
 

  

 

 
คู่มือนโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

 

ปรบัปรุงลา่สดุ:  วนัที่ 10 กมุภาพนัธ ์2566 

 

บรษัิท พรเีชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน)  



  

หนา้ท่ี  1 

 | คู่มือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บทน ำ   

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ตระหนกัดีว่ำ กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีนั้นมีควำมส ำคญั
และเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืน และเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำให้กบัผูถ้ือหุ ้นในระยะยำว 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรโดยก ำหนดนโยบำยและทิศทำงส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ จดัตั้งระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเพียงพอ ก ำกบัดูแลฝ่ำยบริหำรใหด้ ำเนินงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมนโยบำยท่ีวำงไว ้เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของผูถื้อหุ้นภำยใตก้รอบกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ย
ควำมโปร่งใสและจริยธรรมทำงธุรกิจท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นบริษทัฯจึงไดจ้ดัท ำคู่มือนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรขึ้นเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร ตำมหลกักำรและแนวทำงปฏิบติักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (CG Code) ฉบบัล่ำสุดซ่ึงออกโดยคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศให้พนักงำนในทุกระดับชั้นได้รับทรำบ เพื่อให้ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมทั้งกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติัตำมคู่มือนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้คู่มือนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ มีควำมทนัสมยั 
และเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั 

ค ำจ ำกัดควำม 

กำรก ำกับดูแลกิจกำร  หรือ Corporate governance หมำยถึง ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้ำงและกระบวนกำรของ
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง คณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และผูถื้อหุ้น เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั น ำไปสู่ควำม
เจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่ำใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยำวโดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 
ผู้บริหำรระดับสูง (Top executives) หมำยถึง ผูบ้ริหำรท่ีด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริหำร 
ผู้บริหำร (Management ) ตำมค ำนิยำมของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมำยถึง กรรมกำรผู ้จัดกำรและ  
ผู ้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำร 4 รำยแรกนับต่อจำกกรรมกำรผู ้จัดกำรลงมำ และผู ้ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกับ 
ผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ี 4 ทุกรำย และใหห้มำยควำมรวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือ
กำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึ้นไป  

เน้ือหำของนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 
2. กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั 
3. บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
6. กำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
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7. ระบบกำรควบคุมและบริหำรควำมเส่ียง 
8. จริยธรรมธุรกิจ 

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ รับผิดชอบในกำรบริหำรงำนบริษทัฯ ดว้ยควำมระมดัระวงั รอบคอบ โดยค ำนึงถึงสิทธิ
และควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้และรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั  

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐำนต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

• สิทธิในกำรซ้ือขำยหรือโอนหุ้น 
• สิทธิในส่วนแบ่งก ำไรของบริษทัฯ 
• สิทธิในกำรไดรั้บขอ้มูลและข่ำวสำรของบริษทัฯ อยำ่งเพียงพอและทนัเวลำ 
• สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผูส้อบ

บญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ 
บริคณห์สนธิ กำรเพิ่มทุนหรือลดทุนและกำรอนุมติัรำยกำรพิเศษ เป็นตน้ 

• สิทธิในกำรเสนอวำระส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้น และกำรเสนอช่ือบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมเพื่อเป็นกรรมกำร
ของบริษทัฯ 

ผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดร้ับขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และขั้นตอนกำรประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงจะตอ้งไดรั้บ
ขอ้มูลที่เพียงพอส ำหรับกำรตดัสินใจลงคะแนน ซ่ึงรำยละเอียดของแต่ละวำระกำรประชุมจะตอ้งจดัส่งให้ผูถ้ือหุ้น
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม ผูถื้อหุ้นสำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯไดก่้อนวนัประชุม 
และ/หรือ ในระหว่ำงกำรประชุม คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งตระหนกัและให้ควำมส ำคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้น และ
ตอ้งหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีละเมิดสิทธิเหล่ำนั้น 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

• บริษทัฯ สนบัสนุนผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถำบนัใหเ้ขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
• ผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอและครบถว้น ส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้น ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 

และสำมำรถเขำ้ดูขอ้มูลดงักล่ำวไดท้ำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 1 เดือน  
• บริษทัฯ จะเตรียมกำรต่ำงๆส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ในกำรมำร่วม

ประชุม เช่น กำรลงทะเบียนและนับคะแนนโดยใชร้ะบบ Barcode เพื่อควำมรวดเร็ว ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถมำ
ประชุมด้วยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิมอบฉันทะและก ำหนดทิศทำงกำรออกเสียงได้ โดยบริษทัฯได้ก ำหนดรำยช่ือ
กรรมกำรอิสระท่ีผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบอ ำนำจให้ได ้กำรจดัเตรียมอำหำรว่ำง และบริกำรแปลภำษำ เป็นตน้ เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทั้งในประเทศและต่ำงชำติ 

• กำรประชุมจะตอ้งด ำเนินตำมล ำดบัขั้นตอนท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ในวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร 
ผูถื้อหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรไดที้ละคน ในระหว่ำงกำรประชุม ตอ้งมีกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้น
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ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น โดยกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้งตอบขอ้ซักถำมอยำ่งเพียงพอ อีกทั้งตอ้งมีกำรสรุปมติท่ีประชุม
อยำ่งชดัเจนภำยหลงักำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุม 

• คณะกรรมกำรบริษทัฯ สนบัสนุนให้บริษทัฯแต่งตั้งบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมเป็นอิสระเพื่อตรวจสอบกำร
นบัคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ จะบนัทึกช่ือของผูต้รวจสอบในรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

• เพื่อควำมโปร่งใสและสำมำรถอำ้งอิงไดใ้นอนำคต คณะกรรมกำรบริษทัฯส่งเสริมให้ใช้บตัรลงคะแนน
เสียงส ำหรับวำระกำรประชุมท่ีส ำคญั เช่น รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มี
นยัส ำคญั 

• กรรมกำรบริษัทฯทุกท่ำนควรเข้ำร่วมกำรประชุมผู ้ถือหุ้น ทั้ งน้ี ผู ้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมประธำน
คณะกรรมกำรแต่ละชุดไดโ้ดยตรง 

• บริษัทฯ จัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู ้ถือหุ้นซ่ึงมีควำมชัดเจนและครบถ้วน รวมถึงมีกำรระบุรำยช่ือ
กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม บนัทึกประเด็นค ำถำมค ำตอบในท่ีประชุม และบนัทึกกำรช้ีแจงขั้นตอนกำรลงคะแนน กำร
นบัคะแนน และวิธีกำรแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทรำบ  

 
2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

บริษทัฯ ดูแลและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำย ทั้งผูถื้อหุ้นรำยใหญ่และผูถื้อหุ้นรำยย่อย รวมทั้งผูถื้อหุ้นชำวต่ำงชำติ
อย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม คณะกรรมกำรบริษทัฯให้ควำมมัน่ใจว่ำสิทธิของผูถื้อหุ้นไดรั้บกำรคุม้ครองและผูถื้อหุ้น 
ทุกคนจะไดรั้บควำมเป็นธรรม 

