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นักลงทุนสัมพันธ์
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Email  irnamyong@namyongterminal.com

 เว็บไซต
www.namyongterminal.com
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KEY OF

SUCCESS

ด้วยประสบการณ์ความช�านาญ

บนเส้นทางการบริหารท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก

และน�าเข้ารถยนต์นานกว่าทศวรรษ

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

ยังคงมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ







TEAM
FAMILY
NAMYONGW E   A R E 



ACTIVITY







ด้านการตลาด ต่อลูกค้า 

มีกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ยืดหยุ่นสามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้าที่มีมาตรฐานระดับโลก 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

เพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขยายการให้บริการที่ครอบคลุมการด�าเนินงานใน

ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องมากขึ้น 

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นท่าเรอืศนูย์กลางระดบัโลกส�าหรบัการขนส่งรถยนต์ทกุประเภท

พันธกิจ

ปรับปรุง และรักษามาตรฐานการด�าเนินงาน ด้วยความ

รบัผดิชอบต่อผูข้นส่งและผูผ้ลติรถยนต์ทีม่มีาตรฐานระดบัโลก 

เพื่อให้บริการจัดการส่งสินค้าไปสู ่ปลายทางเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สร้างความมัน่ใจและความพงึพอใจแก่ลูกค้า ด้วยการรกัษา

มาตรฐานความผดิพลาดในการส่งมอบเป็นศนูย์ (Zero Error) 

ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งน�าเสนอบริการที่ประทับใจ

แก่ลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ 



ด้านการบริหาร 

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สร้างระบบการบริหารที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาลสามารถ

ตรวจสอบได้ 

ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มคุณค่าและ

มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความปลอดภัยในการท�างาน 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีขั้นสูง 

เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ส่งเสรมิและสนบัสนนุองค์กรให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

และไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ



Namyong-the Terminal Operator
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ข้อมูลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

ประหยัดไฟฟ้าได้ 

21.9%
บรรลุเป้าหมายองค์กร

คิดเป็น
 995,568 บาท

เป้าหมายองค์กรลดการใช้ไฟฟ้าลง 5%
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำน (ล้ำนบำท)

รำยได้จำกกำรให้บริกำร ปี 2560

ควำมพอใจของลูกค้ำ

ผลส�ารวจครึ่งปีแรกปี 2560

1,373.25 ล้าน

เป้าหมายการแยกขยะถูกต้อง 100% 

แยกขยะถูกต้อง 98.32 %

ความพึงพอใจของลูกค้าส�าหรับ

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

86.86%89.88%

ความพึงพอใจของลูกค้าส�าหรับขั้น

ตอนและระยะเวลาการให้บริการ

ความพึงพอใจของลูกค้าส�าหรับ

เทคโนโลยีและความปลอดภัย

86.71%

ความพึงพอใจของลูกค้าส�าหรับ

การให้บริการในภาพรวม

90.59%

EBITDA (ล้ำนบำท)

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น) เงินปันผล (บำท/หุ้น)

GP margin (%) ROE (%)

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

388.69

390.03

0.31

0.63*

0.30

0.60

44.39%

46.08%

729.05

758.78

10.38%

10.41%

*   เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

** ปี 2559 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

*

**

* ปี 2559 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



ความส�าเร็จของเรา

ความเป็นมาและความส�าเร็จที่ส�าคัญ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

รายงานคณะท�างานเพื่อการบริหารความยั่งยืนองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธุรกิจของเรา

โครงสร้างบริษัท

โครงสร้างองค์กร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

และผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ

ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิพาททางกฎหมาย

รายการระหว่างกัน
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Our Value

 “Emphasize our leadership role in safety, 
security and environmental excellence.”

Theparak Leungsuwan



20 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เหมืองแม่ตีบ จ�ากัด จดทะเบียนก่อต้ังเม่ือวันที่ 15 

กรกฎาคม 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบกิจการ

เหมืองแร่และถ่านหิน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ถ่านหินสากล 

จ�ากดั และเป็นบรษิทั บ้านป ูเทอร์มนิลั จ�ากดัตามล�าดบั ต่อมาใน

ปี 2545 บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 

100 ในบริษัท บ้านปู เทอร์มินัล จ�ากัด ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับ

บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จ�ากัด และครอบครัวเหลืองสุวรรณ โดย

ได้ปรับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจจากการให้บริการท่าเทียบเรือ

เพื่อการขนถ่ายสินค้าประเภทถ่านหินเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการ

ส่งออกและน�าเข้ารถยนต์ โดยในปี 2547 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท 

นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ

การให้บริการในระยะยาวของบริษัทให้สามารถรองรับปริมาณ

การส่งออกรถยนต์ของไทยทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก

ในอนาคต ดงันัน้ ในเดอืนเมษายน 2555 บรษิทัและกลุม่ Nippon 

Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) จึงได้เข้าร่วมลงทุนใน

บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ�ากัด 

(“LRT”) ซึง่เป็นผูป้ระกอบธรุกจิให้บรกิารท่าเทยีบเรอืเพ่ือการ

ส่งออกและน�าเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสนิค้าทัว่ไป ณ ท่าเทยีบ

เรือ C0 ตั้งอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ซึ่ง LRT ได้รบัสมัปทานลงทนุ บรหิาร และประกอบการท่าเทยีบเรอื 

C0 จาก กทท. เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2546 มรีะยะเวลาสญัญา 

30 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2548 สิน้อายสุญัญาวนัที ่31 

สิงหาคม 2578

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 บริษัทได้จดทะเบียน

แปรสภาพจากบรษิทัจ�ากดัเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดั และเมือ่วนั

ที ่18 มนีาคม 2556 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินมุติัให้เพ่ิม

ทุนจดทะเบียนจาก 414.5 ล้านบาท เป็น 620 ล้านบาท โดย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 205.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุน้ละ 1 บาท เพือ่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ต่อมา

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช�าระ

แล้วเป็น 620 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จ�านวน 205.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา

เสนอขายหุน้ละ 11.9 บาท ให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก พร้อมกบัน�า

หุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยหุน้ของบรษิทันัน้เริม่ท�าการซือ้ขายครัง้แรก

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 

ความเป็นมาและ
ความส�าเร็จที่ส�าคัญ
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การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก 

การให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนส่งออกและภายหลังน�าเข้า

การให้บริการแก่สายเดินเรือในการบรรทุกและขนถ่าย

สนิค้าจากบรเิวณพืน้ทีห่น้าท่าเทยีบเรอืของบรษัิทขึน้หรอื

ลงจากเรือ (Stevedore on Board)

การให้บรกิารขนถ่ายสนิค้าจากพืน้ทีจ่อดพกัเข้ามายงัพืน้ที่

ภายในท่าเทียบเรือ 

การให้เช่าพื้นที่อาคารส�านักงานท่าเทียบเรือ 

การให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์  

การให้บริการท�าความสะอาดรถยนต์ที่น�าเข้าหรือส่งออก

2. การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการระดมทุนนั้น เพื่อน�าเงินไปช�าระคืน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลงทุนขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2556 

บริษัทได้ช�าระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งหมดแก่

สถาบันการเงินแล้ว

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการลงทุน และ

พฒันาระบบการบรหิารจดัการภายในท่าเทยีบเรอื A5 มาอย่างต่อเนือ่ง 

โดยบริษัทได้ลงทุนพัฒนาท่าเทียบเรือของบริษัท จากเดิมที่มี

ท่าเทียบเรือย่อยจ�านวน 1 ท่า จนปัจจุบันบริษัทมีท่าเทียบเรือ

ย่อยรวม 3 ท่า ความยาวหน้าท่ารวม 697 เมตร ความลึกร่องน�้า 

14 เมตร (สภาพจริงปัจจุบันมีความลึกเพ่ิมข้ึนเป็น 17 เมตร) 

ซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ถึง 80,000 DWT รวมทั้งบริษัท

ได้มีการขยายพื้นที่จอดพักรถยนต์เพ่ือการส่งออกและน�าเข้าจน

ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อ

การส่งออกรวมประมาณ 820,903 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่

จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกและน�าเข้าในบริเวณท่าเทียบเรือ 

247,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้สูงสุดประมาณ 

15,437 คนั ในเวลาเดยีวกนั และพืน้ทีจ่อดพกัรถยนต์เพือ่เตรยีม

ความพร้อมก่อนส่งออก ซึ่งอยู่ในบริเวณรอบๆ ท่าเทียบเรืออีก 

573,903 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้สูงสุดประมาณ 

35,869 คนั ในเวลาเดยีวกนั นอกจากนีบ้รษิทัยงัมกีารให้บรกิาร

พื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้ารวม 270,027 ตารางเมตร 

(โดยอยู่ระหว่างการบริหารจัดการพื้นที่ 120,796 ตารางเมตร)

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบ

ธรุกจิให้บรกิารท่าเทยีบเรอืเพือ่การส่งออกและน�าเข้ารถยนต์แบบ

ครบวงจร ณ ท่าเทยีบเรอื A5 โดยมท่ีาเทยีบเรอืและพืน้ทีใ่ห้บรกิาร

ตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ซ่ึงเป็นท่าเรือน�้าลึกหลักของประเทศไทยที่ใช้ในการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ โดยมีบริการที่ครบวงจรดังต่อไปนี้ คือ

1. การให้บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่     

    การให้บริการท่าเทียบเรือ

   • การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อน�าเรือมาเทียบท่า 

   • การให้บริการสินค้าผ่านท่าเทียบเรือ 

   • การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ

   • การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า



22 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

ร่วมลงทุนเพ่ือบริหารท่าเทียบเรือ C0 ในบริษัท แหลมฉบัง 

อินเตอร์เนชัน่แนล โร-โร เทอร์มนิลั จ�ากดั “LRT” กบั กลุม่ NYK 

พันธมิตรส�าคัญทางธุรกิจซึ่งเป็นสายเดินเรือใหญ่ระดับโลก

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ�ากัด

2545 2547 2553 2555 2556

ขยายพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกและน�าเข้า 

รวมทั้งสิ้น 247,000 ตร.ม. รองรับรถยนต์ได้สูงสุด 

15,437 คัน 

เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด

ลงนามในสัญญาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมกับกทท. 

