บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

9.

การจัดการ

9.1

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการ
ชุดย่อย จานวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการ
ตร จสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝายตรวจสอบภายใน

ประธาน
จ้าหน้าท่บริหาร

ฝายบั ชและการ งิน

ฝายป ิบัติการ

ฝายบริหารจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านบริหารจัดการ

ฝายก หมาย
ผู้อานวยการฝายกฎหมาย
(รักษาการ)

ฝายบคคล
ผู้อานวยการฝายบุคคล
(รักษาการ)

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ปัจจุบันบริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จากัด เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นมา
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม
นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ
นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ
นายอมรณัติ จรรยงค์
นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์
ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวภวภัค อารยะพงษ์ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
ส่วนที่ 2 – 9 หน้า 1
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กรรมการผู้มอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัท คือ นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ นายอมรณัติ จรรยงค์ กรรมการสองในห้ าคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท
อานาจหน้าท่และค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทมีอานาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทและการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
3. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดาเนินงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดต่อสังคมของบริษัท
4. จัดให้มีการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาปีเพื่อนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น รวมถึงการกาหนด
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนั้น ต้ องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้อนุมัติไว้แล้ว
7. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอานาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฎิบัติการอย่าง
ใดอย่างหนี่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ
อ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี อ านาจตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขการมอบ
อานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
ส่วนที่ 2 – 9 หน้า 2

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

ที่จะทาขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เ ป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
8. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่าง
ถูกต้อง ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
าระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุ ด
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
สรปการ ข้าประชมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2554 และปี 2555
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ ดร. วิษณุ เครืองาม
นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ
นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ1)
นายอมรณัติ จรรยงค์
นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์
ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ2)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

1)
2)

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555
นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555

ส่วนที่ 2 – 9 หน้า 3

จาน นครั้งท่ ข้าประชม/
จาน นครั้งของการประชม
ปี 2554
ปี 2555
2/2
6/6
10/11
6/6
11/11
6/6
11/11
6/6
2/2
6/6
4/6
9/9
6/6
2/2
5/6
2/2
6/6
2/2
6/6
2/2
5/6
6/6
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9.1.2 คณะกรรมการตร จสอบ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
กรรมการตรวจสอบ
4. นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ
โดยมีนางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร. สาคร สุ ขศรี วงศ์ และ นางขวั ญวิ รุฬ ห์ ปัญ ญ์ช ยรั ฐ เป็น ผู้มี ความรู้แ ละประสบการณ์ เพี ย งพอที่ จะสามารถ
ทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
หน้าท่และค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการตร จสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

6.2

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

6.3

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ส่วนที่ 2 – 9 หน้า 4
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6.6

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)

6.8

รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
สรปการ ข้าประชมของคณะกรรมการตร จสอบ ในปี 2555
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์
ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

จาน นครั้งท่ ข้าประชม/
จาน นครั้งของการประชม
5/5
5/5
5/5
5/5

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ
นายอมรณัติ จรรยงค์
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีด่ ้านการเงิน
ประธานเจ้าหน้าทีด่ ้านปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าทีด่ ้านบริหารจัดการ/
รักษาการผู้อานวยการฝายบุคคล/รักษาการผู้อานวยการฝายกฎหมาย

ขอบ ขตหน้าท่และค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
เสนอเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย แผนธุ ร กิ จ รวมถึ ง กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ งบประมาณประจ าปี ข องบริ ษั ท
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
1. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับจากบริษัท
2. มีอานาจกระทาการแทนบริษัท ภายใต้การมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
3. พิจารณาอนุมัติการดาเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท โดยวงเงินสาหรับแต่ละธุรกรรมให้เป็นไปตาม
อานาจดาเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อธุรกรรม ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชาระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น
การท่าเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่จากัดวงเงิน
4. กาหนดโครงสร้างองค์กรและอานาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับ
ต่ากว่าผู้จัดการฝาย รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตรากาลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจาปี
ส่วนที่ 2 – 9 หน้า 5
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5. มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง หรื อ ว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานภายในองค์ ก รของบริ ษั ท เพื่ อให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
7. มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฎิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่คณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจหรือการมอบอานาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
8. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เ สีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการ
พิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ
9.1.4 ผู้บริหาร ณ วันที่ 3 เมษายน 2556 มี 5 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ
นายอมรณัติ จรรยงค์
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ
นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ

ตาแหน่ง
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัตกิ าร
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ/
รักษาการผู้อานวยการฝายบุคคล/รักษาการผู้อานวยการฝายกฎหมาย
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝายบัญชีและการเงิน

ขอบ ขตหน้าท่และค ามรับผิดชอบของประธาน จ้าหน้าท่บริหาร
1. ดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบัติงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย
วิสัยทั ศน์ เป้ าหมาย แผนงานการด าเนิ นธุ รกิ จ ประจ าปี และงบประมาณประจาปีที่ ก าหนดโดยที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
2. บริหารจัดการการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดาเนิ นงานประจาปี และงบประมาณประจาปีของบริษัท และกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
3. กากับดูแลการดาเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัท ที่กาหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกิน 10
ส่วนที่ 2 – 9 หน้า 6
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ล้านบาทต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชาระให้หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร
กรมสรรพากร ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อธุรกรรม
4. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กาหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสาหรับพนักงานบริษัทใน
ตาแหน่งที่ต่ากว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอานาจช่วงให้ดาเนินการแทนได้
5. กาหนดบาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิ เศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจาของ
พนักงานบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
6. เข้าทาสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการ
ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในอานาจดาเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
7. ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม
นโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอานาจ
ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการดาเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอานาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่อง
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมั ติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทาได้
9.1.5 ลขานการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวภวภัค อารยะพงษ์ ทา
หน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยกาหนดขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจาปีของบริษัท
(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
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9.2

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 การสรรหากรรมการ
การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ
โดยให้ความสาคัญกับผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของบริษัท
รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
โดยการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา จากความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาการทางานให้บริษัท โดยจะสรรหาและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ดังนี้
1. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อ หนึ่ง (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตาแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจ
เลื อ กตั้ ง กรรมการแทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งได้ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ ต่ ากว่ า สามในสี่ ข องจ านวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่
ของกรรมการที่ออกไป
9.2.2 การสรรหากรรมการอิสระ
สาหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
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คณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1.00) ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี นัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1.00) ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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9.2.3 การสรรหากรรมการตร จสอบ
1.

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ

2.

คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

3.

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่ ง ตั้ ง จาก
ผู้อานวยการแผนกตรวจสอบภายใน หรือ จากบุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเหมาะสม

คณสมบัติของกรรมการตร จสอบ
กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือ
การเงิน
9.2.4 การสรรหาผู้บริหาร
การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มี
ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดในแต่ละฝายงาน โดยจะพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ธุรกิจของบริษัท
9.3

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
1) ค่าตอบแทนท่ ป็นตั งิน
ค่า บ้ยประชม
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 2/2555 เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2555 ได้ ก าหนดค่ า ตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
ค่า บ้ยประชมคณะกรรมการบริษัท
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่า บ้ยประชม
(บาท/ครั้ง)
50,000
20,000
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ค่า บ้ยประชมคณะกรรมการตร จสอบ
ค่า บ้ยประชม
(บาท/ครั้ง)
25,000
15,000

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
งินโบนัส
- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2554 และ
ปี 2555 เป็นดังนี้
ลาดับ

รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ ดร. วิษณุ เครืองาม
นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ
นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ
นายอมรณัติ จรรยงค์
นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์
ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ

ปี 2554*
คณะกรรมการ
บริษัท
50,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
-

บ้ยประชม (บาท)
ปี 2555
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตร จสอบ
225,000
60,000
105,000
60,000
105,000
40,000
60,000
90,000
105,000
110,000

รม
225,000
60,000
105,000
60,000
105,000
40,000
60,000
90,000
215,000

105,000
60,000
165,000
10.
85,000
60,000
145,000
11.
105,000
60,000
165,000
12.
* คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 โดยการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรก ได้ จัด ขึ้น เมื่อ วั น ที่ 6 กุมภาพัน ธ์ 2555 ดั งนั้ น จึงไม่มีค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี 2554

2) ค่าตอบแทนท่ไม่ ป็นตั งิน
- ไม่มี -
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9.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะดารงตาแหน่งกรรมการ) และผู้บริหารของบริษัทที่ไม่ใช่
กรรมการ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สาหรับปี 2554 และปี 2555 เป็นดังนี้
ค่าตอบแทน
ปี 2554
ปี 2555
จานวนราย (คน)
4
5
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
19.51
21.64
9.4

การกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท โดยมี ห ลั ก การและแนวปฏิ บั ติ
ที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งออกเป็น
5 หมวด ครอบคลุมหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(3) การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(5) ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
หม ดท่ 1 สิทธิของผู้ถือห้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของ
บริษัท เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การ
เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือ
เพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะดาเนินการในเรื่องที่เป็นการส่งเสริมและอานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอหากมีการซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม
ตลอดจนวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึ กษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งนาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วัน
ติดต่อกันก่อนวันประชุม
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3. เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมาย
ให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน
4. บริ ษัท จะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นส่ งความเห็ น ข้ อเสนอแนะ และข้ อซั ก ถามล่ วงหน้ า ก่อ นวั นประชุ มภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทกาหนด โดยบริษัทจะนาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์
5. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมจะแนะนาคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้อง
ลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลา
อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการ
ประชุมก่อนตัดสินใจ สาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
6. บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยบันทึกมติ
ที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสาคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมใน
แต่ละวาระ โดยบริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป
และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัท
หม ดท่ 2 การป ิบัติต่อผู้ถือห้นอย่าง ท่า ทยมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการ
ประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนด โดยให้สิทธิผู้ถือ
หุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือชื่อกรรมการ
สามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลพร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการ
ให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดย
บริ ษั ท จะกลั่ น กรองระเบี ย บวาระที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และคั ด สรรบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมผ่ า นทาง
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและกาหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทจะนาหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตน อย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคาถามก่อนการลงมติในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการ
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่
สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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3. บริษัทจะกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กาหนดแนวทางในการเก็บ
รักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์
อักษร รวมทั้งกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/
หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ ได้รับข้อมูล
ภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทาการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี
และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน
บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบท
กาหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันทาการให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะกาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริษัทไป
ใช้ หรือนาไปเปิดเผยจนอาจทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วย
วาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง การพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กาหนดแนวทางการจัดการเรื่อง
การมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่ องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วม
พิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งได้กาหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
หม ดท่ 3 บทบาทของผู้มส่ นได้ สย (The Role of Stakeholders)
บริษั ทให้ความสาคั ญต่ อสิท ธิข องผู้ มีส่วนได้เ สียทุ กกลุ่ม ไม่ ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เ สียภายใน ได้ แก่ ผู้ถื อหุ้น แล ะ
พนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท
ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ
ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการ
ดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดาเนินธุรกิจ บริษัทจะคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝาย โดยจะปฏิบัติตามแนวทาง
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมที่ได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท (Code of Conducts)
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การแจ้งเรื่องร้องเรียน
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่เป็นปัญหากับคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ โ ดยตรง โดยสามารถส่ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นได้ ท าง E-mail
ของส านั ก งานเลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่
irnamyong@namyongterminal.com หรือทางไปรษณีย์ไปยังสานักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียน
สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป
หม ดท่ 4 การ ปิด ผยข้อมูลและค ามโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งการ
รายงานข้อ มู ลทางการเงิ นและข้ อ มูลทั่ ว ไป ตามหลั กเกณฑ์ ข องสานั ก งานคณะกรรมการก า กั บ หลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลสาคัญอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่ง
ล้ว นมีผลต่ อกระบวนการตัด สิ น ใจของผู้ ลงทุ น และผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ของบริ ษัท โดยบริษั ท มี นโยบายที่ จะเผยแพร่ข้ อ มู ล
สารสนเทศของบริ ษั ท ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น และสาธารณชนผ่ า นช่ อ งทางและสื่ อ การเผยแพร่ ข้ อ มู ลต่ า งๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสื่อสาธารณะต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
คณะกรรมการบริษัทเป็น ผู้รับผิด ชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อย่ า งสม่ าเสมอ รวมทั้ งมี ก ารเปิ ด เผยข้ อมู ลอย่า งครบถ้ ว นเพี ย งพอในงบการเงิ น ซึ่ ง ในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
หม ดท่ 5 ค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับ
บริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล
ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดาเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
รวมทั้งการกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กาหนดไว้ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการของบริษั ทประกอบด้ วยกรรมการอย่ างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่ น้อยกว่ ากึ่ง หนึ่ง ของจานวน