กำรเผยแพร่ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

• คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะตอ้งมัน่ใจไดว้่ำบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปี 
ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 4 สัปดำห์ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องมั่นใจได้ว่ำ บริษัทฯ ได้แจ้งผูถื้อหุ้น เก่ียวกับขั้นตอนกำรประชุมและ
หลกัเกณฑใ์นกำรลงคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิกำรลงคะแนนเสียง 

• จะตอ้งมีกำรจดัท ำหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้เป็นภำษำองักฤษโดยเผยแพร่พร้อมฉบบัภำษำไทย 

กำรปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นรำยย่อย 

• คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะตอ้งก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบติัและเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุม
และเสนอช่ือกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปี ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ  

• คณะกรรมกำรบริษทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัฯโดยแยกบตัรลงคะแนน
เป็นรำยบุคคล 

• คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะตอ้งมัน่ใจไดว้ำ่จะไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ 
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กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

 ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กรรมกำรและผูบ้ริหำรลงนำม
รับทรำบถึงขอ้ก ำหนดให้กรรมกำรและ ผูบ้ริหำรต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องตนต่อ
เลขำนุกำรบริษทัฯ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 3 วนัท ำกำรนับตั้งแต่
วนัท่ีมีกำรซ้ือขำย/โอน หุ้น และ/หรือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหลกัทรัพย ์ (แลว้แต่กรณี) รำยงำนดงักล่ำวยงัรวมถึงกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี (1) คู่สมรส (2) ผูท่ี้อยู่
กินดว้ยกนัฉันสำมีภริยำ (3) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ และ (4) นิติบุคคลท่ีกรรมกำรและผูบ้ริหำร คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่
กินดว้ยกนัฉันสำมีภริยำ และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลดงักล่ำว ทั้งน้ี บุคคลล ำดบัท่ี (1) - (4) ดงักล่ำว รวมเรียกว่ำ “บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง”  โดยรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมกำรตอ้งน ำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส 

เลขำนุกำรบริษทัฯ น ำเสนอรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงในกำรถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ระดบัสูงต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทุกไตรมำส 
 เพื่อป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยใน บริษทัฯไดก้ ำหนดห้ำมบุคคลดังต่อไปน้ีเขำ้ท ำรำยกำรซ้ือขำย/โอน หุ้นและ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหลกัทรัพย ์(แลว้แต่กรณี) ของบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณะ 
และ 2 วนัหลงัเปิดเผยงบกำรเงินดงักล่ำวแลว้ และอย่ำงน้อย 5 วนัก่อนกำรเปิดเผยรำยกำรส ำคญัต่อสำธำรณะ (หรือท่ี
เรียกวำ่ “ช่วงเวลำหำ้มขำยหุน้ (Silent Period)”) 

• กรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษทัฯ (รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) และ 
• พนักงำนฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยบญัชี ฝ่ำยกฎหมำย ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ และ

ฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภำยในต่ำงๆ 
หัวหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดูแลแจง้ให้บุคคลดงักล่ำวขำ้งตน้ทรำบถึงช่วงเวลำห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) 

ล่วงหนำ้เป็นประจ ำผำ่นทำงอีเมล ์และก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำม 
 นอกจำกน้ี บริษทัฯ ได้ส่งเสริมให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร แจ้งบริษทัฯ ถึงควำมตั้งใจทั้งของตนเองและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนัก่อนเขำ้ท ำรำยกำร ท่ีจะซ้ือขำยหุ้น/ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
(แลว้แต่กรณี) 

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯไดก้ ำหนดนโยบำยหำ้มกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีมีกำร

พิจำรณำ เขำ้มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเร่ืองนั้น 

บริษัทฯ จัดให้มมีีมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังต่อไปนี ้
• กรรมกำรไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
• กรรมกำรไดเ้ปิดเผยขอ้มูลกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ รับทรำบเป็น
ประจ ำ 
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• กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขำ้ร่วมกระบวนกำรตดัสินใจในเร่ืองดงักล่ำว 
โดยปกติแลว้กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดๆ จะออกไปจำกท่ีประชุมและกลบัเขำ้มำในท่ี
ประชุมอีกคร้ัง เม่ือเร่ืองนั้นๆ ไดถู้กตดัสินใจแลว้ 
• กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนให้บริษทัฯ ทรำบถึงกำรมีส่วนไดเ้สียของ
ตนหรือของบุคคลใกลชิ้ดท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) เพื่อให้บริษทัฯ มีขอ้มูลส ำหรับใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบติั
ตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย ดงักล่ำวนั้นยงัมีประโยชน์ในแง่
กำรติดตำมดูแลให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรท ำหน้ำท่ีดว้ยควำมระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริตโดยมีวิธีกำรปฏิบติั 
ดงัน้ี 

- กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ตอ้งส่งแบบ “รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร 
และผูบ้ริหำร” ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

- เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงของ “รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร” กรรมกำรและ 
ผูบ้ริหำรตอ้งปรับปรุงขอ้มูลในแบบ “รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร” โดยทนัที
หรือภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร 

- เลขำนุกำรบริษทัฯ ส่งส ำเนำแบบ “รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร” ให้กับ
ประธำนคณะกรรมกำรบริษทัฯ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัดูแลกิจกำร ภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรำยงำนฉบบัดงักล่ำว 

• ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนตอ้งรำยงำนรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เป็นประจ ำทุกปี 
หำกมีรำยกำรท่ีมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกิดขึ้ น ผู ้บริหำรหรือพนักงำนรำยนั้ นต้องรำยงำนให้
ผูบ้งัคบับญัชำรับทรำบผำ่นทำงแบบฟอร์มออนไลน์ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะตอ้งพิจำรณำกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีอำจน ำมำซ่ึงควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และ/หรือ 
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบ โดยตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์นอกเหนือจำกกำรปฏิบติัตำมนโยบำย และแนวทำง
ปฏิบติัท่ีบริษทัฯ ก ำหนด โดยกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งอยู่บนพื้นฐำนเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก (Arms-
Length Basis) ซ่ึงมีเง่ือนไขเป็นไปตำมมำตรฐำนทำงกำรคำ้ปกติทัว่ไปและตอ้งมีกำรเปิดเผยรำยละเอียดของรำยกำร 
กล่ำวคือ มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำร ไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและในแบบ 56 -1 
อยำ่งครบถว้น 