เพือ่ปรบัแผนธรุกจิเป็นท่าเทียบเรอืเพือ่ส่งออกและ

น�าเข้ารถยนต์และสินค้าทั่วไป (Roll on / Roll off : 

Ro/Ro) อย่างเป็นทางการ 

บริษทัท�าสญัญา Car Terminal Facility and Service 

Agreement กับ 5 สายเดินเรือ มีระยะเวลา 10 ปี 

(1 พ.ค. 2553 - 30 เม.ย. 2563)

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
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1 ใน 55 บริษัทซึ่งผ่านเกณฑ์คัดเลือกให้ได้รับ

รางวั ล  “หุ ้ นยั่ ง ยืน”  ของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย

1 ใน 80 บรษิทัจาก 601 บรษิทัได้รบัคะแนน CGR 

score ระดับ 5 ดาว หรอื “ดเีลศิ” จากผลส�ารวจการ

ก�ากบัดแูลกจิการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2559 

ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1 ใน 159 บริษัทจาก 601 บริษัทที่ได้คะแนน   

หรือ AGM Checklist ปี 2559 เต็ม 100 คะแนน 

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2558 2559 25602557

หุ้น NYT ได้รับการจัดอันดับ MSCI Global Small Cap Indexs ภายหลังการเข้า

จดทะเบียนเพยีง 6 เดือนเท่านัน้

การันตีคุณภาพการให้บริการด้วย ELMA และ PM Award

รบัรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 และ OHSAS 

18001:2007

มีการเปลี่ยนแปลงผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัทโดย

บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้เข้า

มาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.34

ความสามารถในการรองรับปริมาณรถยนต์ของ

ท่าเทียบเรือ A5 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านคันต่อปี

1 ใน 65 บริษัทและเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

ที่ ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล  “ หุ ้ น ย่ั ง ยื น ” ข อ ง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 ใน 110 บริษัทจาก 620 บริษัท และ

เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่บริษัทได้รับคะแนน 

CGR score ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” 

จากผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียนไทย ปี 2560 ของสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย(IOD)

1 ใน 114 บรษิทัจาก 618 บรษัิทและเป็น

ปีที่ 2 ติดต่อกันที่บริษัทได้คะแนน AGM 

Checklist ปี 2560 เต็ม 100 คะแนนจาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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1. 2. 3.

ระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO 

9001:2008 จาก Lloyd’s Register Quality 

Assurance Limited

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ISO 14001:2004 จาก Lloyd’s Register 

Quality Assurance Limited

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 

18001:2007 จาก Lloyd’s Register 

Quality Assurance Limited
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4. 5. 6. 7.

รางวัลผู้ประกอบการที่มีความ

เป็นเลศิด้านการบรหิารจดัการ

โลจสิตกิส์ (Excellent Logistics 

Management Awards หรือ 

ELMA) จากกรมส่งเสรมิการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์  

รางวัลผู ้ประกอบธุรกิจดีเด่น

ประจ�าปี 2557 (Prime Minister’s 

Business Enterprise Award 

2014 : PM Award 2014) 

ประเภทรางวัลธุรกิจบริการ

ยอดเยี่ยม (Best Services 

Enterprise Award) สาขา Logistics 

จากพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี

รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ

ได้รับการคัดเลือกจากตลาด

หลักทรัพยแห่งประเทศไทยให้

อยู่ใน Thailand Sustainability 

Investment หรอืรายช่ือ “หุน้ยัง่ยนื” 

ประจ�าปี 2559

ได้รับการคัดเลือกจากตลาด

หลักทรัพยแห่งประเทศไทยให้

อยู่ใน Thailand Sustainability 

Investment หรอืรายช่ือ “หุน้ยัง่ยนื” 

ประจ�าปี 2560
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สำรจำกประธำนกรรมกำร

ในปี 2560 เศรษฐกจิไทยมอีตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิร้อยละ 

3.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.7 ของปีก่อนหน้า เป็นผลจากการ

ส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ดีข้ึนต่อเน่ืองตามเศรษฐกิจคู่ค้า

ที่ขยายตัวชัดเจน การใช้จ่ายภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปและเริ่มกระจายตัวมากขึ้น รวมทั้งแรงกระตุ้นจากภาครัฐ 

เช่น โครงการบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั รวมถงึภาระหนีจ้ากมาตรการ

รถยนต์คันแรกที่ทยอยหมดลง ส�าหรับปัญหาราคาน�้ามันดิบของ

ภมูภิาคตะวันออกกลางยงัคงส่งผลต่อเนือ่งนบัแต่ปี 2559 เป็นต้นมา 

ท�าให้ปริมาณการส่งออกรถยนต์ไปยังภูมิภาคน้ีชะลอตัวลง แต่

อย่างไรก็ดีคาดว่าในปี 2561 ปริมาณการส่งออกรถยนต์ไปยัง

ภูมิภาคตะวันออกกลางจะกลับมาฟื้นตัวได้ ภายหลังได้ข้อตกลง

ของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC

 

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนนโยบายของไทยที่จะหันไปให้ความส�าคัญ

กับการพฒันาเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้านัน้ เราเหน็ว่าไม่กระทบต่อ

ผลการด�าเนินงานในระยะ 3-5 ปีนี้ คณะกรรมการบริษัทและ

ผูบ้รหิารของบรษิทั นามยง เทอร์มนิลั จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

ยงัคงวางกลยทุธ์ทางธรุกจิให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิในปีถดัไป

เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็วอันจะท�าให้

สามารถรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และส่งผล

ให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องและย่ังยืนรวมทั้งรักษาสถานะทางการเงิน

ที่มั่นคง 

จากการมุ่งม่ันและให้ความส�าคญัในการพฒันาแนวทางการด�าเนนิงาน

ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด จึง

เป็นผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว หรือ

เทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการประเมินตามโครงการส�ารวจการ

ก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรางวัลหุ้นยั่งยืน 

ซึ่งประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อ

กัน ในปี 2560 ฝ่ายจดัการได้รายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบว่า 

นับแต่ปี 2559 ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงาน

ใหม่ได้รับการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการ

คอร์รปัชัน่ รวมถงึทราบถงึช่องทางการร้องเรยีนเมือ่พบเหตกุารณ์

ดังกล่าว โดยผลจากการท�าแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test 

แสดงให้เหน็ว่าอนัดบั 1 ทีพ่นกังานและผูบ้รหิารมหีน้าทีต้่องปฏบิตัิ

26 บริษัท นำมยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหำชน)

นอกเหนอืจากการท�างานภายใต้ความรบัผดิชอบตามต�าแหน่งงาน

ทีไ่ด้รับมอบหมายคือเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต และไม่กระท�าการ

อนัน่าจะเป็นการทจุรติและคอร์รปัชัน่และเป็นเรือ่งน่ายนิดยีิง่ของเรา

ที่ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ส�าหรบับทบาทของเราทีม่ต่ีอความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) นัน้ 

บริษัทยังคงให้ความส�าคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้ง CSR 

ในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ (CSR–in-process)และกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมทีน่อกเหนอืจากการด�าเนิน

ธุรกิจ (CSR-after-process) โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาเราเน้น 

CSR in process โดยเห็นว่าพนักงานเป็นส่วนส�าคัญยิ่งในการ

ขับเคลือ่นขององค์กร จงึได้จดัโครงการ Happy Healthy เพือ่ส่งเสรมิ

สขุภาพพนกังานผลของโครงการดงักล่าวมพีนกังานบางส่วนน�า้หนกั

ลดลง เมื่อสุขภาพกายที่แข็งแรงก็ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้

ราบรืน่ ทัง้นีโ้ครงการดงักล่าวยงัได้ส่งมอบการมสีขุภาพทีด่โีดยการ

เชญิคูค้่าและลกูค้าเข้ามามส่ีวนร่วมกจิกรรมอกีด้วย นอกจากน้ียงัมี

การจดักจิกรรม safety day เพือ่ให้พนกังานและผูบ้รหิารตระหนัก

ในเรือ่งความปลอดภยัในการท�างานและสร้างจติส�านกึด้านความ

ปลอดภัยในทุกบริบทการท�างาน (Safety mind) ซึ่งท้ายที่สุดจะ

เป็นผลดีต่อการให้บริการต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

นอกจากนี้บริษัทได้เล็งเห็นความส�าคัญในการวางยุทธศาสตร์

ด้านความยั่งยืนองค์กร โดยในปี 2560 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใน

การวางแผนงานโดยได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อการบริหาร

ความยั่งยืนองค์กรสอดคล้องกับหลัก CG Code ของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่มุง่หวงัให้

บรษิทัจดทะเบยีนไทยได้เร่งพจิารณาการก�าหนดยทุธศาสตร์ด้าน

ความยั่งยืนองค์กร โดยในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เลขานุการ

บริษัทได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบหลักปฏิบัติตาม 

CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�า (governing 

body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน รวมถึงได้สรุป 

ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้วว่า มากกว่า

ร้อยละ 50 ของหลัก CG Code บริษัทได้ปฏิบัติตามแล้ว ส�าหรับ

แนวทางทีเ่หลอืได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการจดัท�าแผนงาน

และรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจักได้ทบทวนการน�าหลัก CG Code 
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
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มาปรับใช้ตามระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจ

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

ผมเชือ่ว่าบทพสิจูน์ความเข้มแขง็ของบรษิทั

คอืการทีเ่ราสามารถก้าวผ่านปีนีไ้ปได้อย่าง

น่าพึงพอใจ สุดท ้ายนี้ ผมในนามของ

คณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล 

จ�ากดั (มหาชน) ผูบ้รหิาร ขอขอบคณุพนกังาน

ในความมุ ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพ 

ขอขอบคณุผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายทีใ่ห้ความ

เชื่อถือและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา 

และขอให้ท่านผู้ถือหุ ้นมั่นใจได้ว่าเราจะ

มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าท่ีและด�าเนินธุรกิจด้วย

ความโปร่งใสตามหลักก�ากับกิจการที่ดี

เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทและเพื่อ

ผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ตลอดไป

อนึ่ง ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผม

ขอถอืโอกาสนีถ้วายความอาลยัต่อการเสดจ็

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภมิูพลอดลุยเดช ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลา

ที่ พระองค ์ทรงครองราชย ์พระองค ์

ทรงอุทิศตนให้กับประเทศชาติ รวมถึงเป็น

แบบอย่างในการด�าเนินชีวิตของพสกนิกร

ชาวไทยทุกหมู่เหล่า บรษิทั นามยง เทอร์มนิลั 

จ�ากดั (มหาชน) ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

และขอสืบสานพระราชปณิธานตามแนว

พระบรมราโชวาทและพระราชด�าริในการ

สร้างองค์กรแห่งความยั่งยืน และในโอกาส

เดยีวกันนี้ ผมใคร่ขอถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
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สำรจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

“ด้วยการบริหารจัดการที่ดี การรักษามาตรฐานของการบริหารท่าเทียบเรือเพ่ือการส่งออกและน�าเข้ารถยนต์ ถือเป็นหัวใจ

หลักของความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท”

กุญแจแห ่งความส�าเร็จตลอดระยะเวลา

มากกว่าทศวรรษของบริษัท นามยง เทอร์มินลั 

จ� ากั ด  (มหาชน)  (“บริษัท”)  คื อการ

ท่ีเรามุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศด้วยการบริหาร

งานอย่างมีประสิทธิภาพ และในปีนี้เป็นปีที่

คณะผูบ้รหิารและพนกังานของเราได้ร่วมมอืกนั

ด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน

ที่วางไว ้ เพื่อให ้บริษัทเติบโตอย ่างมั่นคง 

โดยปี 2560 เรามีปริมาณรถยนต์ส่งออกและ

น�าเข้าผ่านท่าเรือ A5 ทั้งสิ้น 946,769 คัน 

บรษิทัมอีตัราก�าไรขัน้ต้นทีร้่อยละ 44.39 อตัรา

ก�าไรสุทธิร้อยละ 27.33 อัตราผลตอบแทน

ต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 10.38 ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมาเรายงัใช้มาตรการการ

บรหิารต้นทนุและลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นเพือ่

รักษาสัดส่วนอัตราก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไร

สุทธิให้อยู่ในระดับที่คาดหมายไว้ 

ส�าหรบัแผนงานปี 2561 – 2563 ฝ่ายจดัการ

ยังคงเน้นการสร้างจิตส�านึกในการท�างาน

เชิงรุกของพนักงานโดยค�านึงถึงลักษณะ

พฤติกรรมการท�างานของกลุ ่มคนรุ ่นใหม่ 

(Gen-Y) ตามผลการส�ารวจความพึงพอใจ

ของพนกังาน (Employee Engagement Survey) 

และเน้นการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น

เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญคือ

การพัฒนาขีดความสามารถบุคคลากรและ

เทคโนโลยไีม่ทนัต่อการด�าเนนิธรุกจิทีม่คีวาม

ท้าทายมากขึ้นในอนาคต โดยเราได้เริ่มให้

พนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการคิด ปรับปรุงกระบวนการท�างานผ่าน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนอง

ความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดต้นทุนและเพิ่ม

ประสทิธภิาพการท�างานให้สงูขึน้โดยให้มกีาร

จดัตัง้ทมีงานเพือ่เสนอโครงการต่อฝ่ายจดัการ 

ซึง่นอกจากจะได้การพฒันาทมีงานรุน่ใหม่แล้ว 

ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการได้ค้นหา

ผูส้บืทอดต�าแหน่งงาน (Successor) ได้อกีด้วย 

ในอนาคตหากโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลดี

ในทางตรงต่อผลการด�าเนินงานด้านการเงิน 

(Financial Performance) และส่งผลทางอ้อม

ในการก่อให้เกิดกระบวนการสร้างองค์กร

แห่งการเรยีนรู ้สร้างวฒันธรรมการท�างานเชงิรกุ 

ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าขององค์กรให้เติบโต

อย่างยั่งยืนต่อไป 

ผมเช่ือม่ันว่าแผนการลงทุนในระยะ 3-5 ปี

เพื่อขยายธุรกิจต้องด�าเนินการด้วยความ

ระมัดระวัง ค�านึงถึงความเป็นไปได้ของ

โครงการซึ่งจักต้องสามารถสร้างความมั่นคง

ด้านกระแสเงินสดของบริษัทได้ในระยะยาว 

เพือ่ให้เกดิประโยชน์อย่างสงูสดุต่อผูถ้อืหุน้และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ตลอดเส้นทางของการเติบโตเรามุ ่งมั่นที่

จะก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบในทุก

กระบวนการของการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้เกิด

ความยัง่ยนืจากภายในสูภ่ายนอกผ่านการสร้าง

คณุค่าท้ัง 3 มติคิอืเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม 

บ ริ ษั ท จึ ง จ ะ ส า ม า ร ถ ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ

ไปพร้อมกับการเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน 

สุดท้ายน้ีผมในนามของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ขอขอบคุณผู ้บริหารและพนักงาน

บรษิทัตลอดจนลกูค้า พนัธมติรทางธรุกจิและ

ผูถ้อืหุน้ทกุท่านทีไ่ด้กรณุาให้ความเชือ่ถอืและ

ไว้วางใจในการบริหารงานตลอดมา

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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30 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

“คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมดัระวงัรอบคอบ ความเป็นอสิระเพยีงพอในการปฏิบัติหน้าที่”

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท นามยง 
เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 4 ท่าน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท 
ซึง่สอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวทางปฏบิตัิ
ที่ดีของสากล และข้อก�าหนดของส�านักงาน
คณะกรรมการก� า กั บหลั กทรั พย ์ แ ล ะ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มี
การประชมุรวม 5 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบ
ทุกท ่านได ้ เข ้ าร ่ วมประชุมครบทุกครั้ ง 
ซึ่งในการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มกีารหารอืร่วมกบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน

การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ
พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ�าปี 2560 ของบริษัท นามยง 
เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงผ่านการ
สอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีล้ว 
โดยผูส้อบบญัชแีสดงผลการสอบทาน/แสดง
ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวแบบไม่มี
เงื่อนไข ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้
เชญิผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชเีข้าร่วมประชมุ
ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน ซ่ึงได้
มกีารสอบถามผู้สอบบัญชีในเรือ่งความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสม
ของวิธีการบันทึกบัญชี  การปรับปรุง
รายการบัญชีท่ีสาระส�าคัญซ่ึงมีผลกระทบ

ต่องบการเงิน  ขอบเขตการตรวจสอบ 
ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งได้มีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาเหน็ชอบ
ง บ ก า ร เ งิ น ดั ง ก ล ่ า ว  น อ ก จ า ก นี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มกีารประชมุร่วม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเพื่อหารือ
อย่างเป็นอิสระถึงภาพรวม  และแนวทาง
ในการตรวจสอบงบการ เงิน  ท� า ให ้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่า
งบการเงนิดงักล่าวมคีวามถกูต้อง การจดัท�า
งบกา ร เ งิ น เ ป ็ น ไปตามข ้ อ ก� า หนด
ของกฎหมายและหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อ
ประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้
งบการเงิน

การก�ากับและดูแลงานการตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
พิ จ ารณาระบบการควบคุ มภาย ใน 
และก�ากับดูแลการตรวจสอบภายใน โดย
ได้พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในซึง่ตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายใน
พร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือ และ/หรือ
ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ รวมทั้ง
ติดตามผลการด�าเนินการแก ้ไขตาม
รายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มี
สาระส�าคัญ เพื่อปรับปรุงให้มีการควบคุม

1

2

และผู ้สอบบัญชีในเรื่องที่ เกี่ยวข ้อง โดย
สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
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ภายในทีเ่พยีงพอและมีประสทิธภิาพ  อกีทัง้
ยังได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ�าปี 2561 รวมทั้งงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการด�าเนินการตามแผนและ
ทบทวนการปฏบิตังิานตามแผน โดยมุ่งเน้น
ขอบเขตการตรวจสอบให ้ครอบคลุม
ความเส่ียงท่ีส�าคัญในแต่ละกระบวนการ 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการ
ด�าเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 
และมคีวามเห็นว่าระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทมีประสิทธิภาพ

การสอบทานประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน  คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์ ข ้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้
หารือกับผู ้ตรวจสอบภายใน และเห็นว่า
บริ ษั ท ได ้ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
ข้อก�าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่างเหมาะสม
เพียงพอ

