งัคบัใชก้ับขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมมำเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรเสนอสินคำ้และบริกำรของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลใด ๆ ทัง้นี ้ในนโยบำยฉบบันี ้“ขอ้มลูส่วนบคุคล” หมำยถึง 
ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของ
ผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

2. กำรใหค้วำมยินยอม บริษัทจะเก็บรวบรวม น ำไปใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลต่อเมื่อไดร้บัควำมยินยอม
จำกบุคคลนัน้ ๆ เท่ำนัน้ โดยกำรใหค้วำมยินยอมนัน้สำมำรถท ำไดท้ัง้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสห์รือเป็นลำย
ลักษณอ์ักษร อย่ำงไรก็ตำม ขอ้มูลส่วนบุคคลอำจถูกเก็บรวบรวม น ำไปใชห้รือเปิดเผยโดยไม่จ ำเป็นตอ้ง
ไดร้บัควำมยินยอมจำกบคุคล ในสถำนกำรณด์งัต่อไปนี ้
2.1 เมื่อบรษิัทเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อกำรศกึษำ วิจยั หรือเก็บสถิติ 
2.2 เมื่อบริษัทมีเหตุจ ำเป็นที่จะป้องกันภัยอันตรำยที่อำจเกิดต่อบุคคล บุคคลที่สำม หรือก่อใหเ้กิดควำม

เสียหำยต่อทรพัยสิ์นของบคุคลดงักล่ำว 
2.3 เมื่อขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ ๆ ไดถ้กูเปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ 
2.4 เมื่อบรษิัทไดด้  ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎระเบียบ หรือ ประกำศที่เก่ียวขอ้ง 

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตำมควำมจ ำเป็นส ำหรับ
วัตถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุไวใ้นนโยบำยฉบบันี ้ทั้งนี ้ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกจดัเก็บดว้ยวิธีกำรที่ เหมำะสมและ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
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4. กำรใชง้ำนขอ้มลูส่วนบุคคล บริษัทจะไม่ใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของบุคคลนัน้ ๆ  เพื่อวตัถปุระสงคใ์ดนอกจำกที่
ระบุไวใ้นนโยบำยฉบบันี ้หรือเท่ำที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นีบ้ริษัทตระหนกัถึงถึงกำรใหค้วำมรูแ้ก่พนกังำนใน
องคก์รในกำรจัดกำรขอ้มลูส่วนบุคคลดังกล่ำว เช่น กำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่จัดท ำขึน้และจะตอ้งไม่
ด ำเนินกำรใหเ้กิดกำรสญูเสีย หรือท ำลำย แต่งเติม แกไ้ข กำรรั่วไหลและอื่น ๆ และจะจดักำรมำตรกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนีจ้ะด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องที่จะทบทวนและปรบัปรุงมำตรกำรท่ี
จ ำเป็นเพื่อควำมปลอดภยัของกำรเก็บรกัษำขอ้มลู 

5. กำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล บรษิัทฯจะไม่ขำยหรือเผยแพรข่อ้มลูส่วนบคุคลของพนกังำนใหแ้กบ่คุคลที่สำม 
หรือองคก์รอื่นใด กำรเปิดเผยขอ้มลูจะเกิดขึน้ต่อเมื่อบคุคลนัน้ ๆ เป็นผูร้อ้งขอและใหค้วำมยินยอมใหบ้ริษัท
ฯด ำเนินกำร หรือกำรเปิดเผยขอ้มลูนั้นเป็นไปตำมที่กฎหมำยอนุญำต หรือเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
อำทิกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมค ำสั่งเจำ้หนำ้ที่รฐัซึ่งกฎหมำยไดใ้หอ้  ำนำจไว ้ตำมค ำสั่งศำล หรือตำมหมำยศำล 

กรณีที่บริษัทฯ มีกำรพัฒนำและบ ำรุงรกัษำระบบงำนของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
บริษัทฯ จะท ำควำมตกลงไวก้ับบุคคลที่สำมเพื่อใหด้  ำเนินงำน ซึ่งบุคคลที่สำมนั้นจะตอ้งยอมรบัขอ้ตกลง
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลไวเ้ป็นควำมลบัเช่นเดียวกนั 

6. กำรจัดเก็บขอ้มลูส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลตำมระยะเวลำตรำบเท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้รรลุ
วัตถุประสงคท์ี่ระบุในนโยบำยฉบับนีห้รือเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้เมื่อบริษัท
พิจำรณำเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มลูแลว้ บรษิัทจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนท่ีเหมำะสมเพื่อลบ หรือ
ท ำลำยขอ้มลูส่วนบคุคลอย่ำงปลอดภยั 

7. กำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล บคุคลอำจขอเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลของตนเอง เพื่อแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือลบ
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดใ้หไ้วก้บับรษิัท โดยจดัท ำค ำขอเป็นลำยลกัษณอ์กัษรส่งมำยงั www.nclthailand.com 
และเพื่อป้องกันกำรครอบครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงผิดกฎหมำยหรือกำรเปล่ียนแปลงขอ้มลูส่วนบุคคล
โดยบคุคลที่สำม บรษิัทจะสอบถำมเพื่อยืนยนัตวัตนของบคุคลก่อนจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอนัน้ ๆ  
ได ้ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้กลบัทุกค ำขอภำยในระยะเวลำอนัสมควร อย่ำงไรก็ตำม ในบำงสถำนกำรณ ์บริษัท
อำจปฏิเสธค ำขอนัน้ เช่น กรณีที่ขอ้มลูดงักล่ำวมีกำรอำ้งถึงบุคคลอื่นหรือไม่สำมำรถเปิดเผยได ้เนื่องดว้ย
เหตผุลทำงดำ้นกฎหมำยหรือดำ้นควำมปลอดภยั 

8. สิทธิในกำรเลือก ท่ำนมีสิทธิในกำรเลือกตดัสินใจว่ำขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ ๆ จะถูกเก็บรวบรวม น ำไปใช ้และ
ถกูเปิดเผยอย่ำงไร ซึ่งรวมถึงกำรเลือกไม่รบั (“opting out”)   กำรตัง้ค่ำควำมเป็นส่วนตวั และกำรยกเลิกกำร
สมคัรรบัอีเมลหรือจดหมำยบำงชนิด 

9. กำรดูแลรกัษำควำมปลอดภยั บริษัทฯไดน้ ำมำตรกำรดำ้นกำรควบคุมดูแลรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของ
ระบบสำรสนเทศมำใช้อย่ำงเหมำะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้ว่ำบริษัทฯจะ
พยำยำมอย่ำงดีที่สุดเพื่อปกป้องดูแลรักษำควำมปลอดภัยให้กับข้อมูลบนเว็บไซด์หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์แต่ไม่อำจรับประกันไดว้่ำกำรควบคุมดูแลกำรรับและส่งข้อมูลบนอินเตอรเ์น็ตจะมีควำม
ปลอดภยั 100%  หำกท่ำนพบว่ำกำรใชบ้รกิำรของบรษิัทฯไม่มีควำมปลอดภยัเพียงพอ โปรดแจง้ใหบ้ริษัทฯ 
ทรำบทนัทีโดยส่งรำยละเอียดผ่ำนหนำ้เว็บไซด ์“ติดต่อเรำ” 
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยส์ินทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  

บรษิัทฯ ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิต่อกำรเคำรพต่อทรพัยสิ์นทำงปัญญำและกำรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ดงันี ้

1. บรษิัทฯ จะตอ้งไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสินทรพัยท์ำงปัญญำของผูอ้ื่น หรือ คู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ 

2. ผูบ้ริหำรและพนักงำนจะตอ้งไม่แสวงหำควำมลับทำงกำรคำ้ของคู่แข่งหรือข้อมูลจ ำเพำะของคู่แข่ง โดย
วิธีกำรอนัมิชอบดว้ยกฎหมำย หรือกำรละเมิดขอ้ตกลงที่จะไม่เปิดเผยขอ้มลูของคู่แข่ง ไม่ว่ำจะไดจ้ำกลกูคำ้
หรือบุคคลอื่น  นอกจำกนีย้ังรวมถึงควำมลับทำงกำรคำ้ของบริษัทฯ เช่นแผนธุรกิจ ข้อมูลทำงเทคนิค 
นวัตกรรมใหม่ ซึ่งพนักงำนของบริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องเก็บรักษำเป็นควำมลับ โดยไม่น ำไปเผยแพร่ให้
บคุคลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นคู่แข่งทำงกำรคำ้หรือไม่ก็ตำม  

3. บรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำ และลิขสิทธิ์อ่ืนๆ โดยมีนโยบำยใหพ้นกังำนใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอรต์ำมที่บริษัท ก ำหนดและติดตัง้ให ้ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
และหำ้มมิใหท้ ำกำรติดตัง้หรือ ดำวนโ์หลดโปรแกรม เพลง ภำพยนตร ์เกม ฯลฯ ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งตำม
กฎหมำย โดยฝ่ำยสำรสนเทศมีหนำ้ที่ก ำกับดูแล ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ และอยู่ใน
แผนงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อใหพ้นกังำนตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเรื่องดงักล่ำว  

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

1. บรษิัทฯ จดัใหม้ีกำรจำ้งงำนท่ียตุิธรรม และใหพ้นกังำนมีโอกำสกำ้วหนำ้ในบรษิัทฯ อย่ำงเป็นธรรม 
2. บรษิัทฯ มีนโยบำยค่ำตอบแทนพนกังำน ซึ่งพิจำรณำจำกอตุสำหกรรมที่มีขนำดใกลเ้คียงกนั ควำมเหมำะสม 