3. ผู้มีส่วนได้เสีย 
 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ บริหำรงำนบริษทัฯ ดว้ยควำมระมดัระวงั รอบคอบ โดยค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและสนบัสนุนให้มีกำรร่วมมือกนัระหว่ำงบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ 
กำรสร้ำงงำน และกำรสร้ำงกิจกำรใหมี้ฐำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คงและยัง่ยืน และเปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดเ้ขำ้ถึง
สำรสนเทศท่ีจ ำเป็น  
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บริษทัฯ ตอ้งมีมำตรกำรส ำหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรร้องเรียน กำรแสดงควำมคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ตลอดจน
แจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือจรรยำบรรณ ท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงำน หรือ  
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีแนวทำงกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยอยูบ่นพื้นฐำนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกนั 

ทั้งน้ี มำตรกำรในกำรแจง้เร่ืองร้องเรียน/แนวทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ธิบำยอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
และแนวทำงปฏิบติัของบริษทัฯ 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
 

• คณะกรรมกำรบริษทัฯ  มีหน้ำท่ีเปิดเผยสำรสนเทศทั้งทำงกำรเงินและท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง 
ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลำ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บทรำบสำรสนเทศอย่ำง
เท่ำเทียมกนัตำมท่ีก ำหนดโดยกฎหมำย องคก์รและหน่วยงำนของภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

• สำรสนเทศของบริษัทฯจะต้องแสดงด้วยควำมรอบคอบ ชัดเจน กระทัดรัดเข้ำใจง่ำยและโปร่งใส 
สำรสนเทศท่ีส ำคญัจะตอ้งถูกเปิดเผยตำมกฎหมำยทั้งดำ้นบวกและดำ้นลบอยำ่งระมดัระวงัโดยไม่ท ำใหเ้กิดควำมสับสน
และเขำ้ใจผิดต่อผูใ้ชส้ำรสนเทศดงักล่ำว ทั้งน้ี ใหค้  ำนึงถึงสำระส ำคญัมำกกวำ่รูปแบบ โดยตอ้งแสดงรำยละเอียดเง่ือนไข
หรือสมมติฐำนอยำ่งครบถว้น  

• บริษทัฯ จะตอ้งจดัหำช่องทำงส ำหรับเปิดเผยสำรสนเทศท่ีง่ำยต่อกำรเขำ้ถึงของผูใ้ช ้และไดผ้ลลพัธ์ท่ีคุม้ค่ำ
กบัตน้ทุนท่ีเสียไป  

• คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องจัดตั้ งหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อส่ือสำรกับผูถื้อหุ้น นักลงทุน 
นักวิเครำะห์หลกัทรัพย ์โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ จะต้องสนับสนุนกำรพฒันำด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถของ
ผูบ้ริหำรในกำรน ำเสนอสำรสนเทศและกำรเพิ่มทกัษะดำ้นกำรส่ือสำร 

ช่วงระยะเวลำก่อนกำรเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงิน (Silent Period for Investor Relations Activities) 

 ช่วงระยะเวลำสองสัปดำห์ก่อนกำรเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงิน (หรือท่ีเรียกวำ่ “Silent Period”) หำ้ม “โฆษก” ผูท้  ำ
หน้ำท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั พูดคุยถึงผลประกอบกำรในอนำคตของกลุ่มบริษทัฯ และกำรคำดกำรณ์ ให้แก่ส่ือมวลชน 
นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย ์และนกัลงทุน 

 
5. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 

5.1. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผูข้ ับเคล่ือนหลักในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดภารกิจ วิสัยทศัน์ คุณค่าขององคก์ร 
แผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ แต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ และบริหารธุรกิจของ
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บริษทัฯ ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีวางไวแ้ละเป็นไปตาม
กฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และมี
คุณสมบติัท่ีจะปฏิบติังานไดต้ามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ โดยยดึถือมาตรฐานสูงสุดของหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ 

 
5.2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 6 คณะ ดังต่อไปนี ้
5.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
• คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการอย่ า งน้อย  5  คน และไม่ เ กิน 12  คนโดย เ ป็น 

กรรมการอิสระอยา่งน้อยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ และมีจ านวนกรรมอิสระไม่น้อยกวา่ 3 คน 
• บริษัทฯ จะค านึงถึงความหลากหลายท่ีเพิ่มขึ้ นของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯเป็นส าคัญ 

เพื่อสนันสนุนวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีคุณสมบัติ
หลากหลายทั้งในดา้นเพศ อาย ุการศึกษา ทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 

• ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่คณะกรรมการ
บริษทัฯ มีการคานอ านาจท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบท่ีมากขึ้น และมีความสามารถท่ีมากขึ้น เพื่อการตดัสินใจ
อยา่งเป็นอิสระ ทั้งน้ี ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทัฯ 
และมีหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูน้ าฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯภายใต้กรอบอ านาจท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ 

• กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ เม่ือครบก าหนดตามวาระ กรรมการ
อาจไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก 

 
นโยบายความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) 
บริษทัฯ ค านึงถึงการเพิ่มความหลากหลายในคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน

การสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดงันั้น กรรมการบริษทัฯ จึงมี
คุณสมบติัท่ีหลากหลายทั้งในดา้นเพศ อายุ การศึกษา ทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ความ
หลากหลายมีความส าคญั เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีมุมมองท่ีรอบดา้นและมีความสมดุลในการรับมือกบัสถานการณ์
และโอกาสต่างๆ ท่ีบริษทัฯ เผชิญ การมีคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงรวมถึงการมีกรรมการท่ีเป็นผูห้ญิงใน
จ านวนท่ีเหมาะสม น าไปสู่การตัดสินใจท่ีดีขึ้น และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ 
นอกจากน้ี ตามค าแนะน า คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูห้ญิงอยา่งนอ้ยร้อยละ 30 ซ่ึงถือเป็นหลกัการ
ปฏิบติัท่ีดีและช่วยเพิ่มความหลากหลายและความเสมอภาค   

นอกจากน้ี การมีคณะกรรมการท่ีประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีหลากหลายนั้น
มีความส าคญัต่อบริษทัฯ เน่ืองจากความหลากหลายน้ีท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลเชิงลึกและมุมมองท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นต่างๆ 
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เช่น การเดินเรือ การบริหารจดัการทางการเงิน เทคโนโลยี การบริหารความเส่ียง กฎหมายและการก ากบัดูแล ทกัษะ
เหล่าน้ีช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถตดัสินใจจากการไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ และรับมือกบัความทา้ทายต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

ในกรณีท่ีมีการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษทัฯ จะประเมินคุณสมบติัและทกัษะท่ีเป็นประโยชน์กบั
บริษทัฯ ของผูส้มคัร โดยคณะกรรมการจะค านึงถึงความหลากหลายและความสอดคลอ้งของผูส้มคัรกบัทิศทางกลยุทธ์
ของบริษทัฯ 

ส าหรับการพิจารณาเลือกกรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบติัของผู ้สมคัร พิจารณา ทกัษะ
ผสมผสานกนั พิจารณาความหลากหลาย และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ 
• มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด  กฎหมายหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายและประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
• มีความรู้ ความสามารถ ประวติัการท างานท่ีดี มีความเป็นอิสระท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความซ่ือสัตย์ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
• มีความรู้ความสามารถหน่ึงดา้นหรือมากกว่าหน่ึงดา้นท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจการเดินเรือ

ทะเล การคา้ระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  การบญัชีระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ 
กฎหมาย และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

• ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการเกินกวา่ 5 บริษทัจดทะเบียน (รวมบริษทัฯ)  
• ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งหรือเก่ียวขอ้งใดๆ ในบริษทัคู่แข่งทางธุรกิจการเดินเรือ 
• ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director’s Certification Program จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
• อายไุม่เกิน 70 ปี เวน้แต่ไดรั้บการขยายระยะเวลาเน่ืองจากเหตุผลพิเศษ 
• เว้นแต่มีเหตุจ า เป็น กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งปี 
 
กรรมการอิสระ (Independent Directors) 
คือ กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และฝ่ายบริหารไม่มีความสัมพนัธ์

ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งและไม่มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการในบริษทัฯ และหรือบริษทัย่อย ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น และมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด  มีวาระในการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งน้ี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกนั เวน้แต่
กรรมการอิสระท่านนั้นยงัคงมีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการอิสระท่ีอยู่เกิน 3 วาระติดต่อกนั และจะช้ีแจงเหตุผลพร้อมผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้ 

ลกัษณะของกรรมการอิสระ 
• มีสมาชิกอยา่งน้อยหน่ึงในสาม ของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นกรรมการอิสระและมีไม่ต ่ากวา่ 3 คน 
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• ประธานกรรมการบริษทัฯ เป็นกรรมการอิสระ 
• คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมด 
คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
• กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแล้วของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ 

บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
• กรรมการอิสระตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษทัฯ และไม่เป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือท่ีปรึกษา  

ผูไ้ดรั้บเงินเดือนประจ าหรือค่าตอบแทนอ่ืนใดจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

• กรรมการอิสระตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  
ทั้งในการบริหารดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

“ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหน่ึงรวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้ าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนัซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ 20 
ลา้นบาทขึ้นไปหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 

• กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวข้องหรือผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู ้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนขอ ง 
ส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทัสังกดัอยูใ่นช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

• กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
หรือ ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัย่อย  บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการอิสระ 

• กรรมการอิสระจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  

• กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้ งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ  

• กรรมการอิสระจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้  
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ ญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

บทบาท และหนา้ท่ีของกรรมการอิสระ 
• สามารถเขา้ถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้อย่างมี
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ประสิทธิผล 
• เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจ าทุกคร้ัง รวมทั้งตั้งประเด็นค าถามในท่ี

ประชุมเพื่อให้มัน่ใจวา่ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนของบริษทัฯ ไดรั้บความคุม้ครอง และบริษทัฯ 
มีการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 

• มีความสามารถและเตม็ใจท่ีจะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมท่ีจะแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ตลอดจน
อุทิศเวลาและใหค้วามสนใจกบับริษทัฯ 

• จดัให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเองเป็นประจ าและหาโอกาสเขา้พบผูบ้ริหารบริษทัฯ เพื่อพูดคุย
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน 

• จดัท าหนงัสือยนืยนัถึงความเป็นอิสระในวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระหรือกรณีท่ี
ถูกร้องขอ 

• ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งท่ีชดัเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดท่ีด ารงต าแหน่งเกินกว่าวาระท่ี
ก าหนด อย่างไรก็ตามเป็นการยากท่ีจะหาผูท่ี้มีความเหมาะสมมาแทนกรรมการอิสระผูท่ี้ด ารงต าแหน่งครบวาระท่ี
ก าหนด รวมถึงความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ และความเขา้ใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งท่ีตอ้ง
น ามาพิจารณา ดังนั้น ณ ปัจจุบันจึงยงัไม่มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งส าหรับกรรมการอิสระเพิ่มเติม
นอกจากวาระตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
• คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดรวมทั้ งจัดการกิจการของบริษัทฯ ภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งมีอ านาจ
กระท าการใด ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือบริคณห์สนธิ ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ กรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านมีส่วนร่วมในการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

• กรรมการ มีหน้าท่ีกระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

• องค์ประชุมของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีอย่างน้อยจ านวน 2 ใน 3 ของจ านวน
คณะกรรมการบริษทัฯทั้งหมด  

• คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีอ านาจก าหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนับริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนักรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ มีรายนามดงัต่อไปน้ี โดยสองในส่ีท่านลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 

1) นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
2) นายกิริต ชาห์ 
3) นายอิษฎช์าญ ชาห์ 
4) นายกอตมั คูรานา 

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจท่ีจะขาย หรือจ านองอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพยใ์ด ๆ ของบริษทัฯ มากกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล 
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หรือยืน่ขอ้พิพาทใด ๆ ใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณา 
• สอบทานและอนุมติัในวิสัยทัศน์และพนัธกิจ ค่านิยมหลกั และจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัเป็น

ประจ าทุกปี 
• พิจารณาและหารือเก่ียวกบักลยุทธ์ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร เลือกสรรและอนุมติัในประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวกบั

ทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจและเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีเสนอโดย
ฝ่ายบริหาร 

• ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษทัฯ ไปปฏิบติั ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และความ
คืบหนา้เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
• ก ากบัดูแลให้มีการส่ือสาร และด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริต 

และคอร์รัปชัน่ 
• ก ากบัดูแลใหมี้การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก  
• อนุมติังบการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี และดูแลให้มีการจัดท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
• ดูแลใหมี้ระบบท่ีเหมาะสมในการส่ือสารเร่ืองต่าง ๆ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสาธารณชน 
• ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบการบริหารจดัการ

ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
• ก าหนดนโยบาย และแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และดูแลให้การปฏิบัติงานของกรรมการและ

ผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
• ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ 
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ไม่มี

ความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร อีกทั้ งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู ้จัดการและไม่มี
ความสัมพนัธ์ใด ๆ กบักรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ี ระหว่างการก าหนดนโยบายและการบริหาร
นโยบายท่ีก าหนดไว ้

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูน้ าในคณะกรรมการบริษัทฯ และท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บทบาทหน้าท่ีของประธานคณะกรรมการบริษทัฯ รวมถึงการส่งเสริมให้
บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมโดยตรงกบักรรมการ
ผูจ้ดัการในการตรวจสอบผลการปฏิบติังาน และก ากบัดูแลการด าเนินการ ตามกลยทุธ์ของบริษทัฯ  

กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ เป็นผูน้ าและหวัหนา้ของฝ่ายบริหาร และมีหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯในการ
บริหารกิจการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ั้งหมดท่ีไดว้างไว ้
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อ านาจ บทบาทและหนา้ท่ีของประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 
• เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทัฯ 
• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ การประชุมคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และการ