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทาน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
จากรายการท่ีเกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยได้มีการ
ประชมุร่วมกนักบัฝ่ายบรหิารและมีความเห็นว่า 
ฝ่ายบริหารได้ท�ารายการดังกล่าวด้วย
ความโปร่งใส อีกท้ังยังมีการด�าเนินการ
ตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ รวมท้ังพิจารณา
สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม�่าเสมอ มีความสมเหตุสมผลของการท�า
รายการดังกล่าว

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตนเองท้ังแบบรายคณะ
และรายบุคคล ซ่ึงผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดมีาก รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ใน
ด้านต่างๆ

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 
2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา
คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้/ถอดถอนผูส้อบบญัชี 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
ผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมา รวมถงึพจิารณา
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีและมมีตเิหน็ชอบ
ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�านักงาน อีวาย 
จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 
2561 จึงน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3

4

5

6

(ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อพิจารณาและขออนุมัติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2561 ต่อไป

โดยสรปุ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตังิาน
ตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมาย
ตามท่ีระบุ ไว ้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ 
ความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งที่
ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ทกุฝ่าย และไม่พบการปฏบิตัซิึง่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์  และกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมี
คุณภาพภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



32 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำ 
พิจำรณำค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี

มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการด�าเนินงานทุกครั้ง

ในคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องโดยสรุปได้ดังนี้

การสรรหา

พิจารณาสรรหาบุคคลที่มี คุณสมบัติ

เหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชมุผูถื้อหุน้

ประจ�าปี 2560 โดยบริษัทเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อ

บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

บริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 

31 ธนัวาคม 2559 แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใด

เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้ง

เป็นกรรมการ ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหา 

พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่

ออกตามวาระประจ�าปี 2560 กลับเข้า

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งต้ัง

กรรมการทุกท่านตามที่เสนอ

“คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน”
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พจิารณาทบทวนรวมถงึก�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 

และเห็นชอบนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

อนุมัติตามที่เสนอ

จากการที่บริษัทมุ่งมั่นและให้ความส�าคัญ

ในการพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานให้

สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

มา โดยตลอด จึ ง เป ็นผลให ้บริษัท

ได้รับการจัดอันดับอยู ่ในกลุ ่มบริษัท 

5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จาก

การประเมินตามโครงการส� ารวจ

การก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

ซึ่ ง ป ระ เมิ น โดยสมาคมส ่ ง เ ส ริ ม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) 

และรางวัลหุ ้นยั่งยืน ซึ่งประเมินโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น

ปีที่ 2 ติดต่อกัน

การพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนประจ�าปี 

2560 ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน

และก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ รวมถึงพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่

บริหารประจ�าป ี 2560 โดยพิจารณา

ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยง

กบัผลประกอบการและปัจจยัแวดล้อมอืน่ที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบ

กับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน

อตุสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกบับรษิทั

พิจารณารับทราบผลการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแล

กิจการที่ดีประจ�าปี 2560 เพื่อเป็น

ข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

ประธานคณะกรรมการสรรหา 
พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.

2.

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

ประธานคณะกรรมการสรรหา 
พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
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คณะกรรมการบริหารได้ก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารได้ด�าเนินการในเรื่องส�าคัญดังนี้

มุ่งเน้นให้มีการบริหารความเส่ียงให้

ครอบคลุมกิจกรรมในทุกระดับของ

องค์กรและส่งเสรมิให้การบรหิารความเส่ียง

และการควบคุมภายในเป็นส่วนหน่ึง

ของวัฒนธรรมองค์กรโดยระบุปัจจัย

เสี่ยงส�าคัญ (Key Risk Factors) 

ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้ครอบคลุม

ทุกมิติทั้งในระดับองค์กรและในระดับ

หน่วยธรุกจิเพือ่การจดัการกบัปัจจยัเสีย่ง

ดงักล่าวให้อยูใ่นระดบัทีบ่รษิทัยอมรบัได้

สนับสนนุให้ผู้บรหิารระดบัสูงเข้าอบรม

หลกัสตูร Anti–Corruption : the practical 

guide “ACPG” ของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดย

ปัจจบุนัมกีรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู

เข้าอบรมแล้วทั้งสิ้น 5 ท่าน เพื่อจักได้

น�าความรู ้มาก�าหนดนโยบายเรื่อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้

สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร

ได ้มีการจัดตั้งคณะท�างานเพื่อ

การบริหารความยั่งยืนองค ์กร

รับผิดชอบตรงต่อคณะกรรมการ

บริหาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

สร้างความรู้ ความเข้าใจ ก�าหนด

กรอบการท�างานและกลยุทธ ์

ด ้ านความยั่ งยืนโดยค� านึ งถึ ง

ลักษณะของธุรกิจเป็นส�าคัญ เพื่อ

ให้เกิดการบูรณาการการบริหาร

จัดการองค์กรสู ่ความยั่งยืนตาม

มาตรฐานสากลต่อไป
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 รายงานคณะกรรมการบริหาร

The great thing in the world is not so much 

where we stand, as in what direction we are moving.

Oliver W–endell Holmes

Our human resource 

and technology 

were created for 

superior services 

We ensure 
our leading position in 

a strong 
growing 

market through 
our global presence and 

network expertise

Keeping 
vehicles safe 

is our top priority,

it’s what 

we do every day.

The Secret 
of Success 

is to be ready 

when your

opportunity comes

Our

Heart
Our

Namyong
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นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์

กรรมการ  

กรรมการอิสระ

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณา

ค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

นางสุนีย์ ผ่องผุด

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ  

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

1

7

2

8

3

9

“The strength of the team is each individual member. 
The strength of each member is the team”

Phil Jackson
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นายวัลลภ เตียศิริ

กรรมการ  

กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน

และก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการอิสระ

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการ  

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน

และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระ

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ 

กรรมการบริหาร  

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ 

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคล 

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

กรรมการ 

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม  

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ

 คณะกรรมการบริษัท

4

10

5

11

6

12
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Strive to drive positive change and contribute to a better work 

through our innovative products and services. Our core values, 

people, excellence, change, integrity and co-prosperity demonstrate 

our dedication toward a brighter future for mankind, and are at the 

heart of every decision
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รำยงำนคณะท�ำงำนเพื่อ
กำรบริหำรควำมยั่งยืนองค์กร

เดินตำมแนวพระรำชด�ำริ

บรษิทั นามยง เทอร์มนิลั จ�ากดั (มหาชน) น้อมส�านกึใน

พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได ้และถวายความ

จงรกัภกัดเีพือ่สบืสานพระราชปณธิานตามแนวพระบรม

ราโชวาทและพระราชด�าริ ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  มาประยกุต์ปรบัใช้เป็น

แนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม

ก�ำหนดคุณค่ำขององค์กร

การก�าหนดทิศทางในวางยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน

องค์กร มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องหา Value Chain 

Proposition หรอืหาว่า “อะไรทีเ่ป็นคณุค่าของเรา” ใน

การส่งต่อไปยงัห่วงโซ่อปุทาน (Supply chain) ซึง่จะเป็น

ตัวก�าหนดทิศทางในการก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านความ

ยัง่ยนืท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของชาวนามยง (Uniqueness)

ในปี 2560 คณะกรรมการบรหิารได้แต่งตัง้คณะท�างาน

เพื่อการบริหารความยั่งยืนองค์กร เพื่อเป็นทีมงานหลัก

ในการรบัผิดชอบในการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืของ

นามยงต่อไป

A. B.

C. D.

ก้ำวแรกของนำมยง

ก้าวแรกของชาวนามยงเปรียบเสมือน “การติดกระดุม

เม็ดแรก”  ในการวางรากฐาน การสร้างความรู้ความ 

เข้าใจที่ถูกต้องของการเติบโตแบบยั่งยืน การติดกระดุม

เม็ดแรกย่อมต้องใช้เวลาแต่การติดกระดุมเม็ดแรกที่ถูก

ย่อมส่งผลต่อก้าวต่อไปของพวกเรา

 

การก�าหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability 

Strategy) ทีถ่กูต้องจะต้องท�าหน้าทีส่่งเสรมิกลยทุธ์หลกั

ด้านธรุกจิ (Business Strategy) เพือ่บรรลเุป้าหมายทาง

ธุรกิจ (Business goal) โดยไม่ได้แบ่งแยกออกจากกัน

ยุทธศำสตร์แรกของนำมยง

ความยัง่ยนืจะเกดิได้ต้องมาจากพวกเรา โครงการ “MAI” 

จงึเกดิขึน้ เพือ่เน้นการสร้างมส่ีวนร่วมของคนในองค์กร

ให้เกดิการตืน่ตวัเพ่ือสร้างวฒันธรรมการท�างานเชงิรกุ 

M
Mind set

ระเบิดความเข้าใจเรื่อง

ความยั่งยืนทั้งหมด

A
 Awareness

สร้างความตระหนักเรื่อง 

Productivity Quality และ 

Safety and  Security ให้อยู่

ในจิตส�านึกทุกบริบท

การท�างานให้ได้ 

I
 Improvement

ปรับปรุงกระบวนการท�างาน

โดยใช้เทคโนโลยีมาเสริม

ประสิทธิภาพการท�างาน

สอดคล้องกับยุคสมัย

ที่เปลี่ยนไป
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บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจควบคู ่ไปกับ

นโยบายใส่ใจต่อสิง่แวดล้อม ชมุชม 

และสังคมตลอดมา ทั้งในการด�าเนินธุรกิจ

ปกติ (in-process) และกิจกรรมเพือ่ประโยชน์

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after-process) 