ประสบกำรณ ์คณุวฒุิ หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบรษิัทฯ ผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถและผลกำรประเมินผลกำรท ำงำนประกอบ  

3. ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมรบัผิดชอบและผลกำรปฏิบตัิงำน
ของพนกังำนแต่ละคน 

4. บรษิัทฯ จดัใหม้ีสวสัดิกำรท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของพนกังำน อำทิเช่น กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรตรวจ
สขุภำพประจ ำปี ชดุฟอรม์พนกังำน  สวสัดิกำรเงินช่วยเหลือกรณี 10 โรครำ้ยแรง เงินช่วยเหลือพนกังำนดำ้น
ต่ำง ๆ เป็นตน้ รวมถึงกำรพฒันำฝึกอบรมเพิ่มทกัษะควำมสำมำรถ 

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน 

 บริษัทฯ ก ำหนดช่องทำงใหพ้นกังำนเขำ้แจง้เรื่องที่ส่อไปในทำงผิดระเบียบวินยัและกฎหมำยได ้โดยสำมำรถส่ง
เป็นจดหมำยปิดผนึกส่งตรงถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร หรือส่งผ่ำนทำงอีเมลข์องกรรมกำรผูจ้ดักำร kitti@nclthailand.com 

  ทั้งนี ้ขอ้มูลของผูแ้จง้จะไดร้บักำรตอบสนองอย่ำงจริงจงัและพนกังำนผูร้ำยงำนจะไม่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นอนั
เนื่องมำจำกกำรรำยงำนขอ้รอ้งเรียนโดยสจุรติ ขอ้มลูกำรเปิดเผยตวัของพนกังำนจะถกูเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อย่ำงไรก็
ตำม กำรรอ้งเรียน ผูร้อ้งเรียนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยควำมระมดัระวงัและค ำนึงถึงควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย  
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน 

บรษิัทฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่ำพนกังำนเป็นปัจจยัที่ส  ำคญัต่อกำรประสบควำมส ำเรจ็ของบรษิัทฯ และมุ่งมั่นในกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมมำตรฐำนของควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ ส่ิงแวดลอ้ม บริษัทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นควำม
ปลอดภัย สุขอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในที่ท  ำงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรำย
เนื่องจำกกำรท ำงำน ทั้งดำ้นควำมปลอดภัย  สุขอนำมัย และ สภำพแวดลอ้มในที่ท  ำงำน ซึ่งถือเป็นหน้ำที่และควำม
รบัผิดชอบของพนกังำนทกุคนท่ีจะตอ้งใหค้วำมรว่มมือในกำรตรวจตรำและเฝำ้ระวงัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหอ้ยู่ใน
สภำพท่ีปลอดภยั 

1. ปฏิบัติตำมมำตรฐำนเพื่อก่อให้เกิดควำมปลอดภัยในสุขภำพและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนส ำหรบั
พนกังำนทกุคน 

2. ปฏิบัติติตำมข้อกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ในดำ้นควำมปลอดภัย สุขอนำมัยและส่ิงแวดล้อม ของ
ประเทศที่บรษิัทเขำ้ไปท ำธุรกิจ  

3. บรษิัทฯ สนบัสนนุใหม้ีกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำนและสภำพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัโดยสม ่ำเสมอ 

4. พนกังำนทุกคนตอ้งค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงำน ตลอดจนทรพัยสิ์นของบริษัทฯ เป็น
ส ำคญัตลอดเวลำที่ปฏิบตัิงำน 

5. พนกังำนทกุคนตอ้งดแูลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของพืน้ท่ีที่ปฏิบตัิงำน 

6. พนกังำนทกุคนมีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นในกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำน สถำนท่ีท ำงำนและสภำพแวดลอ้ม
ของบรษิัทฯ ใหด้ีขึน้ได ้ 

7. บริษัทฯ สนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วมในดำ้นควำมปลอดภยัต่ำง ๆ ที่จะช่วยกระตุน้จิตส ำนึก
ของพนกังำน เช่น กำรอบรม จงูใจ กำรประชำสมัพนัธ ์ดำ้นควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัที่ดีเป็นตน้ 

8. ส่งเสริมใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับสขุอนำมยั ควำมปลอดภยัในทุกระดบั ตลอดจนสนบัสนุนวิธีกำรและกำรปฏิบตัิ
ตำมมำตรกำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้มตำมกฎหมำยของอตุสำหกรรม 

9. ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ จะต้องท ำตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี และจูงใจให้พนักงำนปฏิบัติงำนดว้ยวิธีที่
ปลอดภยั 

โดยในปี 2564 มีสถิติกำรเกิดอบุตัิเหต ุประสบอนัตรำยจำกกำรท ำงำน ดงันี ้ 

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด (คน) จ ำนวนพนกังำนท่ีประสบอนัตรำย 

 รวม เสียชีวิต ทพุพลภำพ สญูเสียอวยัวะ
บำงส่วน 

หยดุงำนไม่
เกิน 3 วนั 

หยดุงำน
เกิน 3 วนั 

ไม่หยดุงำน 

147 - - - - - - - 

 

29



                                                                  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร                                                                                      

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชำติ ชุมชนและสงัคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น เพื่อธ ำรงรกัษำไวซ้ึ่งสงัคมและส่วนรวมที่ดี  

1. ไม่ด  ำเนินธุรกิจที่ใหส้งัคมเส่ือมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบคุคลอื่นท่ีอยู่รว่มในชมุชนและสงัคม 
2. ปลกูฝังจิตส ำนึกควำมรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยส่วนรวม ใหเ้กิดขึน้ในบรษิัทและพนกังำนทกุระดบั

อย่ำงต่อเนื่อง 
3. ก ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ เกิดขึน้ต่อชุมชนและสังคมอันเนื่องมำจำกกำร

ด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 
4. ส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น 
5. รว่มมือกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพฒันำชมุชน 
6. ใหก้ำรสนบัสนนุในกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดสำธำรณประโยชน ์
7. สรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหว่ำงบริษัทกับชุมชนและสงัคม บนพืน้ฐำนของควำมถูกตอ้ง โปร่งใส 

และเป็นธรรม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 

1. ด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยส่ิงแวดล้อม โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อ
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

2. สรำ้งวฒันธรรมองคก์ร และสรำ้งจิตส ำนึกใหพ้นกังำนทกุระดบั เกิดควำมรว่มมือและควำมรบัผิดชอบในกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

3. ส่งเสรมิใหค้วำมรู ้และฝึกอบรมแก่พนกังำนในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมระบบกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ตัง้แต่กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงประหยดัมำตรกำรบ ำบัดและฟ้ืนฟู 
กำรทดแทน กำรเฝำ้ระวงัดแูลและป้องกนัผลกระทบต่อทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอย่ำงยั่งยืน 

5. มีกำรคดัเลือกคู่คำ้ที่ด  ำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมกำรไดต้ระหนกัและส่งเสริมใหม้ีกำรปลกูจิตส ำนึกในกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ใหเ้กิดขึน้
ในองคก์ร เพื่อใหพ้นกังำนมีจิตส ำนึก และร่วมกันประหยดักำรใชท้รพัยำกร พลงังำน เช่น กำรเดินขึน้ลงบนัไดแทนกำรใช้
ลิฟตโ์ดยสำร รณรงคก์ำรใชก้ระดำษสองหนำ้ ลดกำรใชก้ระดำษในกระบวนกำรท ำงำน ปิด/เปิดไฟฟ้ำและแอร ์เป็นเวลำ 
และ ปิดแอรใ์นช่วงพักกลำงวัน รณรงคใ์หพ้นักงำนใชน้ ำ้อย่ำงประหยัด และมีเครื่องท ำน ำ้ดื่มไวบ้ริกำรพนักงำนอย่ำง
เพียงพอ เพื่อลดกำรซือ้น ำ้ดื่มที่ใชข้วดพลำสติก 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย และไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั 
โดยไดก้ ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรต่อตำ้นคอรร์ัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใตห้ัวข้อเรื่อง 
“นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั กำรใหข้องขวญัและส่ิงตอบแทน” และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุรติและกำรใหสิ้นบน” 
โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

.         นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั-กำรใหข้องขวญัและส่ิงตอบแทน  

- ผูบ้รหิำรและพนกังำนถกูหำ้มไม่ใหเ้รียกผลประโยชนใ์ดๆ จำกคู่คำ้และหรือผูท้ี่ท  ำธุรกิจกบับรษิัทฯ  

- ผู้บริหำรและพนักงำนถูกห้ำมไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อบุคคลภำยนอก คู่คำ้ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ
ในทำงที่มิชอบ 

  นโยบำยเก่ียวกบักำรป้องกนักำรทจุรติและกำรใหสิ้นบน 

- กำรรับหรือให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจสรำ้งแรงจูงใจในกำรตัดสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควร
ด ำเนินกำรอย่ำงถกูตอ้ง ตรงไปตรงมำ และตอ้งมั่นใจไดว้่ำกำรด ำเนินกำรนัน้จะไม่ท ำใหเ้กิดขอ้ครหำหรือท ำ
ใหบ้ริษัทเส่ือมเสียชื่อเสียง ส ำหรบัส่ิงของที่กรรมกำรบริษัทไดร้บัจะเก็บไวใ้นส ำนกังำน หรือแจกจ่ำยใหก้บั
พนกังำนในบรษิัทฯ 