ประชุมผูถื้อหุน้ 
• อ านวยความสะดวกในการส่ือสารระหว่างกนัของคณะกรรมการบริษทัฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
• ส่งเสริมใหมี้การก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และบรรษทับริบาลท่ีดี  ในระดบัสูงสุด  
• ปรึกษาหารือกบักรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทัฯ ในการจดัเตรียมหัวขอ้และก าหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ 
• ดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 อ านาจ บทบาทและหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 
• การบริหารกิจการของบริษทัฯเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ โดยไดรั้บการสนับสนุนจาก  

คณะผูบ้ริหาร 
• จดัท า วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์และแผนธุรกิจ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 
• บริหารจดัการบริษทัฯให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และนโยบายท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ 
• รายงานผลการด าเนินงานรวมถึงงานระหวา่งท าอ่ืน ๆ แก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

ของบริษทัฯ 
• ดูแลใหแ้น่ใจวา่ผูบ้ริหารทุกคนไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ เพื่อใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
• พฒันาและรักษาไวซ่ึ้งประสิทธิภาพการท างานของคณะผูบ้ริหารในการผลกัดนักลยุทธ์และเป้าหมายของ

บริษทัฯ และจา้งงานพนกังานใหม่ท่ีมีความสามารถในการเป็นผูสื้บทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีประสิทธิภาพ 
• ดูแลใหแ้น่ใจวา่มีการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 
• ปฏิบติัตามบทาทและหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

  
เลขานุการบริษัทฯ 
เลขานุการบริษทัฯ มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีตอ้งปฏิบติั
และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และรับผิดชอบจดัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ 
รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมติดงักล่าว และการรักษาเอกสารขอ้มูล 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

• ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับปีถดัไป ไดม้ีการก าหนดไวล้่วงหน้าและแจง้ให้
คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบภายในส้ินปีของทุกปี  

• ทั้งน้ี ส าหรับการประชุมในแต่ละคร้ัง ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกนั
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ก าหนดวาระการประชุมล่วงหนา้อยา่งชดัเจน 
• เลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร

ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้เวลา
ศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  

• กรรมการบริษทัฯ ตอ้งอุทิศเวลาและความทุ่มเทใหแ้ก่บริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี และพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมประชุม
อยา่งสม ่าเสมอ 

• ในท่ีประชุม ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีจดัสรรเวลาให้เพียงพอส าหรับการน าเสนอเอกสาร 
รวมถึงการพิจารณาไตร่ตรอง การสอบถาม และการอภิปรายในประเด็นท่ีส าคญั  

• คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดแนวทางห้ามกรรมการและผู ้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียเข้าร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจ โดยปกติแลว้ กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นจะออกไปจากท่ีประชุม และ
กลบัเขา้มาในท่ีประชุมอีกคร้ัง เม่ือเร่ืองดงักล่าวไดมี้การพิจารณาเสร็จส้ินแลว้ 

• ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง จะต้องมีการจดบนัทึกการประชุมและจัดท ารายงานการ
ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชุม พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบ
ได ้

• กรรมการบริษัทฯท่ีไม่ใช่กรรมการบริหารสามารถจัดการประชุมระหว่างกันเองเพื่อปรึกษา  
หารือในเร่ืองการบริหารและผลการปฏิบติังานของกรรมการบริหาร โดยจะตอ้งแจง้ผลการประชุมให้กรรมการ
ผูจ้ดัการทราบภายหลงัการประชุมเสร็จส้ิน 

           
 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯและคณะกรรมการชุดย่อย ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลงานตนเองรายปี เพื่อใชเ้ป็นกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเลขานุการบริษทัฯจะเป็นผูร้ายงานผลการประเมิน
ดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ พร้อมทั้งแสดงไวใ้นรายงานการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯในรายงานประจ าปี  
           
 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

     คณะกรรมการบริษทัฯ มีความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการเพิ่มคุณค่าของตนเองโดยเขา้ร่วมกิจกรรม หลกัสูตร 
และสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองคค์วามรู้และทนัต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง  

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
     ในกร ณี ท่ี มีบุ ค คลใดได้ รั บก ารแ ต่ งตั้ ง จ า กผู ้ ถื อ หุ้ น ให้ เ ข้ า ม า เ ป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ 

บริษทัฯ เลขานุการบริษทัฯ จะตอ้งแจง้และจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น คู่มือกรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษทัฯ 
คู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ กฎหมาย 
ระเบียบ แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ ใหแ้ก่กรรมการเขา้ใหม่ท่านดงักล่าว 
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หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ 
• ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ และน าเสนอต่อผูถื้อหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมติั 
• ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจ าต่อปี 
• เม่ือพิจารณาถึงปริมาณงานและขอบเขตบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

กรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่เป็นกรรมการบริหารอาจไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มเติม ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุน้ 
• หลกัเกณฑค์่าตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานสากล และสามารถเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนทัว่ไป และบริษทัจดทะเบียนอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
การสรรหา การแต่งตั้ง และการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
การสรรหากรรมการนั้นบริษทัฯ จะค านึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบติัของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุน

การด าเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของบริษทัฯ ทั้งน้ี การคดัเลือกคณะกรรมการขึ้นอยู่กบั
ความสามารถของผูส้มคัร โดยหลกัเกณฑก์ารพิจารณามีดงัต่อไปน้ี 

• พิจารณาผูส้มคัรโดยค านึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบติัของคณะกรรมการ ซ่ึงรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้และความเช่ียวชาญ  

• พิจารณาบทบาทความเป็นผูน้ า วิสัยทศัน์ จริยธรรม และความซ่ือสัตย ์โดยยึดถือหลกัสูงสุดของการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

• ผูส้มคัรตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีถูกขึ้นบญัชีด า (Black List) จากองค์กรใด ๆ (รวมถึงส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ หรือเคยถูกตดัสินในความผิดทางอาญา 

• ผูส้มคัรเป็นกรรมการอิสระ จะตอ้งเขา้เกณฑต์ามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 
• พิจารณาจากคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 

 กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ มีแนวทางหลากหลายขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น 

โดยหลกัหากตอ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่  (มีต าแหน่งกรรมการวา่งลง หรือเพื่อเพิ่มจ านวนกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทัฯ) คณะกรรมการบริษทัฯ จะปฏิบติัตามขั้นตอนในการคดัเลือกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

• คณะกรรมการสรรหาจะประเมินทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และความหลากหลายของกรรมการ
แต่ละท่านในคณะกรรมการบริษทัฯในขณะนั้น และก าหนดคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจขององคก์รและเพื่อเติมเต็มคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู ่โดย
พิจารณาถึงจ านวนกรรมการอิสระท่ีเหมาะสมในคณะกรรมการบริษทัฯ และค านึงถึงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• คณะกรรมการสรรหาอาจคดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ผ่านทางช่องทาง
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ส่วนตวัของสมาชิกในคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ฯ และอาจพิจารณาขอ้เสนอจาก  
ผูถื้อหุ้น หรืออาจว่าจา้งบริษทัภายนอกในการสรรหาหรืออาจใช้ฐานขอ้มูลกรรมการจากสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD)  