โดยได้ด�าเนินโครงการอันเป็นประโยชน์

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

01 
กำรประกอบกจิกำรด้วยควำมเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความ

เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยา

บรรณปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า 

คู่แข่ง คู่ค้าหรอืเจ้าหนี ้ชมุชนและสงัคมอย่าง

เสมอภาคและ เป ็นธรรม ด ้ วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่ส�าคัญ ได้แก่ 

การให้ข้อมลูข่าวสารและค�าแนะน�าท่ีถูกต้อง 

เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อ

ให้ทราบเกี่ยวกบัการบรกิาร การให้บรกิาร

ทีม่ีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าใน

ราคาที่ เป ็นธรรม การหลีกเ ล่ียงการ

ด�าเนนิการอันก ่ อ ให้เกดิความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

ต่าง  ๆมากมายและก�าหนดให้ความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนา

อย่างยั่งยืนขององค์กรโดยเป็นสัดส่วน

ควบคูไ่ปกบัผลประกอบการของบรษิทัภายใต้

การด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส ค�านึง

ผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย
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02 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น   

บริษัทจัดให้มีกระบวนการและก�าหนด

อ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่าง

ชัด เจนและโปร ่ ง ใสเพื่ อลดการใช ้

ดลุยพินิจของพนักงานในการแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติ

หน้าที่ มีการสร้างระบบตรวจสอบที่มี

ประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่อง

การเงินหรือต�าแหน่งงานที่เอื้ออ�านวย

กับการได้ผลประโยชน์ต้องได้รับการ

พิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ

03 
กำรเคำรพสิทธิมนุษชน

บริษทัตระหนกัดว่ีาการเคารพสทิธมินษุยชน

เป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลจึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะ

ไม่ให้องค์กรตลอดจนพนกังานเข้าไปมส่ีวน

เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  

โดยตัง้มัน่อยูบ่นหลกัของเสรภีาพ เสมอภาค 

และสันติภาพ โดยการคัดเลือกเข้าปฏิบัติ

งานกับบริษัทต้องไม่จ�ากัดเชื้อชาติ ศาสนา 

และเพศ  ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มี

การกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ 

ไม่จ� า กั ด สิ ทธิ เ ส รี ภ าพทา งความ คิด

และการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

แต่ต้องไม่กระทบหรือน�าความเสียหาย

มาสู่องค์กร

04 
กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
      
บริ ษัทมีความมุ ่ งมั่ น ท่ีจะยกระดับ 

มาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิต

ของพนกังานให้มสีภาวะแวดล้อมในการ

ท�างานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีพัฒนา

ความรู้อย่างต่อเนื่องและแรงงานต้องได้รับ

การปฏิบัติที่เป็นธรรมและได้รับสวัสดิการ

ที่เหมาะสม
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05 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความส�าคัญอย่างย่ิงในเร่ืองคุณภาพของบริการ ตาม

มาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้าและคู่ค้า 

โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน

และสามารถตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ในทุกขั้นตอน 

บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการพฒันาและคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ ใน

กระบวนการบริหารงานของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความเช่ือมัน่และ

ประโยชน์สงูสดุกบัลกูค้าและคูค้่าในระดับสูงสุด

พนักงานและผู้บริหารเห็นว่า 
ตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก 

(Job Responsibility) เป็น

อันดับ 1  
ความซื่อสัตย์สุจริตและไม่กระท�าการ
อันน่าจะเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ทุกคนมีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้

จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อช่วยให้เกิด

ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของนามยง

ความคืบหน้า Anti – Corruption & Code of Conduct

ผล Pretest & Posttest
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ผู้บริหารบริษัทได้เน้นย�้าสร้างจิตส�านึกให้

กับพนักงานอย่างต่อเน่ืองเริ่มต้ังแต่การ

อบรมให้ความรูก้บัพนกังานทีเ่ข้าใหม่ รวมถงึ

กรรมการผู ้บริหารและพนักงานทุกคน

ทราบครบร้อยละ 100 เรือ่ง จรรยาบรรณ

ทางธุรกิจเรื่องการต ่อต ้านการทุจริต

คอร์รัปชันและนโยบายอื่นของบริษัท

มีการก�ากับดูแลให้มีกระบวนการติดตาม

และตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครดัมกีารประเมนิ

ความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเก่ียวข้อง

กับก า ร ค อ ร ์ รั ป ชั่ น แ ล ะ ร า ย ง า น ต ่ อ

คณะกรรมการบริษัททนัทเีมือ่ระดบัความเส่ียง

อยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยส�าคัญ

ในปี 2560 พนักงานทุกคนได้ท�าข้อสอบ

ทัง้แบบ Pretest และ Posttest เพือ่ทดสอบ

ระดบัความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัจรรยาบรรณ

ทางธรุกจิ ระเบยีบและนโยบายต่อต้านการ

คอร ์ รัปชั่นของบริษัทโดยก�าหนดให ้

ทุกคนต้องมีหน้าที่ท�าความเข้าใจและ

ปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ท�างานกับบริษัท



44 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

06 
กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

บรษิทัให้ความส�าคญัในการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมและลด

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทัง้ภายในองค์กรและสงัคมภายนอก 

โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดทุีค่�านงึถงึการประหยดัพลงังาน

และง่ายต่อการบ�ารุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่ม

สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุ

ทดแทนเพ่ือหลีกเล่ียงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการ

ท�าลายสิง่แวดล้อมโดยร่วมรณรงค์กระบวนการรไีซเคลิ (Recycle) 07 
กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม

บรษิทัส่งเสรมิการอยูร่่วมกบัชุมชนและสงัคมอย่างมคีวามสขุ โดย

มุง่เน้นทีก่ารสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชน

และผูด้้อยโอกาสให้มคีวามรู ้พึง่พาตนเอง มคีวามเข้มแขง็สามารถ

อยู่ได้ด้วยตนเอง  รวมถึงการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับ

ผู้ด้อยโอกาส

บรษิทัร่วมกบัมลูนธิ ิOnesight กระทรวงสาธารณสขุจังหวัดเชียงราย 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัด

กิจกรรมโครงการมอบสายตาเป็นของขวญั
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บรษิทัส่งเสรมิให้พนกังานมสีขุภาพอนามยัทีแ่ขง็แรง ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่

ของการด�าเนนิธรุกจิปกตขิองบรษิทั (CSR in-process) โดยมีการเชญิ

คูค้่า พนัธมติรทางธรุกจิและลกูค้า เข้าร่วมโครงการ Happy Healthy 

ของบริษัท เช่น โครงการแข่งขันแบดมินตัน นามยง เทอร์มินัล 

2017 โครงการกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Mini Marathon 

2017 ซึง่ผลจากกจิกรรมเพือ่สขุภาพดงักล่าว ท�าให้พนกังานบางส่วน

มีน�้าหนักลดลง





Our Business 

“The great thing in the world is not so much 
where we stand, as in what direction we are moving.”

Oliver W–endell Holmes
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โครงสร้ำงบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

กลุ่มเหลืองสุวรรณ

บจก.นำมยืนยงชิปปิ้ง บจก. เอ็น.วำย.เค. (ประเทศไทย) ประชำชนทั่วไป

บริษัท นำมยง เทอร์มินัล จ�ำกัด 
(มหำชน) (“บริษัท”)

บริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“SRT”)

บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จ�ำกัด 

(“LRT”)

กลุ่มบริษัท
เอ็น.วำย.เค.

ร้อยละ 80

ร้อยละ 20

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 22 ร้อยละ 25 ร้อยละ 18 ร้อยละ 35

หมายเหตุ :

  โครงสร้างการถือหุ้นของ LRT ประกอบด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียง 100 หุ้น ต่อ 1 เสียง

  กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย.เค. คือ กลุ่มบริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูชิกิ ไกชา
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โครงสร้ำงองค์กร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

คว
ำม

ส�ำ
เร

็จข
อง

เร
ำ

คณะกรรมกำรบริษัท

เลขำนุกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร

ฝ่ำย(ผู้)ตรวจสอบภำยใน

ฝ่ายบัญชี

และการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่

ด้านการเงิน

ฝ่ายปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่

ด้านปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่

ด้านบริหารจัดการ

ฝ่ายกฎหมาย

ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายกฎหมาย

(รักษาการ)

ฝ่ายบุคคล

ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายบุคคล

(รักษาการ)

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา
พจิารณาค่าตอบแทนและ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
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บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและ

น�าเข ้ารถยนต์ (Ro/Ro) แบบครบวงจร โดยบริษัทมีการ

ให้บริการทั้งท่าเทียบเรือ บริการพ้ืนที่ฝากเก็บสินค้าและเตรยีม

ความพร้อมก่อนส่งออก และบรกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิหลกั

รวมถึงการให ้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค ้าและคลังสินค้าใน

บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี

รายละเอียดดังนี้

กำรประกอบธุรกิจของบริษัท

กำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง

1.กำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ
การให้บริการท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท ประกอบด้วย การให้

บริการแก่สายเดินเรือเพ่ือน�าเรือมาเทียบท่า การให้บริการผ่าน

ท่าเทยีบเรอื การให้บรกิารขนย้ายสนิค้าภายในท่าเทยีบเรอื และ

การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

01กำรให้บรกิำรแก่สำยเดนิเรอืเพือ่น�ำเรอืมำเทยีบท่ำ 
(Berth Hire)

ท่าเทียบเรือ A5 ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีของท่าเรือแหลมฉบัง 