- กำรจดัซือ้จดัหำตอ้งด ำเนินตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไวต้ำมระเบียบของบริษัทฯ และมีควำมเป็นธรรมแก่ผูท้ี่มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยที่กำรตัดสินใจตอ้งค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลดำ้นรำคำ คุณภำพและบริกำรท่ีไดร้ับ 
รวมทัง้ตอ้งสำมำรถตรวจสอบไดอ้ย่ำงโปรง่ใส 

- ในกำรท ำธุรกรรมกับภำครัฐ บริษัทฯ จะตอ้งหลีกเล่ียงกำรกระท ำที่อำจจูงใจให้รฐัหรือพนักงำนของรฐั
ด ำเนินกำรที่ไม่ถูกตอ้งเหมำะสม อย่ำงไรก็ดีกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีระหว่ำงกนัหรือกำรกระท ำใดๆ ใน
ขอบเขตที่เหมำะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตินัน้ก็สำมำรถท ำได ้เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรือกำรให้
ช่อดอกไมใ้นโอกำสต่ำงๆ เป็นตน้ 

        บทลงโทษ 

        บรษิัทฯ ก ำหนดให ้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรือผูบ้งัคบับญัชำแต่ละแผนกเป็นผู้
มีอ  ำนำจพิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนที่กระท ำควำมผิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ท่ีบรษิัทก ำหนด
ไว ้โดยบริษัทฯ ก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไวเ้ป็นล ำดบัขั้นตำมควำมผิด ตัง้แต่กำรตกัเตือนดว้ยวำจำจนถึงกำรพกังำนหรือ
กำรเลิกจำ้ง  

       ทั้งนี ้นโยบำยดังกล่ำวไดผ่้ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2556  และไดป้ระกำศให้พนักงำนของ
บรษิัทรบัทรำบและน ำไปปฏิบตัิแลว้ตัง้แต่วนัท่ี 18 กรกฎำคม 2556   เป็นตน้ไป 
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การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

 บริษัทฯ ไดล้งนำมในค ำประกำศเจตนำรมณเ์พื่อเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ  ของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดง
เจตนำรมณต์่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั และไม่ยอมรบัใหม้ีกำรเกิดกำรทุจริตใด ๆ ขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจำก
กำรปฏิบตัิงำนในองคก์ร เมื่อวนัท่ี 3 ตลุำคม 2560  

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์และโปร่งใส เป็นไปตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ต่อตำ้นกำรใหสิ้นบนและกำรคอรร์ปัชันและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทตระหนักและยึดมั่นในกำร
ต่อตำ้นกำรคอรร์ัปชันในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเวน้ ตลอดจนไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรคอรร์ัปชันทั้งทำงตรงและ
ทำงออ้ม กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนในองคก์รจะตอ้งยึดถือและปฏิบตัิตำม 

 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และไดม้ำตรฐำนตำมเกณฑท์ี่ตลำด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด ทั้งรำยงำนทำงกำรเงินและขอ้มูลทั่วไปตำมหลักเกณฑข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงขอ้มลูที่ส  ำคญัที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบริษัท และมีผลกระทบต่อ
กระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งกบับรษิัททัง้หมดไดร้บัทรำบขอ้มลูอย่ำง
เท่ำเทียมกัน โดยภำยหลงัจำกบริษัทฯ ไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ และไดเ้สนอขำยหุน้ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะ
ท ำกำรเผยแพร่ขอ้มลูสำรสนเทศของบริษัทต่อผูถื้อหุน้ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ขอ้มลูของตลำด
หลกัทรพัย ์และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

จัดท ารายงานทางการเงิน 

คณะกรรมกำรบริษัทยงัตระหนกัถึงควำมรบัผิดชอบต่อรำยงำนงบกำรเงินที่มีขอ้มลูที่ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริง 
และสมเหตุสมผล ส ำหรบังบกำรเงินของบริษัทนัน้ จะถูกจดัขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยมีกำรเลือกใช้
นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยใน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรบนัทึกขอ้มลูทำง
บญัชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที่จะด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งทรพัยสิ์น และเพื่อใหท้รำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันกำรทุจรติ
หรือกำรด ำเนินงำนท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั โดยมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรำยงำนทำงกำร
เงิน รำยกำรระหว่ำงกัน และประเมินและสอบทำนระบบควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชมุคณะกรรมกำรทุกครัง้ และไดจ้ดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะส ำหรบังำนดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์
ท ำหน้ำที่ในกำรติดต่อและให้ข้อมูลต่ำง ๆ ที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน และตรงต่อควำมเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห ์และ
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการท าผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส 

 บรษิัทฯ มุ่งมั่นท่ีรกัษำแนวทำงกำรปฏิบตัิขององคก์รที่มีมำตฐำน และเป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่
ดีส  ำหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ดงั ท่ีระบไุวใ้หน้โยบำยกำรก ำกบักิจกำรและคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยนีข้ึน้
เพื่อเป็นกลไก และใหสิ้ทธิแก่พนักงำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยนั้นคณะกรรมกำรบริษัทจึงก ำหนดช่องทำงส ำหรบักำร
ส่ือสำรกับคณะกรรมกำรบริษัททำงไปรษณียห์รืออีเมล ์เพื่อใหเ้กิดช่องทำงกำรแจง้ขอ้มลูและค ำแนะน ำต่ำง ๆ เพื่อสั่งกำร
ให้มีกำรตรวจสอบขอ้มูลตำมกระบวนกำรส ำหรับกำรรอ้งเรียน แจ้งเบำะแส ท่ีเก่ียวข้องกับกำรท ำผิดกฎหมำย ควำม
ถกูตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยในที่บกพรอ่ง กำรละเมิดสิทธิ หรือกำรผิดจรรยำบรรณของผูบ้ริหำรและ
พนักงำน โดยบริษัทจะรกัษำขอ้มูลที่ไดจ้ำกรำยงำนดังกล่ำวไวเ้ป็นควำมลับ และผูร้ำยงำนจะไดร้บัควำมคุม้ครองจำก
บรษิัท 

ขอบเขตของนโยบาย 

 นโยบำยนีจ้ดัขึน้เพื่อสนบัสนนุใหพ้นกังำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย เปิดเผยขอ้มลูที่แสดงถึงกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน
กฎหมำย กฎระเบียบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัท อำทิเช่น  

- กำรคอรร์ปัชนั  
- กำรฉอ้โกง กำรยกัยอกทรพัย ์ลกัทรพัย ์
- กำรกระท ำทจุรติเพื่อประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่น  
- กำรกระท ำที่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพและควำมปลอดภยั หรือต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- กำรกระท ำโดยเจตนำใหบ้รษิัทเกดิควำมเสียหำยหรือเสียประโยชน ์
- กำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมธุรกิจอย่ำงชดัเจน 
- กำรสนบัสนนุกำรกระท ำฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบและจรยิธรรมธุรกิจ รวมถึงกำรปกปิดหรือกำร

ช่วยเหลือปกปิดกำรกระท ำดงักลำ่ว 

การรักษาขอ้มูลเป็นความลับ 

นโยบำยนีจ้ัดท ำเพื่อให้พนักงำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยมั่นใจว่ำขอ้รอ้งเรียนของตนจะไดร้บักำรตอบสนอง
อย่ำงจริงจงัและพนกังำนผูร้ำยงำนจะไม่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นอนัเนื่องมำจำกกำรรำยงำนขอ้รอ้งเรียนโดยสจุริตขอ้มลูกำร
เปิดเผยตวัของพนกังำนจะถกูเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรรอ้งเรียน ผูร้อ้งเรียนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยควำม
ระมดัระวงัและค ำนึงถึงควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

การแจ้งข้อกล่าวหาอนัเป็นเทจ็ 

หำกพนกังำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียคนใดเจตนำรอ้งเรียนดว้ยขอ้กล่ำวหำอนัเป็นเท็จหรือมีเจตนำไม่สจุริตต่อผูถู้ก
รอ้งเรียน บริษัทฯ จะถือว่ำกำรรอ้งเรียนดงักล่ำวเป็นกำรละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะจัดใหม้ีกำรด ำเนินกำร
สอบสวนเพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบรษิัทฯ  
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 โดยเบำะแสขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ จะไดร้บักำรพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดย
พิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบำะแส รวมทั้ง 
ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลกำรรอ้งเรียนเป็นควำมลับ และมีมำตรกำรคุม้ครองผู้แจง้เบำะแสเพื่อให้ผู้แจง้เบำะแสและผู้
รอ้งเรียนมั่นใจว่ำจะไม่ไดร้ับผลกระทบจำกกำรแจ้งเบำะแสและข้อรอ้งเรียนดังกล่ำว ทั้ งนีห้ำกกรณีที่บริษัทมีควำม
จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลู บรษิัทจะเปิดเผยเฉพำะขอ้มลูที่จ  ำเป็นเท่ำนัน้ โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำมเสียหำยของ
ผูร้อ้งเรียนและผูแ้จง้เบำะแสเป็นส ำคญั 

ช่องทางการร้องเรียน  

จดหมำยลงทะเบียน 
ส่งถึงคณะกรรมกำรบรษิัท 
บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)  
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจำ้ตำกสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจำ้ตำกสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600  

 เลขำนกุำรบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรบัเอกสำรท่ีส่งถึงคณะกรรมกำรบรษิทัและด ำเนินกำรส่งใหค้ณะกรรมกำร
ชดุย่อยหรือกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้งและจะสรุปขอ้เสนอแนะและประเด็นต่ำงๆ ทัง้หมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมกำรบรษิัททรำบ
เป็นรำยไตรมำส ยกเวน้เป็นเอกสำรที่ส่งถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งจะถกูจดัส่งไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

ช่องทางการติดต่อกับบริษทั 

 Email โทรศัพท ์

คณะกรรมการบริษัท management@nclthailand.com - 

เลขานุการ atcharaporn.y@nclthailand.com 02-4737300 # 300 
นักลงทุนสัมพันธ ์ tirawit.d@nclthailand.com 02-4737300 # 300 
Website  www.nclthailand.com /กำรก ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี/

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
- 

ทัง้นี ้ในปี 2564 ไม่มีพนกังำนหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียรำยใด แจง้ขอ้มลูผ่ำนช่องทำงกำรรอ้งเรียนกับคณะกรรมกำร
บรษิัท อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทฯ จะประชำสมัพนัธใ์หผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยไดร้บัทรำบช่องทำงกำรรอ้งเรียนเพิ่มมำกขึน้ 

จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทฯ ส่งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ปฏิบตัิงำนและตดัสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท 
อย่ำงโปร่งใส ตรงไปตรงมำ เป็นไปตำมกฎหมำย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จึงไดจ้ดัท ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไวเ้ป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ใหเ้ป็นแนวทำงและมำตรฐำนในกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ 
พนักงำนทุกคนในองคก์ร และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครดั รวมถึงมีกำรควบคุมดูแลอย่ำงต่อเนื่อง โดยไดม้ีกำรเผยแพร่  
“นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร” และ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท (www.nclthailand.com) เพื่อให้
บคุคลภำยนอกไดร้บัทรำบ และ มีกำรอบรม และส่ือสำรภำยในองคก์ร เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และ พนกังำนของบรษิัท 
รบัทรำบเพื่อน ำไปปฏิบตัิไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบ
การก ากับดูแลกิจการในรอบปีทีผ่่าน 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และใหค้วำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกำรตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เป็น
อย่ำงดีมำโดยตลอด เช่น ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  สมำคมจดทะเบียนไทย (TLCA) สมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) โครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) เป็นตน้ รวมถึง เพรำะเรำเชื่อมั่น
มำโดยตลอดว่ำกำรสรำ้งกำรเชื่อมั่นเพียงอย่ำงเดียว หรือผลประกอบกำรท่ีดีเพียงอย่ำงเดียวอำจจะไม่เพียงพอส ำหรบักำร
เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดี แต่บริษัทฯ จะตอ้งสำมำรถปรบัตวัใหเ้หมำะสมกับกำรเปล่ียนแปลงของสภำพธุรกิจได ้และมี
ควำมสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูค้นรอบขำ้ง ในทกุองคร์วมของธุรกิจ เพื่อใหบ้รษิัทสำมำรถเติบโตและอยู่รอดได ้มีผลประกอบกำรท่ีดี
ในระยะยำว น่ำเชื่อถือส ำหรบัผูถื้อหุน้ และผูค้นรอบขำ้ง เป็นประโยชนใ์นกำรสรำ้งคุณค่ำใหก้ิจกำรอย่ำงยั่งยืน ตรงตำม
ควำมมุ่งหวงัของทัง้ภำคธุรกิจ ผูล้งทนุ ตลอดจนตลำดทนุและสงัคมโดยรวม  

โดยบริษัทฯ ไดม้ีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรใหส้อดคลอ้งและเป็นไปในทิศทำงเดียวกับหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส ำหรบับรษิัทจดทะเบียน CG Code 2560 ผ่ำนคณะกรรมกำรบรษิัท เป็นประจ ำทกุปี โดยในปีที่ผ่ำน
มำ บริษัทฯ ไดท้บทวนส่ิงต่ำง ๆ เช่น นโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ กฎบตัรกรรมกำร นโยบำยต่ำง ๆ 
เป็นตน้  

ทัง้นี ้ปีที่ผ่ำนมำบรษิัทฯ ไดร้บักำรประเมินผล จำกหน่วยงำนท่ี เก่ียวขอ้งดงันี ้ 

1. ผลกำรประเมิน โครงกำร “กำรประเมินคุณภำพกำรจดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้” ประจ ำปี 2564 จดัโดย
สมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำก ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยบริษัทไดร้บัผลคะแนนประเมิน รอ้ยละ 100 (ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดร้บัผลกำรประเมิน 
รอ้ยละ 100 ต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 5 นบัจำกปี 2560) 

2. ผลกำรประเมิน “โครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย” (CGR) ประจ ำปี 2564 จัด
โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) โดยบรษิัทไดร้บัผลคะแนนประเมิน รอ้ยละ 91 ซึ่งอยู่
ในระดบัดีเลิศ (ทัง้นีบ้รษิัทฯ ไดร้บัผลกำรประเมิน ตัง้แต่รอ้ยละ 91 ซึ่งอยู่ในระดบัดีเลิศ ต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 4 
นบัจำกปี 2561) 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดน้ ำขอ้เสนอแนะเพื่อกำรพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรตำมโครงกำร CGR ในหมวดต่ำง ๆ มำ
ปรบัปรุงและพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิทัฯ เพื่อยกมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัทฯ ให้
ดี ๆ ยิ่ง ๆ ขึน้ไป 
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โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ 

 
โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

โครงสรำ้งกำรจดักำรของบริษัทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย  5 คณะ ไดแ้ก่  
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  และ คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรของบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตำมขอ้บังคับของตลำด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์โดยปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ย
ควำมซื่อสตัยส์จุริต และรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และค ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่ำย อีกทัง้จดัใหม้ีระบบบญัชี และรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีที่เชื่อถือ 

 

โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) ดังนี ้
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 

      ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบรษิัทมีจ ำนวน 8 คน ดงันี ้ 

ชื่อ – สกลุ                      ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ วันท่ีเข้ารับต าแหน่ง 

1. พล.อ. พอพล           มณีรินทร ์ กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบรษิัท 

กรรมกำรอิสระ 26 เมษำยน 2560 
12 พฤศจิกำยน 2560 

2. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

กรรมกำรอิสระ 4 กมุภำพนัธ ์2556 
16 สงิหำคม 2564 3 

3. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

กรรมกำรอิสระ 1 มีนำคม 2562 

4. พลเรือเอกสรุพงษ ์ อ ำนรรฆสรเดช กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

กรรมกำรอิสระ 16 สงิหำคม 2564 3 

5. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำม 

4 กมุภำพนัธ ์2556 

6. นำงสำวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำม 

13 สงิหำคม 2557 

7. นำยพงษ์เทพ วิชยักลุ กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำม 

27 กรกฎำคม 2564 1 
 
 

2 สิงหำคม 2564 2 

8. นำยชำญณรงค ์ สนธิอชัชรำ กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 

12 พฤศจิกำยน 25644 

โดยมนีำงสำวอจัฉรำพร โยธำ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิัท และเลขำนกุำรบริษัท 
หมำยเหตุ :    1 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 27 กรกฎำคม 2564 มีมติแต่งตัง้นำยพงษ์เทพ วิชัยกุล เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัท / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรบริหำร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 27 กรกฎำคม 2564 
เป็นตน้ไป 

2 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 2 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้นำยพงษ์เทพ วิชยักลุ เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2564 เป็นตน้ไป 
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3 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้นำยพงศพ์นัธ ์คงก ำเหนิด เขำ้ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และแต่งตั้ง พลเรือเอก สุรพงษ์  อ ำนรรฆสรเดช เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 16 สิงหำคม 
2564 เป็นตน้ไป 

4 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564 มีมตแิต่งตัง้นำยชำญณรงค ์สนธิอชัชรำ เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 
  กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรบริหำร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564 เป็นตน้ไป 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมกำรท่ีมีอ  ำนำจลงนำมผกูผนับรษิัท ไดแ้ก่ นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ นำงสำวพรทิพย ์แซ่ลิม้  นำยพงษ์เทพ วิชยั
กลุ และนำยชำญณรงค ์สนธิอชัชรำ กรรมกำรสองในส่ีคนลงลำยมือชื่อรว่มกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท 

 

โดยในปี 2564 มีสัดส่วนกรรมการดังนี ้ 

ลักษณะกรรมการ จ านวน (คน) 
กรรมกำรบรษิัท 8 
กรรมกำรอิสระ  4 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร 4 
กรรมกำรที่ ไม่ เ ป็นกรรมกำรอิสระ      
และไม่เป็นผูบ้รหิำร 

0 

***กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรที่สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง มี
คณุสมบตัิครบถว้นตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบรษิัท ไดม้ีกำรก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทมีอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรจดักำร 
บรษิัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมำย 
โดยก ำหนดไวใ้นกฎบตัรกรรมกำรบรษิัท ดงันี ้

1. คณะกรรมกำรท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อผู้บริหำรและพนักงำนมี
จุดมุ่งหมำยในกำรด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกนั และมีกำรพิจำรณำทบทวนและอนุมตัิวิสยัทศัน ์ภำรกิจ 
กลยุทธ ์เป้ำหมำย และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นประจ ำทุกปี รวมถึงทบทวนนโยบำยที่ส ำคญั
ใหม้ีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งต่อกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เช่นนโยบำยก ำกบั
ดแูลกิจกำร และ นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ เป็นตน้ 

2. ติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำสจะ
ด ำเนินกำรติดตำมผลงำนของฝ่ำยบริหำร โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผล

50%

0%

50%

สัดส่วนของกรรมการ

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร
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ประกอบกำรของบริษัท โดยเฉพำะในส่วนของเป้ำหมำยทำงกำรเงินและแผนงำนต่ำง ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำม
กลยทุธท์ี่วำงไว ้

3. ปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยต่ำง ๆ วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ ดว้ยควำมสจุรติ ระมดัระวงั และรกัษำผลประโยชนข์องบรษิัท 

4. จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชี
ของบรษิัท 

5. จดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรอย่ำงนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 
6. จดัใหม้ีกำรจดัท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัท ซึ่งผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบแลว้น ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 
7. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัท ควบคุมดูแลกำรบริหำรและกำร

จดักำรของฝ่ำยบรหิำร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำย ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดใ้หไ้ว้ 
8. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งพิจำรณำทบทวน

นโยบำย แผนงำน และงบประมำณดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ 
9. พิจำรณำและอนมุตัิกิจกำรอื่น ๆ ท่ีส ำคญัอนัเก่ียวกบับรษิัท หรือที่เห็นสมควรจะด ำเนินกำรนัน้ ๆ เพื่อใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท 
10. พิจำรณำกลั่นกรองรำยงำนที่ตอ้งน ำเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิในกำรประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีวำระหลกัใน

กำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี ดงันี ้
- พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำรของบรษิัท 
- พิจำรณำและอนมุตัิงบกำรเงิน 
- พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไรบรษิัท 
- เสนอรำยชื่อกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรเดิมที่ตอ้งออกตำมวำระเสนอรำยชื่อผูส้อบบัญชีและก ำหนด

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 
- พิจำรณำรำยกำรที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นส่วนที่ตอ้งขออนมุตัิจำกผูถื้อหุน้ 
- เรื่องอื่น ๆ 

11. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่ส ำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยในรวมทั้ง
ตรวจสอบบญัชี และที่ปรกึษำฝ่ำยต่ำง ๆ ของบรษิัท และมีหนำ้ที่ก ำหนดแนวทำงในกำรปรบัปรุงแกไ้ข 

12. พิจำรณำโครงสรำ้งกำรบริหำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร คณะผูบ้ริหำร และคณะอนุกรรมกำรอื่นใด
ตำมควำมเหมำะสม รวมถึงพิจำรณำแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

13. คณะกรรมกำรตอ้งไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัท หรือเขำ้
เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำร
ของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของ
บริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบก่อนที่จะมี
มติแต่งตัง้ 
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14. มีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้อย่ำงสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ มีกำรจัดใหม้ี
รำยงำนขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อรำยงำนต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียหรือผูล้งทุน
ทั่วไปอย่ำงถกูตอ้ง ทนักำรณแ์ละเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

15. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือกรรมกำรย่อย หรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได ้โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรือมอบ
อ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลที่ไดร้ับมอบ
อ ำนำจหรืออ ำนำจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 

16. พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ อนุมตัิก ำหนด
นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง และมีระบบจดักำรท่ีมีประสิทธิผล รวมทัง้ก ำกับดูแลใหบ้ริษัทมีกระบวนกำรที่มี
ประสิทธิผลในกำรประเมินผลงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู 

17. ในกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ไดร้ับมอบอ ำนำจดังกล่ำวขำ้งตน้ หำกมีกฎหมำย หรือ
กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรษิัทไวเ้ป็นกำรเฉพำะ ให้
คณะกรรมกำรบรษิัทนัน้ด ำเนินกำรใหอ้ยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมำยและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัท
ดงักล่ำว โดยในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดที่กรรมกำรของบรษิัทมีหรืออำจมีผลประโยชน ์หรืออำจมีส่วนไดส่้วน
เสีย หรือเป็นกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ตำมควำมหมำยของประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง กรรมกำรบรษิัทคนนัน้ จะ
ไม่มีอ ำนำจอนมุตัิกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

18. กำรมอบอ ำนำจหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรนั้น จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ 
หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
อนมุตัิรำยกำรที่ตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมที่นิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยที่ เก่ียวข้อง) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรท่ีเป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมที่
เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมตัิไว ้ซึ่งเป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรื อข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และ /หรือ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

19. เวน้แต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้จะกระท ำไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ทัง้นี ้
เรื่องที่กรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกับบรษิัท หรือบรษิัทย่อย ใหก้รรมกำร
ซึ่งมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
- เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
- กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ำยที่กฎหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบใุหต้อ้งไดร้บัอนุมตัิ
จำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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20. เรื่องต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
กรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม และจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขำ้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
- กำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมำเป็นของบรษิัท 
- กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส  ำคญั กำร

มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก ำไรขำดทนุกนั 

- กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
- กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุน้กู ้กำรควบหรือเลิกบรษิัท 
- กำรอื่นใดที่ก ำหนดไวภ้ำยใตบ้ทบญัญัติของกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย ์และ/หรือ ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหต้อ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทและที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ทัง้นี ้เรื่องใดที่กรรมกำรมีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมกำรซึ่งมี
ส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรยงัมีขอบเขตหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย ์ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์อำทิ กำรพิจำรณำอนุมัติรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน กำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น ตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรชดุย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และ คณะกรรมกำรบรหิำร โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รับผิดชอบในกำรสอบทำนคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภำยใน 
ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน ดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด1 / 2 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 

2. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 

3. พลเรือเอกสรุพงษ์  อ ำนรรฆสรเดช2 กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 

โดยมนีำงสำวอจัฉรำพร โยธำ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
หมำยเหต ุ 1 กรรมกำรตรวจสอบผูม้ีควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนงบกำรเงิน 

2 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 16 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตั้งนำยพงศพ์ันธ์ คงก ำเหนิด เข้ำด ำรงต ำแหน่ง  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และแต่งตัง้ พลเรือเอกสรุพงษ์ อ ำนรรฆสรเดช เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 
สิงหำคม 2564 เป็นตน้ไป 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมกำรตรวจสอบ โดยเป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งสิน้จ ำนวน 3 คน ท ำกำร
ปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและรับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีสิทธิและหนำ้ที่ตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอบเขต อ ำนำจ และหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 1 คนจะตอ้งมีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้นบญัชีเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ที่
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบรษิัทได ้

- โดยกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนงบกำรเงินของบรษิัท 1 คน ไดแ้ก่  

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด  

และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์ก่ียวกบัธุรกิจของบรษิัท 1 คน ไดแ้ก่  

1. นำยพงศพ์นัธ ์    คงก ำเหนิด  

ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยก ำหนดไวใ้น
กฎบตัรกรรมกำรตรวจสอบ ดงันี ้
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1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้
ตรวจสอบบัญชีภำยนอกและผูบ้ริหำรที่รบัผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมกรอบระยะเวลำที่
กฎหมำย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) รวมทัง้กำรบริหำรควำมเส่ียง ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็น
อิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิก
จำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้ริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยข์อ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจำ้ง บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัท และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ประชมุกับผูส้อบบญัชีโดยไม่
มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปนี ้
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ข้อก ำหนด

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

แต่ละคน 
- ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร 

(Charter)  
- รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
7. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8. ในกรณีที่พบหรือมีขอ้สงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะ

กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น รำยกำรที่เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์กำรทุจริต 
หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส  ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ ใหค้ณะกรรมกำร
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ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรใหม้ีกำร
ปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำย
หน่ึงอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงักล่ำวต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยห์รือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง มีจ ำนวน  6  คน ดงันี ้
             ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรอิสระ  

2. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรอิสระ 

3. พลเรือเอกสรุพงษ์ อ ำนรรฆสรเดช2 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรอิสระ 

4. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 

5. นำงสำวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 

6. นำยพงษ์เทพ วิชยักลุ1 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 

โดยมีนำงสำวอจัฉรำพร โยธำ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
หมำยเหต ุ 1  ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2564 มีมตแิต่งตัง้นำยพงษ ์วิชยักลุ เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 27 กรกฎำคม 2564 เป็นตน้ไป           
2 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 มีมตแิต่งตัง้พลเรือเอกสรุพงษ์ อ ำนรรฆสรเดช เขำ้ด ำรง 
ต ำแหน่ง กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 เป็นตน้ไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดย
ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ดงันี ้

1. น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและระดับควำมเส่ียงที่
สำมำรถยอมรบัได ้

2. ก ำหนดแผน กรอบ และกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท ให้สอดคลอ้งกับนโยบำยบริหำร
ควำมเส่ียง และติดตำมกำรน ำไปปฏิบัติ รวมทั้งกำรสอบทำนประสิทธิผลของกรอบกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

3. สอบทำนรำยงำนกำรบรหิำรควำมเส่ียง และด ำเนินกำรเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำกำรจดักำรควำมเส่ียงมีควำม
เพียงพอและเหมำะสม สำมำรถจดักำรควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้และกำรบรหิำรควำมเส่ียง
ไดถ้กูน ำไปปฏิบตัิอย่ำงต่อเนื่อง 

4. ประสำนงำนร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอโดยกำรแลกเปล่ียนควำมรูแ้ละข้อมูล
เก่ียวกบัควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยในท่ีมีผลกระทบหรืออำจมีผลกระทบต่อบรษิัท 

5. ด ำเนินกำรตดัสินใจและใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัปัญหำส ำคญัที่เกิดขึน้ในกระบวนกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
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6. น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
รบัทรำบ และ/หรือ พิจำรณำทกุไตรมำส 
 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีจ ำนวน  4  คน ดงันี ้  
           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเนิด  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 

2. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ  กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 

3. พลเรือเอกสรุพงษ์  อ ำนรรฆสรเดช2 กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 

4. นำยพงษ์เทพ วิชยักลุ1 กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 

โดยมีนำงสำวอจัฉรำพร โยธำ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
หมำยเหต ุ 1  ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 2 สิงหำคม 2564 มีมตแิต่งตัง้นำยพงษเ์ทพ วิชยักลุ เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2564 เป็นตน้ไป          
2 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 มีมตแิต่งตัง้พลเรือเอกสรุพงษ์ อ ำนรรฆสรเดช เขำ้ด ำรง 
ต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 เป็นตน้ไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน โดยก ำหนดไวใ้นกฎบตัรกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ดงันี ้

 
การสรรหา  
1. ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิัท และกรรมกำรชดุย่อยโดยพิจำรณำควำม

เหมำะสมของจ ำนวน โครงสรำ้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร 
2. ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทและ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผู้

ถือหุน้แลว้แต่กรณี 
3. พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัทที่ครบวำระ 

และ/หรือ มีต  ำแหน่งว่ำงลง และ/หรือ แต่งตัง้เพิ่ม 
4. ปฏิบตัิกำรอื่นใดเก่ียวกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 
5. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

ทรำบเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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การก าหนดค่าตอบแทน  
1. จัดท ำหลักเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุด

ย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทและ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
2. ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมกำรบรษิัทเป็น

รำยบุคคลในแต่ละปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ ผลงำนและ
เปรียบเทียบกบับรษิัทในธุรกิจที่คลำ้ยคลงึกนัและประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำรเพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำและน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิ 

3. รบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท และมีหนำ้ที่ใหค้  ำชีแ้จงตอบค ำถำมกับค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บรษิัทในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

4. รำยงำนนโยบำย หลักกำร/เหตุผลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรตำมขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลักทรพัยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1 One Report) ของ
บรษิัทฯ 

5. ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยโดยฝ่ำย
บริหำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ  จะต้องรำยงำนหรือน ำเสนอข้อมูลและเอกสำรที่ เ ก่ียวข้องต่อ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน ใหบ้รรลตุำมหนำ้ที่ที่ไดร้บัมอบหมำย 

(4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มีจ ำนวน  3  คน ดงันี ้  
           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. พลเรือเอกสรุพงษ์ อ ำนรรฆสรเดช1 ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี กรรมกำรอิสระ 

2. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี กรรมกำรอิสระ 

3. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี กรรมกำรอิสระ 

โดยมนีำงสำวอจัฉรำพร โยธำ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี
หมำยเหต ุ 1  ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้พลเรือเอกสรุพงษ์ อ ำนรรฆสรเดช เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 

ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 เป็นตน้ไป  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดย
ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ดงันี ้

1. ก ำกับดูแลให้บริษัทมีกำรด ำเนินงำนและปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด  

2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อรกัษำมำตรฐำนและพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี พรอ้มทั้งสรำ้งกำรก ำกับดูแล
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กิจกำรที่ดีใหเ้ป็นวัฒนธรรมองคก์ร โดยใชก้ำรส่ือควำมหมำยไปยงักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน
เก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอย่ำงสม ่ำเสมอ 

3. ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์

4. ดแูลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
5. ก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในรำยงำนประจ ำปี  
6. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท และ

นโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศของบริษัท สู่สำธำรณะชนในวงกวำ้ง รวมถึงกำรปรบัปรุงกำร
เผยแพรข่อ้มลูกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีทำงเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

7. ก ำหนดใหม้ีระบบงำนรบัขอ้รอ้งเรียนจำกผูม้ีส่วนไดเ้สีย ในกรณีที่เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และ จรยิธรรมธุรกิจของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ พนกังำน 

8. ทบทวนแนวทำง หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนว
ปฏิบัติของสำกล ปฏิบัติและข้อเสนอแนะของสถำบัน ก ำกับฯ หรือหน่วยงำนที่ เ ก่ียวข้องต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัท 

9. ทบทวนจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทใหเ้ป็นปัจจุบนั เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคลอ้งกับ
แนวปฏิบตัิของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรทกุชดุและเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่ออนมุตัิ 
11. ปฏิบตัิงำนอื่นใดที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 

 

(5) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบรหิำร มีจ ำนวน 3 คน ประกอบดว้ย   
           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 

2. นำงสำวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 

3. นำยพงษ์เทพ วิชยักลุ 1 กรรมกำรบริหำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 

4. นำยชำญณรงค ์ สนธิอชัชรำ 2 กรรมกำรบริหำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 

โดยมนีำงสำวอจัฉรำพร โยธำ  ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 
หมำยเหต ุ 1  ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2564 มีมติแตง่ตัง้นำยพงษ์เทพ วิชยักลุ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร  

โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 27 กรกฎำคม 2564 เป็นตน้ไป      
2 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัท่ี 2 สงิหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้นำยชำญณรงค ์สนธิอชัชรำ เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำรบริหำร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2564 เป็นตน้ไป      
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในกำร
บริหำรงำนในเรื่องเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบริหำรของบริษัท ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ 
งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน และอ ำนำจกำรบรหิำรต่ำง ๆ ของบรษิัท หลกัเกณฑใ์นกำรด ำเนินธุรกิจให้
สอดคลอ้งกับสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำและอนุมัติและ/หรือให้
ควำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด ทั้งนี ้ ได้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร โดยก ำหนดไว้ในกฎบัตร
กรรมกำรบรหิำร ดงันี ้

ท ำหนำ้ที่ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว ้
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

1. ก ำหนดกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ รวมถึงโครงสรำ้งในกำรบริหำรงำนเพื่อให้

สำมำรถด ำเนินงำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งน ำเสนอให้

คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำ 

2. ก ำหนดอ ำนำจอนมุตัิของแต่ละบคุคลใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม จดัใหม้ีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ที่อำจจะเอือ้

ต่อกำรทุจริตในหนำ้ที่ออกจำกกนั และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้ควบคมุใหม้ี

กำรถือปฏิบตัิตำมหลกักำรและขอ้ก ำหนดที่มีกำรอนมุตัิแลว้ 

3. พิจำรณำโครงสรำ้งองคก์ร เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

4. มีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรโครงสรำ้งเงินเดือน ก ำหนดขอบเขตหนำ้ที่ในกำรท ำงำน บรรจุ แต่งตัง้ 

โยกย้ำย ตัดหรือลดค่ำจ้ำง ถอดถอน เลิกจ้ำง กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้รำงวัล พิจำรณำควำมดี

ควำมชอบของพนกังำน 

5. พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินงำนในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินส ำหรบั

สนบัสนุนกำรท ำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิดบญัชีธนำคำร กำรปิดบญัชีธนำคำร กำรกูย้ืมเงิน กำรให้

กูย้ืมเงิน กำรจดัหำวงเงินสินเชื่อ จ ำน ำ จ ำนอง ค ำ้ประกนั และอื่น ๆ รวมถึงกำรซือ้ขำย และจดทะเบียน

กรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ เพื่อกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ ตำมอ ำนำจอนมุตัิที่คณะกรรมกำรบรษิัทใหไ้ว้ 

6. พิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุ และก ำหนดงบประมำณในกำรลงทนุ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจอนมุตัิ 

7. พิจำรณำอนุมตัิแผนกำรปฏิบตัิของแต่ละฝ่ำยงำนของบริษัท และพิจำรณำอนุมตัิ ค  ำขอจำกฝ่ำยงำน

ต่ำง ๆ  ของบริษัทที่เกินอ ำนำจสั่งกำรของฝ่ำยงำนนั้น ทัง้นีเ้ป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตัิที่คณะกรรมกำร

บรษิัทใหไ้ว ้

8. พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำ และคณะที่ปรึกษำดำ้นต่ำง ๆ  ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของ

บรษิัท 

9. พิจำรณำเรื่องกำรระดมทนุ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

10. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
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ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น กำรมอบอ ำนำจ
ดงักล่ำว ผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจนั้นตอ้งไม่มีอ ำนำจอนุมัติรำยกำรที่บุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ 
(“บุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้” ใหม้ีควำมหมำยตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัท
ย่อย ซึ่งกำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรดงักล่ำวตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด เวน้แต่
เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมกำรคำ้ปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตำมนโยบำยและ
หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบรษิัทไดพ้ิจำรณำอนมุตัิไว ้

รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการในปี 2564 มีดังนี ้
 จ านวนท่ีร่วมประชุม / จ านวนประชมุท้ังหมด 

ชื่อ    - สกุล คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม

เสี่ยง 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร
ก ำกบัและดแูล
กิจกำรที่ด ี