กรรมการทั้ง หมดจะต้ องมี ถิ่นที่ อยู่ใ นประเทศไทย ทั้ งนี้ จานวนกรรมการอิสระของบริ ษัทต้ องเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ ที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมด
ข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน
1/3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจาก
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ตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใ น
ตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อบริหารและดาเนินกิจการให้เป็นไปตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ
เรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้
กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทั้งนี้ บริษัทได้
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอานาจการ
ดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดู แลการดาเนินงานของผู้บริหารในระดับ
นโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สาหรับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 29 ข้อ 9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บทบาท หน้าท่ และค ามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท เช่น
วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกากับดูแลให้ฝายจัดการดาเนินงานตามนโยบาย
และแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแล และ
การบริหารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการเป็นผู้นาการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน แต่ให้การสนับสนุนและคาแนะนาใน
การดาเนินธุรกิจของฝายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บ่ริหารอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยได้กาหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code
of Conduct) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลัก
จรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
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มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทบรรลุพันธกิจขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ใน
การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่
ขัดกันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทาธุรกรรม
ต่างๆ กาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอานาจอนุมัติใน
ธุรกรรมนั้น ๆ รวมถึง ในการทารายการให้ พิจารณาถึ งความเหมาะสม โดยใช้ ราคา และเงื่อ นไข เสมือ นทารายการกั บ
บุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลั กทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วั นท าการนั บจากวัน ที่ซื้ อ ขาย โอน หรือ รับ โอน รวมทั้ งห้ า มกรรมการ ผู้ บริ หารหรื อ
หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่าง
น้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามสาคั ญ ต่ อ การก ากั บ ดู แ ลและการควบคุ ม ภายในทั้ ง ในระดั บ บริ ห าร และระดั บ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝายจัดการในการลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและ
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหลหรือสูญหายจากการทุจริตประพฤติมิ ชอบ รายงานทาง
การเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุน
ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดให้มีขึ้น ทั้งด้านการดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกากั บดูแลการปฏิบัติง าน ตลอดจนการจัดการความเสี่ย ง และให้ค วามสาคัญกั บ
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สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อทาหน้าที่
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผล
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบกาหนดนโยบายบริหารความ
เสี่ยงในภาพรวม ประเมินและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นคณะดาเนินการให้ การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตาม
นโยบายที่ได้กาหนดไว้ หากมีความเสี่ยงใดที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กาหนดไว้ บริษัท
จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทางานที่
ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยง ทาความเข้าใจถึงสาเหตุและดาเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ในทางกลับกัน การดาเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น
จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทา
หน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน
ทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริษทั อย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชีและ/หรือ
ผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบั ญชีรับรองและตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปดาเนินการบนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่าเสมอ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเป็นประจาทุกไตรมาส และอาจมี
การประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระที่ชัดเจน นาส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงาน
ที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอให้
คณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง
และทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบต้องการทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ก็สามารถแจ้งความ
ประสงค์ ซึ่งประบริษัทจะจัดส่งให้ตามที่ร้องขอ
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ในการประชุม ประธานกรรมการบริษั ทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกาหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้า
รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่
เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิ บัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ หากกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยประการใด กรรมการและฝายบริหารของบริษัทต้องดาเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่าง
รวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้
ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ใ น
รายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้ภายในสามวันทาการนับจากวันปิดการ
ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงาน
การประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองใน
การประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดย
ปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของ
บริษัท และความสอดคล้อ งกับธุร กิจ/อุตสาหกรรมเดียวกั น รวมถึ งความเหมาะสมกับหน้า ที่และความรับผิด ชอบของ
กรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส
บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
การสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร
บริษัทให้ความสาคัญกับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในปัจจุบันที่บริษัท
ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทาหน้าที่เป็นการเฉพาะ คณะกรรมการบริษัทจึงทาหน้าที่สรรหา และคัดเลือก
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คณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มั่ นใจได้ว่าคณะกรรมการทั้งสองจะประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ
และมีความหลากหลายของทักษะ
สาหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกาหนดของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์
ส่วนคณะกรรมการบริหารนั้น จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในส่วนงานบริหารจัดการและงานประจาที่เกินอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงานในเชิงนโยบายและงานกากับดูแลฝายบริหารได้มากขึ้น
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกากับ
ดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้แ ก่
กรรมการใหม่
9.5