เน่ืองจากตั้งอยู ่บริเวณติดกับปากทางเข ้าของเส้นทางการ

เดนิเรอืทีเ่ข้าสูท่่าเรอืแหลมฉบงัท�าให้บรษิทัมข้ีอได้เปรยีบ เนือ่งจาก

สายเดนิเรอืสามารถเข้าเทยีบท่าเรอืของบรษิทัได้เป็นท่าเทยีบเรอื

แรก ท�าให้มรีะยะทางในการเดนิทางสัน้ทีส่ดุ ค่าใช้จ่ายในการจ้าง

เรือลากจูง (Tug Boat) น้อยที่สุด และต้ังอยู่ติดกับแนวกันคล่ืน 

(Break Water) ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะป้องกันท่าเทียบเรือจากลม

หรือคลื่นทะเลได้อีกด้วย

ท่าเทยีบเรอื A5 มีความยาวทัง้สิน้ 697 เมตร มคีวามลกึของร่องน�า้

หน้าท่าประมาณ 17 เมตร จากระดับน�้าทะเลปานกลาง จึงท�าให้

ท่าเทยีบเรอืของบรษิทัสามารถเทยีบเรอืขนส่งสนิค้าขนาดใหญ่ทีม่ี

ความจุถึง 80,000 DWT 

ท่าเทยีบเรอื A5 ประกอบด้วยท่าเทยีบเรอืย่อยรวมจ�านวน 3 ท่าได้แก่

ท่าเทียบเรือที่ 1 (Berth 1) มีความยาวหน้าท่า 225 เมตร 

ท่าเทียบเรือที่ 2 (Berth 2) ซึ่งอยู่ติดกับท่าเทียบเรือที่ 1 

มีความยาวหน้าท่า 302 เมตร 

ท่าเทียบเรอืที ่3 (Berth 3) อยู่ทางด้านข้างของท่าเทยีบเรอืที ่1 

มีความยาวหน้าท่า 170 เมตร

02กำรให้บริกำรผ่ำนท่ำเทียบเรือ (Wharfage) 

การให้บรกิารผ่านท่าเทยีบเรอืสามารถแบ่งตามลกัษณะการขนถ่าย

สินค้าออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

สินค้าส่งออก (Export Cargo) สินค้าที่ผู้ประกอบการผลิตหรอื

จดัหาเพือ่ส่งออกไปยงัต่างประเทศตามความประสงค์ของลกูค้า

สนิค้าน�าเข้า (Import Cargo) สนิค้าทีผู่ป้ระกอบการน�าเข้าจาก

ต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตหรือจ�าหน่าย 

สนิค้าผ่านท่า (Through Cargo) สนิค้าทีผู่บ้รรทกุและขนถ่าย

สินค้าของสายเดินเรือท�าการขนย้ายสินค้าที่อยู่ภายในเรือ

ลงสูห่น้าท่าเทยีบเรอื โดยน�าสนิค้าลงมาพกับนท่าเทยีบเรอืของ

บรษิทั ก่อนทีจ่ะขนย้ายสนิค้าดงักล่าวจากหน้าท่าเทยีบเรอืกลบั

ขึ้นสู่เรือล�าเดิม 

สินค้าถ่ายล�า (Transshipment Cargo) สินค้าที่ผู้บรรทุกและ

ขนถ่ายสินค้าของเรือท�าการขนย้ายสินค้าจากเรือลงสู่หน้า

ท่าเทียบเรือ เพื่อรอให้เรือล�าใหม่มารับสินค้าต่อไป

03กำรให้บริกำรขนย้ำยสินค้ำภำยในท่ำเทียบเรือ 
(Wharf Handling) 

บรษิทัให้บรกิารขนย้ายสนิค้าแก่ผูส่้งออกในการขนย้ายสนิค้าจาก

พื้นที่รับมอบสินค้า (Receiving Area) ไปยังพื้นที่เตรียมขนถ่าย

สินค้า (Pre-loading Area) เพื่อส่งมอบให้แก่สายเดินเรือเพ่ือ

ส่งออกไปต่างประเทศ และให้บริการขนย้ายสินค้าแก่ผู้น�าเข้า

ในการขนย้ายสินค้าจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือไปเก็บในพ้ืนที่

สินค้าน�าเข้า (Importing Area) เพื่อรอให้ผู้น�าเข้ามารับสินค้า 

บริษัทมีพื้นที่ให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือรวม 

247,000 ตารางเมตร สามารถรองรับการจอดรถยนต์ในเวลา

เดียวกันได้สูงสุด 15,437 คัน ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลัก 

ได้แก่ พื้นที่เตรียมขนถ่ายสินค้า (Pre-loading Area) พื้นที่

รับมอบสินค้า (Receiving Area) พื้นที่สินค้าน�าเข้า (Importing 

Area) เพื่อให้การให้บริการขนย้ายสินค้าของบริษัทเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ บริษัทได้น�าประสบการณ์ในการให้บริการ

ท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกและน�าเข้ารถยนต์กว่า 15 ปี มาพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้การจัดการขนถ่ายสินค้า 

ภายในท่าเทยีบเรอืของบรษิทัให้เป็นไปอย่างมรีะบบและสามารถ

ตรวจสอบได้ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษทั
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

บริษัทได้ใช้ S        ftware
ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการด�าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

โปรแกรม Port Management System (PMS) 
ช่วยในการควบคุมแผนการจัดการพื้นที่ลานท่าเทียบเรือ

และการจดัตารางเข้าออกของสายเดนิเรอืเพือ่ให้พ้ืนทีล่าน

ท่าเทียบเรือสามารถรองรับปริมาณการขนถ่ายได้ตาม

ความต้องการของลกูค้าและช่วยให้การขนย้ายรถยนต์เป็น

ไปอย่างราบรื่น

โปรแกรม Pure Car Carrier System (PCS) 
ช่วยในการบันทึกและจัดเรียงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนน�าเข้าหรือส่งออก

 

โปรแกรม Beyond Ro/Ro Port (BRP) 
ช่วยในการสรุปรายงานเพื่อน�าเสนอต่อผู้บริหาร

โปรแกรม Auto Web service Management 
(AWM) 
ช่วยเชื่อมต่อข้อมูล (เรือ ข้อมูลบัญชีแสดงรายการสินค้า 

(Manifest)) กับระบบ NSW (National Single Window) 

ระหว่างสายการเดินเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนน�าเข้า

สนิค้า หน่วยงานศลุกากร หน่วยงานการท่าเรอืและบรษัิท

04กำรให้บริกำรพื้นที่รับมอบสินค้ำ

เมือ่บรษิทัได้รบัมอบสนิค้าส่งออก สนิค้าน�าเข้าหรอืสนิค้าถ่ายล�า 

ผู้ส่งออกและผู้น�าเข้าสามารถจอดพักรถยนต์ที่ท่าเทียบเรือของ

บริษัทได้ภายในระยะเวลาที่ กทท. ก�าหนด โดยบริษัทไม่คิด

ค่าธรรมเนยีม (Free Time) (3 วนัส�าหรบัสนิค้าน�าเข้าและส่งออก

และ 15 วันส�าหรับสินค้าถ่ายล�า)

2.กำรให้บรกิำรพืน้ทีฝ่ำกเกบ็สนิค้ำและเตรยีมควำมพร้อม
ก่อนส่งออก (Storage)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังมีพื้นที่บริเวณรอบๆ 

ท่าเทียบเรอืและพ้ืนทีใ่นบรเิวณนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั (“กนอ.”) 

ส�าหรบัจอดพกัรถยนต์รวม 573,903 ตารางเมตรสามารถรองรบั

การจอดพักรถยนต์เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกได้สูงสุด

ประมาณ 35,869 คัน

กำรให้บริกำรพื้นที่จัดเก็บสินค้ำและคลังสินค้ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จัดเก็บ

สนิค้าและคลงัสนิค้ารวม 270,027 ตารางเมตร  (โดยอยูร่ะหว่าง

การบริหารจัดการพื้นที่ 120,796 ตารางเมตร) ซึ่งเป็นพื้นที่

ทัง้ในเขตของ กนอ. และ กทท. โดยแบ่งตามลกัษณะพืน้ทีใ่ห้บรกิาร

ออกเป็นพืน้ทีโ่ล่งให้บรกิารขนาด 46,880 ตารางเมตร และพืน้ที่

อาคารคลงัสนิค้าให้บรกิารรวม 223,147 ตารางเมตร นอกจากนี้ 

บริษัทได้จัดท�าพื้นที่ Zone 1A จ�านวน 1,000 ตารางเมตร เป็น

โรงเก็บสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ส่งออกและน�าเข้าสินค้า

บริษัทได้ใช้ S        ftware
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
    รำยละเอียดพื้นที่ให้บริกำรขนย้ำยสินค้ำภำยในท่ำเทียบเรือ A5

พื้นที่

พื้นที่เตรียมส่งออกและน�าเข้าสินค้า (Pre-Loading Area)

พื้นที่ส่งมอบสินค้า (Receiving Area)

พื้นที่สินค้าน�าเข้า (Importing Area)

รวมพื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้า (Zone 1A)

เขตพื้นที่

กทท.

กทท.

กทท.

ขนำด
(ตำรำงเมตร)

160,600 

72,000

14,400

247,000

จ�ำนวนรถยนต์ที่จอดได้
ในเวลำเดียวกัน (คัน)

10,037

4,500

900

15,437

หมายเหตุ :

Zone 1A มีพื้นที่ทั้งหมด 155 ไร่ หรือ 248,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่จอดรถ 247,000 ตารางเมตรและพื้นที่คลังสินค้า 1,000 ตารางเมตร 

     รำยละเอียดพื้นที่ให้บริกำรจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนส่งออก

พื้นที่

Zone 2A และ Zone 2B

Zone 3A และ Zone 3B

Zone 3C

Zone 3D

Zone 11E

Zone 7.2 แปลง A

Zone 4A

Zone 4B

Zone 5A

รวมพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อม

เขตพื้นที่

กทท.