คณะกรรมกำร
บริหำร 

1. นำยพอพล มณีรินทร ์ 7/7 - - - - - 
2. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด 7/7 4/4 7/7 5/5 2/2 - 
3. พลเรือเอกสรุพงษ์ อ ำนรรฆสรเดช2 2/7 1/4 2/7 1/5 1/2  
4. นำงสำวชญัญำพัทธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ 7/7 4/4 7/7 5/5 2/2 - 
5. นำยกิตติ        พวัถำวรสกลุ 7/7 - 7/7 - - 12/12 
6. นำงสำวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ 7/7 - 7/7 - - 12/12 
7. นำยพงษ์เทพ วิชยักลุ1 4/7 - 4/7 2/5 - 5/12 
8. นำยชำญณรงค ์ สนธิอชัชรำ3 1/7 - 1/7 - - 2/12 

หมำยเหต ุ 1 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษทัครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2564 มีมติแต่งตัง้นำยพงษ์เทพ วิชยักลุ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท /  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรบริหำร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 27 กรกฎำคม 2564 และท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 2 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้นำยพงษ์เทพ วิชยักลุ เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2564 เป็นตน้ไป 
2 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 16 สิงหำคม 2564 มีมติแต่งตัง้นำยพงศพ์ันธ ์คงก ำเหนิด เขำ้ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และแต่งตัง้ พลเรือเอก สุรพงษ์ อ ำนรรฆสรเดช เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 เป็นตน้ไป 
3 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564 มีมตแิต่งตัง้นำยชำญณรงค ์สนธิอชัชรำ เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรบริหำร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564 เป็นตน้ไป 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

บริษัทไดพ้ิจำรณำแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรอย่ำงเป็นธรรม และ
สมเหตสุมผล โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำง ๆ รวมถึงใหม้ีควำมสอดคลอ้งกบัผลประกอบกำรของบรษิทั 
และภำระหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร ตำมมติที่ประชุมสำมญัของผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที่ 
23 เมษำยน 2564 ก ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกำรจ่ำยเบีย้
ประชมุกรรมกำรต่อครัง้ โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ คร้ัง) 
ประธำนกรรมกำร 50,000 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  30,000 

    กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 

    กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร - 

บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเฉพำะกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เท่ำนัน้ และ งดกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้กรรมกำรที่ เป็นผู้บริหำร โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ 
คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงและ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

 
ส าหรับงวดปี  2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แกก่รรมการดังนี ้

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ค่าบ าเหน็จ  รวม 
1. พล.อ.พอพล มณีรินทร ์ 350,000 - - 350,000 
2. นำงจิตรมณี สวุรรณพลู 90,000 - - 90,000 
3. นำยพงศพ์นัธ ์ คงก ำเหนิด 160,000 - - 160,000 
4. นำงสำวชญัญำพทัธ ์ วิพฒันำนนัทกลุ 140,000 - - 140,000 
5. พลเรือเอกสรุพงษ์  อ ำนรรฆสรเดช 40,000 - - 40,000 
5. นำยกิตติ พวัถำวรสกลุ - - - - 
6. นำงสำวเนติรดั สงัขง์ำม - - - - 
7.นำงสำวพรทิพย ์       แซ่ลิม้ - - - - 
8.นำยพงษ์เทพ วิชยักลุ - - - - 
9.นำยชำญณรงค ์ สนธิอชัชรำ - - - - 
    รวม  780,000   780,000 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – นามสกุล 
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คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ผูบ้รหิำรของบรษิัท มีจ ำนวน 6 คน ดงันี ้

           ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยกิตติ  พวัถำวรสกลุ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

2. นำยกิตติศกัดิ์  สิกขมำน รกัษำกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยใหบ้ริกำรบริหำรและ 
จดักำรขนส่งและพิธีกำรศลุกำกร (FF) 

3. นำงสำวพรทิพย ์ แซ่ลิม้ ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยใหบ้ริกำรขนสง่และ 
กระจำยสินคำ้ระหว่ำงประเทศ (NVOCC) 

4. นำยพงษ์เทพ วิชยักลุ  

5.  นำยชำญณรงค ์ สนธิอชัชรำ ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบญัชี-กำรเงินและธุรกำรบคุคล 

6. Mr.Roi Levy ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยสำยงำนพฒันำธุรกิจ 

 

กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม 2556 ไดก้ ำหนดใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำง ๆ รวมถึง กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยป์ระกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศอื่นใด กฎระเบียบ และ/หรือขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง และมติ
ของที่ประชมุผูถื้อหุน้และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 

2. ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบตัิงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชนข์องบริษัทใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำย วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัท  

3. บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมภำรกิจหลัก (Mission) ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแผนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท และกลยุทธใ์นกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษิัท  

4. ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรเงิน กำรตลำด งำนบริหำรบุคคล และดำ้นกำรปฏิบัติงำนอื่นๆ 
โดยรวมเพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ก ำหนดไวโ้ดยคณะกรรมกำร
บรษิัท  

5. มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ย ปลดออก เลิกจำ้ง ก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนส ำหรบัพนกังำน
บรษิัท โดยสำมำรถแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ ำนำจช่วงใหด้  ำเนินกำรแทนได  ้

6. ก ำหนดบ ำเหน็จรำงวลั ปรบัขึน้เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินโบนสัพิเศษ นอกเหนือจำกโบนสัปกติประจ ำ
ของพนกังำนบรษิัท  
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7. เจรำจำ และเขำ้ท ำสญัญำ และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษิัท โดยวงเงิน
ส ำหรับแต่ละรำยกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจด ำเนินกำรที่ ผ่ำนกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิัทแลว้ 

8. ออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ และบนัทึกต่ำงๆ ภำยในบริษัท เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำม
นโยบำยและเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัท รวมถึงรกัษำระเบียบวินยัภำยในองคก์ร 

9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งมีอ ำนำจด ำเนินกำรใด ๆ ที่
จ  ำเป็นในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำว 

10. ใหม้ีอ  ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ /หรือ มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได ้
โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง และ /หรือ กำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจ
ตำมหนงัสือมอบอ ำนำจที่ใหไ้ว ้และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด หรือค ำสั่งที่คณะกรรมกำร
ของบริษัทไดก้ ำหนดไว ้ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำรนั้น จะตอ้งไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำให้ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร สำมำรถอนมุตัิรำยกำรท่ีตนหรือบคุคลที่อำจ
มีควำมขดัแยง้ (ตำมที่นิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) อำจมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรือ
อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัท ยกเวน้เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำย
และหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมกำรบรษิัทไดพ้ิจำรณำอนมุตัิไว ้

 อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2556 ไดก้ ำหนดใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรมีอ ำนำจอนมุตัิท  ำธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัตน้ทนุบรกิำรและ/หรือสินคำ้อนัเป็นปกติธุระของบรษิัทตำมงบประมำณใน
วงเงินไม่เกิน 5.00 ลำ้นบำท และอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นตำมงบประมำณในวงเงินไม่เกิน  1.00 ลำ้น
บำท และอนุมตัิกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมงบประมำณไม่เกิน 1.00 ลำ้นบำท หำกเกินจ ำนวนที่สำมำรถอนุมตัิได ้ให้
น ำเสนอเพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรหรือท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทแลว้แต่กรณีและมีอ ำนำจอนุมตัิ
ท ำธุรกรรมต่ำง ๆ นอกงบประมำณในวงเงินไม่เกินรอ้ยละ 10.00 ของงบประมำณที่ไดอ้นมุตัิไวใ้นแต่ละปี 

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  

เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทมีควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำน อีกทั้ง คณะกรรมกำรไดเ้ล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นและ
ควำมส ำคญัของกำรสืบทอดต ำแหน่งงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู บรษิัทไดจ้ดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งตัง้แตผู่อ้  ำนวยกำรฝ่ำย
ขึน้ไป โดยไดร้ะบตุวับคุคลที่จะท ำหนำ้ที่แทน ในกรณีที่ยงัไม่มีตวับคุคลที่สำมำรถท ำหนำ้ที่แทน ในกรณีที่ยงัไม่มีตวับุคคล
ที่สำมำรถรบัไดท้นัที ไดจ้ดัใหม้ีระบบพฒันำบคุลำกรในล ำดบัรองลงมำเพื่อเตรียมควำมพรอ้ม รวมทัง้สรรหำจำกภำยนอก 
ทัง้นี ้เพื่อรกัษำควำมเชื่อมั่นใหน้กัลงทนุ องคก์ร ตลอดจนพนกังำนว่ำในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทจะไดร้บักำรสำนต่ออยำ่ง
ทนัท่วงที 
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เลขานุการบริษัท 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 16 สิงหำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติแต่งตัง้
นำงสำวอัจฉรำพร โยธำ ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทแทน นำงสำวรุ่งอรุณ บงกชกนก โดยคุณสมบัติครบถว้นและ
เหมำะสมเป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งมีควำมรอบรูแ้ละเขำ้ใจในธุรกิจของบรษิัท เขำ้ใจบทบำทหนำ้ที่ของ
เลขำนุกำรบริษัท มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจดำ้นกฎหมำย กฎระเบียบของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และเป็นผูม้ีควำมเขำ้ใจในหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรและขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี โดยใหม้ีอ  ำนำจหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดไวใ้น
พระรำชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และด ำเนินกำรอื่น ๆ 
ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด   

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ผูบ้ริหำรของบริษัทไดร้บัค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือน และโบนสั ซึ่งสอดคลอ้งกับผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท ในปี 2564 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษัท และ ผูบ้ริหำรของบริษัท ส่ี
รำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร รวมทัง้สิน้  16.04 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท/ปี) 