การดูแล รื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้ง ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และ
ระเบียบของสานักงาน กลต. บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. กรรมการและผู้ บ ริ ห าร (ซึ่ ง หมายความรวมถึ ง คู่ สมรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภาวะ) ต้ อ งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลั กทรัพย์ และจัดส่งสาเนา
รายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และ
ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 – 9 หน้า 20

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

9.6

บคลากร

9.6.1 บคลากร
จานวนบุคลากรของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามแผนกงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 มีดังนี้
จาน นพนักงาน (คน)
แผนก
31 ธัน าคม 2554
31 ธัน าคม 2555
แผนกบริหาร
12
15
แผนกจัดซื้อ
1
2
แผนกบัญชีและการเงิน
11
17
แผนกสารสนเทศ
4
4
แผนกปฏิบัติการ
18
20
แผนกเครื่องมือและอุปกรณ์
3
3
แผนกบุคคล
4
5
แผนกพ่อบ้านแม่บ้าน
9
9
รม
62
75
9.6.2 ผลตอบแทน (ไม่ร มผู้บริหาร)
ผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สาหรับปี 2554 และปี 2555
มีดังนี้
แผนก
แผนกบริหาร
แผนกจัดซื้อ
แผนกบัญชีและการเงิน
แผนกสารสนเทศ
แผนกปฏิบัติการ
แผนกเครื่องมือและอุปกรณ์
แผนกบุคคล
แผนกพ่อบ้านแม่บ้าน
รม

ผลตอบแทน (ล้านบาท)
ปี 2554
ปี 2555
5.21
5.17
1.81
1.94
5.87
6.25
3.71
3.98
9.59
8.78
0.77
0.55
1.52
1.52
1.60
1.44
30.08
29.63
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9.6.3 ส ัสดิการพนักงาน
นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานใน
รูปแบบอื่นอีกหลายประการ ดังนี้
1. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพให้กับพนักงานประจาของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานที่
สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีพนักงานสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ รวมจานวน 71 คน
2. สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง อันเป็น
การส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการทางานให้กับพนักงาน และก่อให้เกิดความภักดีต่อองค์กร บริษัทได้จัดให้มี
สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความ
ประสงค์จ ะขอสินเชื่อเพื่อที่ อยู่อ าศัย โดยได้รั บอัต ราดอกเบี้ยที่ เหมาะสม และได้รับ ความสะดวกเนื่อ งจาก
สามารถชาระคืนสินเชื่อจากบัญชีเงินเดือนโดยตรง
3. สวัสดิการด้านเงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น แต่งงาน อุปสมบท งานฌาปนกิจศพ คลอดบุตร เป็นต้น
4. สวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพ
พนักงาน บริษัทยังได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีสาหรับพนักงานอีกด้วย
5. สวัสดิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา ตามจานวนจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
9.6.4 ข้อพิพาทแรงงานในปีท่ผ่านมา
ไม่มี
9.6.5 นโยบายการพัฒนาบคลากร
ตามปรัชญาองค์กร พนักงานเป็นทรัพยากรที่มี คุณค่า ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและแผน
ธุรกิจที่วางไว้ได้ บริษัทจึงให้การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ดังนี้
1. จัดทาแผนการฝึกอบรมประจาปีและจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมตามแผน
หัวหน้างานแต่ละแผนกจะเป็นผู้จัดทาแผนการอบรมพนักงานประจาปีเพื่อ นาเสนอต่อผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นการ
ฝึกอบรมที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากพนักงานจะ
สามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานเองอีกด้วย
2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดประเทศเสรีกับกลุ่มประเทศอาเซียน
จากการที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations
“ASEAN”) เตรียมตัวก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community “AEC”)
ในปี 2558 อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน ASEAN มากขึ้น ภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ภาษาสากล จะถูกนามาใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อการดาเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้เตรียมความ
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บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด (มหาชน)

พร้ อ มให้ กั บ พนั ก งานของบริ ษั ท โดยการจั ด ฝึ ก อบรมภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ทั ก ษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
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