กทท.

กทท.

กทท.

กนอ.

กทท.

กทท.

กทท.

กทท.

ขนำด
(ตำรำงเมตร)

275,827

92,800

32,000

33,335

15,361

36,800

18,251

19,401

50,128

573,903

จ�ำนวนรถยนต์ที่จอดได้ใน
เวลำเดียวกัน (คัน)

17,240

5,800

2,000

2,083

960

2,300

1,140

1,213

3,133

35,869

     รำยละเอียดพื้นที่จัดเก็บสินค้ำและคลังสินค้ำ

ลักษณะพื้นที่ให้บริกำร

พื้นที่ฝากเก็บสินค้ารายวัน

คลังสินค้า

คลังสินค้า

คลังสินค้า

คลังสินค้า

คลังสินค้า

คลังสินค้า

คลังสินค้า

คลังสินค้า

คลังสินค้า

พื้นที่โล่งและคลังสินค้า

รวมพื้นที่ให้บริการ

พื้นที่

พื้นที่ Zone 1A (พื้นที่ในท่า)

พื้นที่ 13G

พื้นที่ 14G เฟส 1

พื้นที่ 14G เฟส 2

พื้นที่ี 15G เฟส 1

พื้นที่ 15G เฟส 2

พื้นที่ Zone 3.2 แปลงที่ 1

พื้นที่ Zone 7.2 แปลง D

พื้นที่ EPZII

พื้นที่ Zone 3.1

พื้นที่ 16G

พื้นที่ให้เช่ำสุทธิ
(ตำรำงเมตร)

1,000

22,700

11,650

11,400

8,800

9,600

17,776

12,600

6,825

120,796

46,880

270,027

พื้นที่ที่มีผู้เช่ำแล้ว
(ตำรำงเมตร)

N/A

22,700

11,650

11,400

8,800

9,600

17,776

12,600

4,550

0

17,318

116,394
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01พื้นที่ตำมสัญญำลงทุนก่อสร้ำง บริหำร และ
ประกอบกำรท่ำเทียบเรือสินค้ำกอง A5 ณ 
ท่ำเรือแหลมฉบัง

บรษิทัได้ลงนามในสญัญาลงทนุก่อสร้าง บรหิาร และประกอบการ

ท่าเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยอายุของสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 

เมษายน 2564 (บรษิทัมสีทิธขิอต่ออายสุญัญาได้อกี 5 ปี) บรษิทั

ได้ปรบัปรงุพืน้ทีก่ารส่งออกและน�าเข้าสนิค้ารวมทัง้สิน้ 247,000 

ตารางเมตร ให้เป็นพื้นที่ส�าหรับจอดรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน

ในระดับสากล รวมทั้งการจัดท�าระบบต่างๆ ภายในท่าเทียบเรือ

เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า รวมทัง้มกีารก่อสร้างอาคาร

ส�านักงานภายในพ้ืนทีท่่าเทยีบเรอืรวม 2 อาคาร เป็นอาคารสงู 2 ช้ัน 

และ 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,960 ตารางเมตร ซ่ึงใช้เป็น

ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งได้มีการก่อสร้าง

โรงพักสินค้าภายในพ้ืนที่ท่าเทียบเรือเพ่ือเก็บรักษาสินค้าทั่วไป 

(General Cargo) พื้นที่ใช้สอยรวม 1,000 ตารางเมตร

02พ้ืนท่ีเช่ำจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยและ
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทท�าสัญญาเช ่าพื้นที่ กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

(“กทท.”) และการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) 

เพือ่พฒันาเป็นพืน้ทีใ่ห้บรกิารจอดพกัรถยนต์เพือ่เตรยีมความพร้อม

ก่อนส่งออก และพื้นที่ให้บริการคลังสินค้า 

ในบางส่วนงานบริษัทเลือกใช้บริการจากบุคคลภายนอก 

(Outsourcing) แทนการจ้างพนกังานประจ�า โดยบรกิารทีส่�าคัญ

ทีบ่รษิทัมีการใช้บรกิารจากบคุคลภายนอก ได้แก่ บรกิารตรวจสภาพ

และนับจ�านวนรถยนต์ และบริการเคลื่อนย้ายรถยนต์ ซ่ึง

รายละเอียดของลักษณะการให้บริการสามารถอธิบายได้ดังนี้

01กำรบรกิำรตรวจสภำพและนบัจ�ำนวนรถยนต์

บรษิทัภายนอกจะนบัจ�านวนและตรวจสภาพรถยนต์ทกุประเภท

ทีส่่งออกและน�าเข้า ณ ท่าเทยีบเรอืของบรษิทั และจดัท�ารายงาน

เพื่อแสดงหลักฐานการตรวจสภาพและจ�านวนรถยนต์ให้กับ

บริษัททุกครั้งที่การส่งออกและน�าเข้ารถยนต์ของเรือแต่ละล�า

เสร็จสิ้นและต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

กำรประกอบธุรกิจของบริษัท

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษทั

กำรจัดหำพื้นที่ในกำรประกอบธุรกิจ

กำรใช้บริกำรจำกบุคคลภำยนอก

02บริกำรเคลื่อนย้ำยรถยนต์

บริษัทภายนอกต้องท�าการเคล่ือนย้ายรถยนต์ให้ครบถ้วนตาม

จ�านวนรถยนต์ทกุประเภททีม่กีารส่งออกและน�าเข้า ณ ท่าเทยีบเรอื 

A5 ของบริษัท โดยต้องเคล่ือนย้ายรถยนต์อย่างผู ้มีวิชาชีพ

และได้มาตรฐานสากล รวมทั้งจัดท�ารายงานเพื่อแสดงหลักฐาน

การเคล่ือนย้ายรถยนต์ให้กบับรษิทัทกุวนัและต้องรบัผดิชอบและ

ชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

กำรประกอบธุรกิจของ LRT

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำรของ LRT

LRT เดมิชือ่บรษิทั ฮทัชสินั โร-โร เทอร์มนิลั (ประเทศไทย) จ�ากดั 

เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วน ร้อยละ 

100 ของบริษัท แซพไฟร์  โรโร (ไทยแลนด์) จ�ากัด (“SRT”) ซึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นของ LRT ในสัดส่วนร้อยละ 20

LRT ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและ

น�าเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ C0 มี

ลกัษณะการให้บรกิารทีค่ล้ายคลงึกบัการให้บรกิารของบรษัิท ณ 

ท่าเทยีบเรอื A5 ในปัจจบุนั สนิค้าทีม่กีารขนถ่ายผ่านท่าเทยีบเรอื 

C0 ส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าทั่วไป เช่น โครงสร้างขนาดใหญ่ 

(Special Project) และ สินค้าประเภทเหล็ก (Steel Product) 

เป็นต้น การให้บริการของ LRT ณ ท่าเทียบเรือ C0 สามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือ และ

การให้บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิหลกั โดยมรีายละเอยีดดังน้ี

กำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ

01กำรให้บรกิำรแก่สำยเดนิเรอืเพือ่น�ำเรอืเข้ำเทยีบ
ท่ำ (Berth Hire)

ท่าเทียบเรือ C0 เป็นท่าเทียบเรือที่มีลักษณะเป็นรูปตัว U โดยมี

ความลึกร่องน�า้หน้าท่า 16 เมตร จากระดบัทะเลปานกลาง และ

มีความยาวหน้าท่าทั้งสิ้น 600 เมตร ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ

ย่อยจ�านวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือที่  1 (Berth1) มีความยาว

หน้าท่า 250 เมตร ท่าเทยีบเรอืที ่2 (Berth 2) มคีวามยาวหน้าท่า 

250 เมตรและท่าเทียบเรือที่ 3 (Berth 3) มีความยาวหน้าท่า 

100 เมตร สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่สูงสุดที่มี

ความจุถึง 80,000 DWT ได้

ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าหลักที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือ C0 คือ กลุ่ม

ผูส่้งออกและผูน้�าเข้าสนิค้าทัว่ไป เช่น โครงสร้างขนาดใหญ่ (Special 

Project) และ สินค้าประเภทเหล็ก (Steel Product)
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กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรของ LRT

02กำรให้บริกำรผ่ำนท่ำเทียบเรือ (Wharfage)

การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือของท่าเทียบเรือ C0 มีลักษณะ

การให้บริการเช่นเดียวกับท่าเทียบเรือ A5 โดยสามารถแบ่งตาม

ลักษณะการขนถ่ายสนิค้าออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สนิค้าส่งออก 

สินค้าน�าเข้า สินค้าผ่านท่า และสินค้าถ่ายล�า

03กำรให้บรกิำรขนย้ำย สนิค้ำภำยในท่ำเทยีบเรอื 
(Wharf Handling)

พื้นที่การให้บริการในการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ C0 

มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 315,400 ตารางเมตร โดย ณ ปัจจุบัน LRT 

แบ่งพืน้ทีใ่นทา่เทยีบเรอืออกเป็น 2 ส่วน ตามประเภทของสนิค้า 

ได้แก่ Zone 1 ส�าหรับสินค้า Ro/Ro ซึ่งส่วนมากเป็นรถยนต์ 

มพีืน้ทีข่นาด 146,535 ตารางเมตร สามารถรองรบัรถยนต์ได้

ประมาณ 5,876 คนั พืน้ทีอ่กีส่วนหนึง่ คอื Zone 2 ส�าหรบัสนิค้า

ทั่วไป เช่น โครงสร้างขนาดใหญ่ (Special Project) และสินค้า

ประเภทเหล็ก เป็นต้น มีพื้นที่ขนาด 165,740 ตารางเมตร 

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่บนท่าเทียบเรือส�าหรับคลังสินค้า อาคาร