ค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
 

-  เงินเดือน โบนสั  
- ค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น ค่ำประกนัสงัคม เงินสมทบ

กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ, ค่ำเบีย้ประชมุ, เงินชดเชย
ตำมกฎหมำย และคำ่คอมมิชชั่น เป็นตน้ 

 

13.61 

2.43 

ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน ไม่มี 

  
 ค่าตอบแทนอื่น  

 - ไม่มี – 
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทฯ มีพนกังำน จ ำนวนทัง้สิน้ 147 คน โดยในปี 2564 บรษิัทฯ ไดจ้่ำยผลตอบแทน
ใหแ้ก่พนกังำนจ ำนวนทัง้สิน้ 72.93 ลำ้นบำท ซึ่งผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำประกนัสงัคม และเงิน
สมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้ โดยสำมำรถแบ่งรำยละเอียดตำมฝ่ำยดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
แผนกใหบ้ริกำรบริหำรและจดักำรขนส่งและพิธีกำรศลุกำกร(FF) 58 
แผนกใหบ้ริกำรขนส่งและกระจำยสินคำ้ระหว่ำงประเทศ(NVOCC) 23 
แผนกกำรเงินและบญัชี เทคโนโลยีสำรสนเทศและแผนกอ่ืน ๆ 45 

รวม 143 
  

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม 2556 กบั บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกสิกรไทย  
จ ำกดั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อสรำ้งขวญัและก ำลงัใจใหแ้ก่พนกังำน และเพื่อจงูใจใหพ้นกังำนท ำงำนกบับรษิัทในระยะยำว
โดยในปี 2564 มีพนกังำนคงเหลือในกองทนุส ำรองเลีย้งชีพทัง้สิน้จ ำนวน 53 คน  

ค่าตอบแทนอืน่  

นอกจำกผลตอบแทนที่เป็นเงินเดอืน โบนสั และเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพที่บรษิัทจำ่ยใหก้บัพนกังำนของ
บรษิัทแลว้ บรษิัทยงัมีกำรจำ่ยสวสัดิกำรอื่น ๆ เพิ่มเติมใหก้บัพนกังำนของบรษิัทดงันี ้

- กองทนุประกนัสงัคม 

- สวสัดิกำรดำ้นกำรชว่ยเหลือ 

- สวสัดิกำรดำ้นเครื่องแบบพนกังำน 

- สวสัดิกำรค่ำพำหนะ / ค่ำที่พกั / ค่ำเบีย้เลีย้ง 

- สวสัดิกำรดำ้นกิจกรรม 

- สวสัดิกำรวนัหยดุพกัผ่อนประจ ำปี 

- สวสัดิกำรดำ้นกำรลำ 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่่านมา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีพนกังำนทัง้สิน้ 154 คน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีพนกังำนทัง้สิน้ 134 คน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 มีพนกังำนทัง้สิน้ 147 คน 
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ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่่านมา 

- ไม่มี –  

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทมีนโยบำยพฒันำบุคลำกรทุกระดบัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเสริมสรำ้งควำมรูค้วำมสำมำรถ  ทักษะ ทัศนคติ 
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ  รองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต โดยบริษัทไดจ้ัดท ำ
แผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทัง้ภำยในและภำยนอกเพื่อเพิ่มพนูทกัษะงำนตำมควำมรบัผิดชอบของพนกังำนแต่คน  
ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อกำรพฒันำงำนโดยรวมของบริษัท  โดยในปี 2564 บริษัทไดม้ีผูบ้ริหำรและพนกังำน 
รว่มอบรมกบัหน่วยงำนภำยนอกทัง้สิน้ 24 หวัขอ้ และไดจ้ดัใหม้ีกำรอบรมภำยในทัง้สิน้ 3 หวัขอ้ ดงันี ้

หลกัสตูรอบรม-สมัมนำภำยนอก มีดงันี ้
ส ำหรบัผูบ้รหิำร 
1. หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 63 / วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรเมืองกำรปกครองในระบบประชำธิปไตย ส ำหรับนักบริหำรรุ่น 24                                 

/ วิทยำลยักำรเมืองกำรปกครอง สถำบนัพระปกเกลำ้     
3. หลกัสตูรต่ออำยผุูช้  ำนำญกำร ศลุกำกร ประจ ำบรษิัท  
4. หลกัสตูรประกำศนียบตัรกฎหมำยทรพัยสิ์นทำงปัญญำชัน้สงู (IP Bar 2021) 
5. หวัขอ้เรื่องรำยงำนในงบกำรเงินท่ีผูส้อบบญัชีใหค้วำมส ำคญัและนกับญัชีตอ้งปฏิบตัิดว้ยควำมระมดัระวงั 
ส ำหรบัพนกังำน 
1. หวัขอ้ระบบ Customs Trader Portal Phase ส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนเก่ียวกบักำรออกของ 
2. หวัขอ้กำรต่ออำยตุวัแทนออกของนิติบคุคลผ่ำนระบบลงทะเบียนผูม้ำติดต่อออนไลน ์
3. หลกัสตูรพิกดัศลุกำกรระบบฮำรโ์มไนซแ์ละพิกดัศลุกำกรฮโ์มไนซอ์ำเซียน ฉบบัปี 2022 
4. หวัขอ้ระบบติดตำมสถำนะกำรผ่ำนพิธีกำรศลุกำกร (E-Tracking) 
5. หวัขอ้ Final countdown to PDPA by UOB x Microsoft 
6. หวัขอ้สถำนภำพในปัจจบุนัและทิศทำงของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
7. หวัขอ้สรุปสำระส ำคญั TFRSs for PAEs ที่มีกำรเปล่ียนแปลงส ำหรบัใชใ้นปี 2564 
8. หวัขอ้พรอ้มเสมอเมื่อเจำ้พนกังำนสรรพกรเขำ้ตรวจสอบภำษี 
9. หวัขอ้ Financial Reporting Trends 2021 
10. หวัขอ้ Finance Transformation Consolidation and Reporting 
11. หวัขอ้ Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives 
12. หวัขอ้ What’s trending in the capital market 
13. หวัขอ้ The New CFO 2021 
14. หัวข้อ Sustainability, ESG and a company’s reporting แนวคิดควำมยั่งยืนขององค์กรกับกำรจัดท ำ

ขอ้มลูเพื่อกำรรำยงำน 
15. หวัขอ้วิเครำะหค์วำมเส่ียงที่จะถกูตรวจสอบเรื่องกำรก ำหนดรำคำโอน Transfer Pricing 
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16. หัวขอ้แนวโนม้ ทิศทำงกำรท ำ M&A ประเด็นส ำคัญที่ตอ้งพิจำรณำและกลยุทธ์กำรท ำ M&A ใหป้ระสบ
ควำมส ำเรจ็ 

17. หวัขอ้ตลำดทนุ Live Exchange โอกำสเติบโตทำงธุรกิจของ SME และ Startups 
18. หัวขอ้ที่ตอ้งมีใน TP Documentation – Local File และรำยงำนขอ้มลูรำยประเทศ (“CbCR”) ในประเทศ

ไทย 
19.    หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 123 
หลกัสตูรอบรมภำยในมีดงันี ้ 
1. หลกัสตูร พฒันำทกัษะกำรใหบ้รกิำร 
2. หวัขอ้นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Corporate Good Governance) 
3. หวัขอ้ Code of Conduct – จรรยำบรรณธุรกิจ, ควำมรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัตลำดหลกัทรพัย ์
 

สรุปจ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมพนกังำนประจ ำปี 2564 

ระดับ จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคน 

ผูบ้ริหำร 66 

พนกังำน 44 

 
ทั้งนีส้  ำหรบัหลักสูตรกำรอบรมภำยนอก บริษัทไดส้นับสนุนใหพ้นักงำนและผูบ้ริหำร เขำ้ร่วมอบรมหลักสูตรที่

เหมำะสมและเป็นประโยชนต์่อกำรพฒันำศกัยภำพในกำรท ำงำนที่จดัขึน้โดยสถำบนัต่ำง ๆ และกำรอบรมภำยในเพื่อให้
ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกท่ำนไดม้ีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจพืน้ฐำนเก่ียวกับองคก์ร นโยบำย ภำพรวมขององคก์ร  เพื่อรบัทรำบ
และปฏิบตัิอย่ำงถกูตอ้งรว่มกนั รวมถึง กำรพฒันำดำ้นอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคัดเลือกผูส้อบบัญชีตำมเกณฑก์ำรประเมินของบริษัทไดแ้ก่ควำมเป็น
อิสระในกำรปฏิบัติงำน คุณภำพ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และผูส้อบบัญชีมีคุณสมบัติถูกตอ้งตำมประกำศของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์ 

 ทั้งนีผู้ส้อบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบตัิถูกตอ้งตำมประกำศของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถึงไม่มีควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย
กับบริษัท และบริษัทในเครือ ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด มีควำมเป็นอิสระใน
กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท  
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 ส ำหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัท จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีใหแ้ก ่บรษิัท ส ำนกังำน 
อีวำย จ ำกัด รวมทัง้สิน้ 3 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ค่ำสอบบญัชีรำยไตรมำสและค่ำสอบบญัชีรำยปี โดยไม่รวมค่ำใชจ้่ำย
เบ็ดเตล็ดของผูส้อบบญัชี เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำยำนพำหนะ เป็นตน้ 

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Free) 

-ไม่มี- 
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