• เม่ือคณะกรรมการสรรหาคดักรองผูส้มคัรแลว้ ก็จะสัมภาษณ์ผูส้มคัรแต่ละท่านท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ี
ตอ้งการ หลงัจากท่ีคณะกรรมการสรรหาไดน้ าเสนอผูส้มคัรท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาแลว้
นั้น คณะกรรมการสรรหาอาจใหผู้ส้มคัรดงักล่าวมีการสัมภาษณ์กบัคณะกรรมการบริษทัฯ 

• คณะกรรมการสรรหาน าเสนอช่ือกรรมการใหม่ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัแต่งตั้งต่อไป หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งชัว่คราวในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการ
วา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ  

กระบวนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งส าหรับกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให้ใน

การประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะ
แบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่ง
นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกทีก็ได ้ขั้นตอน
ในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งส าหรับกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ มีดงัต่อไปน้ี 

• คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาของกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เช่น การเขา้
ร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

• หลงัการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาจะเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อน าเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัต่อไป 

 
นโยบำยแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Policy on Succession Plan) 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ดูแลให้แน่ใจว่ำ บริษทัฯ มีระบบกำรสรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมเพื่อมำแทนท่ีต ำแหน่ง
กรรมกำร หรือต ำแหน่งระดบับริหำรท่ีมีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกบันโยบำยแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง คณะกรรมกำร
สรรหำได้รับกำรแต่งตั้ งให้มำท ำหน้ำท่ีเสนอแต่งตั้ งกรรมกำรและผู ้บริหำรท่ีส ำคัญ (กรรมกำรผู ้จัดกำรและ
กรรมกำรบริหำร) ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยพิจำรณำผูส้มัครท่ีเหมำะสมจำกผู ้สมัครทั้ งภำยในและภำยนอก 
คณะกรรมกำรสรรหำท ำหน้ำท่ีพิจำรณำทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณสมบติัเฉพำะของผูส้มคัร เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ 

 
หลักเกณฑ์การสรรหา/การแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง  
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ีเม่ือพิจารณาสรรหา/แต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง  
• ทกัษะ ความรู้ คุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้ง และประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ  
• มีภาวะผูน้ าขององคก์ร ความซ่ือสัตย ์และมีวิสัยทศัน์  
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• ส าหรับต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาคุณสมบติัเฉพาะเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ประสบการณ์ความเช่ียวชาญ
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและการคา้ระหวา่งประเทศ รวมถึงความรู้ในอุตสาหกรรม 

• ต้องไม่เป็นบุคคลท่ีถูกขึ้นบญัชีด า (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ หรือเคยถูกตดัสินในความผิดทางอาญา  

• หลงัจากการพิจารณาแล้วคณะกรรมการสรรหาจะน าเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อ
พิจารณา และอนุมติั 

กระบวนการในการสรรหา/แต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงใหม่ รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการดงัต่อไปน้ี 
• คณะกรรมการสรรหาประเมินคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของผูส้มคัร

ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร 
• คณะกรรมการสรรหากลัน่กรองจากประวติัของผูส้มคัร สัมภาษณ์ และคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตรง

ตามท่ีตอ้งการ จากนั้นจึงน าเสนอช่ือและความเห็นใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 
• คณะกรรมการบริษทัฯ อาจสัมภาษณ์ผูส้มคัรตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ก่อนท่ีคณะกรรมการจะ

สรุปผลการคดัเลือก 
 

5.2.2 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย กรรมการ 3 คน ซ่ึงถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ  
คุณสมบัติของกรรมการบริหาร 
• มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด  กฎหมายหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายและประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
• มีความรู้ ความสามารถ ประวติัการท างานท่ีดี มีความเป็นอิสระท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการด้วยความ

ซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
• มีความรู้ความสามารถในด้านท่ีส าคัญต่อธุรกิจของบริษทัส าหรับการด ารงต าแหน่งในฐานะผูบ้ริหาร

ระดบัสูง 
• ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเกินกวา่ 3 บริษทัจดทะเบียน (รวมบริษทัฯ)  
• ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งใด ๆ ในบริษทัคู่แข่งทางธุรกิจการเดินเรือ  
• ผ่านการอบรมและไดรั้บประกาศนียบัตรหลกัสูตร Director’s Certification Program จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
• อายไุม่เกิน 70 ปี เวน้แต่จะไดข้ยายระยะเวลาเน่ืองจากเหตุผลเฉพาะเจาะจง 
บทบาท และหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหาร 
• คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีบริหารกิจการของบริษทัฯ ภายใตม้ติและระเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการ

บริษทัฯ 
• คณะกรรมการบริหารมีอ านาจท าความตกลงหรือท าสัญญาผูกพนับริษทัฯ โดยขอ้ตกลงหรือสัญญานั้น

จะตอ้งอยูใ่นขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หไ้ว ้และจะตอ้งลงนามโดยกรรมการบริหารสองคน
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พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 
• คณะกรรมการบริหารมีอ านาจกระท าการใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ 
• คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและหารือถึง กิจการท่ี

คณะกรรมการบริหารไดด้ าเนินการลงไป อย่างไรก็ดี ส าหรับประเด็นท่ีเก่ียวกบันโยบายของบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องกระท าโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือเร่ืองซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ทั้งน้ี รวมถึงเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายเร่ือง หรือ
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหเ้สนอเพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน 

• จดัท าและทบทวนวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายท่ีส าคญัของบริษทัฯ และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

• พิจารณาทบทวนอ านาจด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดการมอบอ านาจ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

• พิจารณาแต่งตั้ ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตั้ งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายลงมาถึง
ผูจ้ดัการระดบักลาง 

• ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และความกา้วหน้าใน
การด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

• ติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รตามความเหมาะสม และตามอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
• จดัท าและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงรวมถึงดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบหรือ

กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 
• จดัท าและทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัฯไดก้ าหนดไว ้
• พฒันาและด าเนินการใหมี้ระบบต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานทุก

ระดบั และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่เพื่อสร้างวฒันธรรมองค์กรในการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ 

 
5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อมีวตัถุประสงค์

เป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างเป็นอิสระ ตามกฎระเบียบและค าแนะน าตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี ในการให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่ือถือได้และโปร่งใส สนับสนุนการ
ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนท าหน้าท่ีประสานงานกบัคณะกรรมการบริษทัฯ ในการจดัการความ
เส่ียงและระบบควบคุมภายในขององคก์ร ทั้งน้ีเพื่อมุ่งหวงัใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร รวมถึงการตรวจสอบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
อาจเกิดขึ้น 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
• ตอ้งมีจ านวนสมาชิกอยา่งนอ้ย 3 คน 
• ประธานกรรมการบริษทัฯไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
• มีเลขานุการ ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ มีหน้าท่ีช่วยเหลืองานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงปัจจุบันเลขานุการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการดว้ย 

• วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการแต่ละท่าน จะส้ินสุด/กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งใหม่ ตามวาระของการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ  

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
• ตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูถื้อหุน้ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
• สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
• ไม่เ ป็นกรรมการของบริษ ัท ใหญ่ บริษ ัทย ่อย  และบริษ ัทย ่อย ล าด ับ เด ีย วก ัน ที ่ เ ป็นบริษ ัท  

จดทะเบียน 
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงการถือหุน้โดยบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
• แสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้น

การเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวในปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดูแลกิจการ  

• ไม่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
• ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ  

บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
• สามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

• มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 
• สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ อยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์

เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
บทบาท และหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
• สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินมีการจดัท าอยา่งถูกตอ้งและ

มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและครบถว้น 
• ดูแลเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตร้ะบบการ

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และฝ่าย
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง ปรับเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย 
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หรือเลิกจา้งหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
• สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และเสนอแนะขอ้ปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 
• สอบทานแนวทางหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากล

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
• สอบทานการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
• คดัเลือก และเสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีภายนอก โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจารณาเร่ืองส าคญัอ่ืนๆ อย่างเป็นอิสระ 
เพื่อเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ จะต้องประชุมกับผูส้อบบญัชี
ภายนอกอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

• พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเพื่อผลประโยชน์
ทั้งหมดของบริษทัฯ และเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการเปิดเผยอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

• ก ากับดูแลนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น และสอบทานขั้นตอนด าเนินงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน่
ประจ าปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนในการแจ้งเบาะแส และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลและการ
รายงานขอ้มูลการกระท าผิด และ/หรือการทุจริต การสอบสวน และพิจารณาขอ้ร้องเรียน (ถา้มี) เก่ียวกบัการกระท า
ความผิด หรือการทุจริตนั้นรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษทัฯ 

• จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทัฯ  

• ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 

 
5.2.4 คณะกรรมการความย่ังยืนและบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียงไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีใน

การก ากบัดูแลดา้นความยัง่ยนื และความรับผิดชอบต่อสังคม ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานของบริษทัฯ ก าหนด

นโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงขององคก์ร รวมทั้งก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง 

เพื่อลดผลกระทบจากความเส่ียงท่ีมีต่อธุรกิจของบริษทัฯ อย่างเหมาะสมโดยไดก้ าหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอ านาจ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียงสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิผล ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมาย 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการความย่ังยืนและบริหารความเส่ียง 

• คณะกรรมการความยัง่ยนืและบริหารความเส่ียงประกอบดว้ย กรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 3 คน 
• ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการความยัง่ยืนและบริหาร 

ความเส่ียง 
• มีเลขานุการซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีช่วยเหลืองานของ

คณะกรรมการความยัง่ยืน และบริหารความเส่ียง ซ่ึงปัจจุบนัผูต้รวจสอบภายในไดป้ฏิบตัิหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการความยัง่ยนื และบริหารความเส่ียง 

• วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียงแต่ละท่าน จะส้ินสุด/กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งใหม่ ตามวาระของการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ  

คุณสมบัติของคณะกรรมการความย่ังยืนและบริหารความเส่ียง 

• ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ   
• สมาชิกอย่างน้อย (1) คนในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  

การประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการความยัง่ยนืและบริหารความเส่ียงอาจจดัให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความย่ังยืนและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการความยัง่ยนื และบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

• ก าหนดนโยบายดา้นความยัง่ยืนตามการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าเป้าหมาย 
และกลยทุธ์ดา้นความยัง่ยนืของบริษทัฯ ของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ มีความสอดคลอ้งกนั 

• ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความยัง่ยนืของบริษทัฯ  
• ติดตามผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของบริษทัฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ

ดุลยภาพ พร้อมสร้างมูลค่าสูงสุดใหก้บับริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
• ก าหนดนโยบายและแผนจดัการความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
• ก าหนดความเส่ียงต่างๆ ของบริษทัฯ จากการประกอบธุรกิจ 
• เสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและ

ความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ไดร้ะบุไว ้ 
• ก ากับดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียงเพื่อให้มั่นใจว่าปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในท่ีอาจเป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ได้รับการพิจารณาในการระบุความเส่ียง ผลกระทบ และมีการ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดอย่างเหมาะสม การจดัล าดบัความเส่ียงท่ีส าคญั และการก าหนดวิธีการลดความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม  

• ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี 
• ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามกรอบการบริหารความเส่ียงขององคก์ร รวมถึงขอ้เสนอแนะ

ของกรอบการท างานส าหรับการควบคุมภายใน 
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• รายงานความเส่ียงท่ีส าคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเส่ียง ความคืบหน้า ในการจัดการ 
ความเส่ียง และผลของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

• ส่ือสาร ประสานงาน และแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ในเร่ือง
การบริหารจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

• ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

5.2.5 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วย

คณะกรรมการบริษทัฯ อย่างเป็นอิสระ ในการน าเสนอหลกัเกณฑ์และการก าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับ
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงและน าเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณา (รับรองทั้งหมด รับรอง
เป็นบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมด) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ภายใต้การน าเสนอ
ค่าตอบแทนท่ีจัดท าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่มีอ านาจในการก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการแต่จะน าค่าตอบแทนดงักล่าวเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั 

องค์ประกอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
• มีจ านวนสมาชิกอยา่งนอ้ย 3 คน 
• สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระ  
• ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ 
• สมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีนอกเหนือจาก (2) และ (3) เป็นกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร 
• ประธานกรรมการบริษทัฯไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
• วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่าน จะส้ินสุด/กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

ตามวาระของการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ  
• มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจพิจารณากลบัเขา้มารับต าแหน่งใหม่ได ้
คุณสมบัติของกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
• ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ หรือบริษทัร่วม 
• ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือหรือบริษทัร่วม 
• แสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและในปัจจุบนัไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม   
• ไม่เป็นผู ้เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู ้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ  

บริษทัร่วม 
• ไม่ใช่ผูท่ี้ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริหารหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
• สามารถปฏิบติัหน้าท่ีแสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษทัฯ โดยไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ บริษทั
ยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
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บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ดงัน้ี 
• ก าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงและน าเสนอแนวทางต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
• น าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อรับค าแนะน าและแสดงความเห็นและ 

เสนอความเห็นดงักล่าวเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
• ให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบัค่าตอบแทนของบริษทัต่าง ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ และเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
• ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

5.2.6 คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯเพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ 

อย่างเป็นอิสระ ในการน าเสนอหลกัเกณฑ์และการก าหนดแนวทางในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่  การสรรหาและ
การคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาขอ้เสนอและตดัสินใจในการรับรอง 
หรือยกเลิก หรือแกไ้ข เพื่อน าเสนอและขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ (ส าหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 
• สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นกรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาหรือสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา 
• วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาแต่ละท่าน จะส้ินสุด/กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ ตามวาระ

ของการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ  
คุณสมบัติของกรรมการสรรหา  
• มีคุณสมบติัเดียวกนักบักรรมการอิสระ 

บทบาท และหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหา มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 
• ก าหนดแนวทางในการคดัเลือก แต่งตั้ง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ 
• ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ และจดัท าแผนการสืบทอดงานของกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง 
• น าเสนอรายช่ือผูส้มคัรท่ีเขา้เกณฑไ์ดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  
• ด าเนินการสอบทานการปฏิบติังานของกรรมการตามความตอ้งการของคณะกรรมการบริษทัฯ 
• จดัท ารายงานเก่ียวกบัแนวโน้มขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นปัจจุบนัในการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 
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• ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

6. การก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบติั ตลอดจนนโยบายอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ใช้
บงัคบักบับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม1ของบริษทัฯ (เท่าท่ีเหมาะสม) เพื่อใหม้ัน่ใจวา่หน่วยธุรกิจของบริษทัฯ ไม่วา่ตั้งอยู่ท่ี
ใด ปฏิบติัตามนโยบายต่างๆเหล่าน้ีเช่นเดียวกนั บริษทัฯ ก ากบัดูแลให้แน่ใจว่าบริษทัย่อยและบริษทัร่วม1ทั้งหมดของ
บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัฯไดก้ าหนดกลไกดงัต่อไปน้ี เพื่อควบคุมดูแล
การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม1ของบริษทัฯ 

• บริษทัฯ เสนอช่ือกรรมการของบริษทัย่อยแต่ละบริษทัตามความเหมาะสมของการด าเนินธุรกิจ รวมถึง
การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทั้งน้ี ส าหรับบริษทัร่วม1 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้ตกลงใน
สัญญาลงทุน (ถา้มี) 

• คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาผูถู้กเสนอช่ือให้เข้ารับต าแหน่งกรรมการบริหารในคณะกรรมการ 
บริหารของบริษทัฯ โดยปกติ กรรมการบริหารจะไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย อย่างไรก็ดี 
จ านวนกรรมการของบริษทัย่อยแต่ละบริษทัจะขึ้นอยู่กบัความตอ้งการส าหรับการด าเนินธุรกิจและตามกฎหมายท่ีใช้
บงัคบั 

• กรรมการของบริษทัยอ่ยปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และใหแ้น่ใจวา่บริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ในการด าเนินธุรกิจ กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาไว้ซ่ึง
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

• ตอ้งมีการรายงานผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษทัย่อยให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอย่าง
สม ่าเสมอ 

• คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ มีหน้าท่ีดูแลให้แน่ใจว่า บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์คณะกรรมการบริหารตอ้งดูแลใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความส าคญัมีความถูกตอ้งและทนัต่อเวลา 

• ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายของบริษทัฯ ตอ้งครอบคลุมถึงบริษทัยอ่ยดว้ย ฝ่ายตรวจสอบภายใน
จะตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติัเหล่าน้ี และรายงานประเด็นท่ีเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการจะพิจารณาประเด็นตรวจสอบ และ
ก าหนดมาตรการในด าเนินการ 
1“บริษทัร่วม”  หมำยควำมถึง 

(ก) บริษทัท่ีบริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ยถือหุ้นไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้มรวมกนัตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้ำสิบของจ ำนวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั   

(ข) บริษทัท่ีบริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ยมีอ ำนำจในกำรมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะมีอ ำนำจควบคุมนโยบำยดงักล่ำว และไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจกำรร่วมคำ้  
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7. นโยบำยกำรควบคุมและกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงและมีหน้ำท่ีรับผิดชอบโดยตรงในกำร 

บริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯให้ด ำเนินไป
อยำ่งมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยซ่ึงองคก์รอำจตอ้งเผชิญกบัเหตุกำรณ์ท่ีไม่แน่นอนทำงธุรกิจท่ีอำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้ำหมำยของบริษทัฯ  

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในทุกดำ้นและครอบคลุม
ปัจจยัควำมเส่ียงของธุรกิจโดยก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบติัภำยในบริษทัฯ ซ่ึงพิจำรณำจำกโอกำสท่ีจะเกิด และระดบั
ควำมรุนแรงของผลกระทบโดยมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกนัแกไ้ข กำรลดควำมเส่ียงระบบกำรรำยงำนและ 
กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลอยำ่งสม ่ำเสมอโดยรวมถึงกำรใหค้วำมส ำคญักบัสัญญำณเตือนภยัล่วงหนำ้ ปัจจุบนั
บริษทัฯไดแ้บ่งประเภทควำมเส่ียงท่ีส ำคญัๆ ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำน (Operation Risk) 
2. ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (Financial Risk) 
3. ควำมเส่ียงทำงกำรตลำด (Market Risk) 
4. ควำมเส่ียงจำกกำรหำเรือใหม่ทดแทนเรือเก่ำและกำรขยำยก ำลงัควำมสำมำรถของกองเรือ (Capacity 
Replacement and Expansion Risk) 

บริษัทฯ ได้อธิบำยและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยควำมเส่ียงท่ีส ำคญัไวใ้นรำยงำนประจ ำปีซ่ึงครอบคลุม  
ควำมเส่ียงดำ้นต่ำง ๆ ดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้  

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัดูแลกิจกำร รับผิดชอบกำรสอบทำน
ระบบควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึง 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ีประเมินควำมเส่ียงและประเมินกิจกรรมควบคุมในระดบัปฏิบติักำรภำยในองคก์ร รวมถึง 
กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และขอ้มูลกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบั
ดูแลกิจกำรทุกไตรมำส  

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมยัง่ยนืและบริหำรควำมเส่ียงเพื่อก ำหนดนโยบำย
กำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร และเพื่อให้มัน่ใจว่ำมีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสมเพื่อลด
ผลกระทบของควำมเส่ียงต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

 
8. จริยธรรมธุรกจิ 

 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ รับผิดชอบในกำรจดัให้มีกำรปฏิบติัตำมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบติัเพื่อให้

มัน่ใจไดว้่ำกำรด ำเนินธุรกิจต่ำงๆ ของบริษทัฯ ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและมีจริยธรรมท่ีดี กรรมกำรและพนักงำนทุกคน
จะตอ้งทรำบถึงหลกัจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบติัน้ี โดยควรมีกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้ทนักับควำม
ตอ้งกำรของบริษทัฯและผูถื้อหุ้นท่ีเปล่ียนไป ทั้งน้ีรำยละเอียดไดเ้ปิดเผยไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบติั
ของบริษทัฯ 