ส�านักงาน และอื่นๆ ขนาด 3,125 ตารางเมตร

04กำรให้บริกำรพื้นที่ฝำกเก็บสินค้ำ

ผู้ส่งออก ผู้น�าเข้า หรือ สายเดินเรือสามารถพักสินค้าที่ตนเอง

ต้องการส่งออก น�าเข้าหรือถ่ายล�าไว้ในพ้ืนที่ท่าเทียบเรือโดยไม่

เสียค่าธรรมเนยีม (Free Time) ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด (3 วนั

ส�าหรบัสนิค้าน�าเข้าและส่งออกและ 15 วนัส�าหรบัสนิค้าถ่ายล�า)

กำรให้บริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

นอกเหนอืจากการให้บรกิารท่าเทยีบเรอืแล้ว LRT มกีารให้บรกิาร

อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนถ่ายสินค้า เช่น การให้บริการเช่า

เครื่องมือและอุปกรณ์ และการให้บริการท�าความสะอาดรถยนต์

ที่น�าเข้าหรือส่งออก

กำรประกอบธุรกิจของ LRT

กำรจัดหำพื้นที่ในกำรประกอบธุรกิจ

LRT ได้ลงนามในสญัญาลงทนุ บรหิาร และประกอบการท่าเทยีบเรอื 

C0 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับ กทท. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 

2546 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว LRT ได้รับอนุญาตให้

ท�าการพัฒนา บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ C0

01บริกำรตรวจสภำพและนับจ�ำนวนรถยนต์

LRT ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์และความช�านาญ

ในการให้บรกิารตรวจสภาพและนบัจ�านวนรถยนต์เมือ่มกีารส่งออก

หรือน�าเข้า

02บริกำรเคลื่อนย้ำยรถยนต์

LRT ว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เป็นผู้รับเหมาเคลื่อนย้ายรถยนต์ 

โดยต้องเคล่ือนย้ายรถยนต์อย่างผูม้วีชิาชีพและได้มาตรฐานสากล

มีเพียงท่ำเทียบเรือ A5 

ที่เป็นท่ำเทียบเรือเพื่อกำรส่งออก

และน�ำเข้ำรถยนต์ที่มีกำรให้บริกำร

แบบครบวงจร โดยในระยะเวลำ

 3 ปีที่ผ่ำนมำ
ท่ำเทียบเรือ A5 มีส่วนแบ่ง

ทำงกำรตลำดส�ำหรับกำรส่งออก

รถยนต์ของประเทศไทย

เฉลี่ยประมำณ 80 %

บรษิทัประกอบธรุกจิให้บรกิารท่าเทยีบเรอืเพือ่การส่งออกและน�าเข้า

รถยนต์ โดยมีรายได้หลักเป็นรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก

รถยนต์ ดังนั้นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนิน

ธรุกจิของบรษิทั คอื อตุสาหกรรมท่าเทยีบเรอืเพือ่การส่งออกและ

น�าเข้ารถยนต์ และอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออกของ

ประเทศไทย

กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน

กำรใช้บริกำรจำกบุคคลภำยนอก
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01อุตสำหกรรมท่ำเทียบเรือเพื่อกำรส่งออกและ
น�ำเข้ำรถยนต์

ท่าเรือในประเทศไทยแบ่งออกเป็นท่าเรือภายในประเทศ ซึ่งท�า

หน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของประเทศ และ

ท่าเรอืระหว่างประเทศ ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นท่าเรอืส�าหรบัการตดิต่อ

การค้ากบัต่างประเทศ ท่าเรอืระหว่างประเทศมลีกัษณะเป็นท่าเรอื

น�า้ลกึที่สามารถรองรบัเรอืเดนิสมุทรขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าเพื่อ

ขนถ่ายสินค้าที่มีปริมาณและน�้าหนักมากได้ โดยท่าเรือระหว่าง

ประเทศทีส่�าคญัส่วนใหญ่เป็นท่าเรอืทีห่น่วยงานของรฐัเป็นเจ้าของ 

เช่น ท่าเรือกรุงเทพของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่มีความลึก

หน้าท่าประมาณ 8.5 ถึง 11 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 

ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่ีมีความลึก

หน้าท่าประมาณ 14 เมตร จากระดบัทะเลปานกลาง และท่าเรอื

มาบตาพดุของการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทีค่วามลกึ

หน้าท่าประมาณ 12.5 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง เป็นต้น 

ท่าเรอืในประเทศไทยมวีตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ทีแ่ตกต่างกนัไป 

ซึง่สามารถแบ่งตามสถานะและอปุกรณ์ขนถ่ายสนิค้าได้ออกเป็น 

7 ประเภท ได้แก่

ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้า           

ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว          

ท่าเทียบเรือสินค้ากอง       

              ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้ายานยนต์

ท่าเทียบเรือประมง  

ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป

ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้าเหลว    

ปัจจุบันท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้ายานยนต์ที่เป็นท่าเทียบเรือ

แบบ Roll-On Roll-Off (Ro/Ro) ที่ให้บริการส่งออกและน�าเข้า

สนิค้ารถยนต์มเีพยีงท่าเทยีบเรอืทีอ่ยูใ่นท่าเรอืแหลมฉบงัเท่านัน้ 

เนื่องจากเป็นท่าเรือน�้าลึกที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ 

(Super Post Panamax) ซึง่รวมถงึเรอืขนรถยนต์ได้ และยงัตัง้อยู่

ใกล้บริเวณโรงงานผลิตและส่งออกรถยนต์ ทั้งนี้ ท่าเทียบเรือใน

ท่าเรอืแหลมฉบงัทีส่ามารถให้บรกิารส่งออกและน�าเข้ารถยนต์ได้

มีจ�านวนทั้งหมด 3 ท่าเทียบเรือได้แก่ 

ท่าเทียบเรือ A1      ท่าเทียบเรือ A5       ท่าเทียบเรือ C0

02อุตสำหกรรมยำนยนต์เพื่อกำรส่งออก

รถยนต์เป็นสนิค้าทีม่มีลูค่าการส่งออกเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ

และยังมีการขยายตัวในด้านการผลิตและส่งออกอย่างต่อเน่ือง 

โปรดพิจารณาแผนภาพที่ 1 มูลค่าส่งออก 10 อันดับแรกของ

ประเทศไทย ปี 2560 และตารางที่ 1  ปริมาณการผลิตและการ

ส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยปี 2550 – 2560  

03กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทและ LRT คือ บริษัทผู้ผลิต

รถยนต์ที่มีการส่งออกรถยนต์ไปยังต่างประเทศและสายเดินเรือ 

โดยบรษิทัผูผ้ลติรถยนต์ดงักล่าวจะใช้พืน้ทีท่่าเทยีบเรอืของบรษิทั

ในการส่งออกรถยนต์ไปยงัประเทศต่างๆ รวมถงึใช้พืน้ทีด้่านหลงั

ท่าเทยีบเรอืในการจอดพกัรถยนต์เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบั

การส่งออก และยงัมกีลุม่ผูน้�าเข้าสนิค้าเป็นลกูค้าอกีส่วนหน่ึงด้วย 

โดยสินค้าที่น�าเข้าผ่านท่าเทียบเรือส่วนใหญ่ ได้แก่ รถตู้ รถหรู 

และอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

04กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน

• ท�าเลทีต่ัง้ของท่าเทยีบเรอืตัง้อยูใ่กล้กบัฐานการผลติของลกูค้า 

ท่าเทยีบเรอื A5 ของบรษิทัและท่าเทยีบเรอื C0 ของ LRT ตัง้อยูใ่น

ท่าเรอืแหลมฉบงัซึง่เป็นท่าเรอืทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุและส่งเสรมิ

จากรฐับาลในการเป็นท่าเรอืหลกัของประเทศแทนท่าเรอืกรงุเทพ 

และยังเป็นท่าเรือน�้าลึกที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานผู้ผลิตและส่งออก

รถยนต์ ซ่ึงผู้ส่งออกรถยนต์ต้องการให้ระยะทางในการขนส่ง

รถยนต์จากโรงงานผลติรถยนต์ไปยงัท่าเทยีบเรอืมรีะยะทางทีส้ั่น

ที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและมี

ต้นทนุในการขนส่งรถยนต์น้อยทีส่ดุ ประกอบกบัการเข้าถงึท่าเรอื

แหลมฉบังสามารถเข้าถึงได้ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ จึงถือ

ได้ว่าท่าเรือแหลมฉบังตั้งอยู่ในท�าเลที่ดีใกล้กับฐานการผลิตของ

ลกูค้า นอกจากนี ้ท่าเทยีบเรอื A5 ของบรษิทัยงัตัง้อยูใ่นภมูศิาสตร์

ทีด่ขีองท่าเรอืแหลมฉบงั เนือ่งจากตัง้อยูบ่รเิวณตดิกบัปากทางเข้า

ของเส้นทางการเดนิเรอืทีเ่ข้าสูท่่าเรอืแหลมฉบงั  ท�าให้บรษิทัมข้ีอ

ได้เปรยีบเพราะสายเดนิเรอืสามารถเข้าเทยีบท่าเรอืของบรษิทัได้

เป็นท่าเทียบเรือแรก และท่าเทียบเรือของบริษัทยังต้ังอยู่ติดกับ

แนวกันคลื่น (Break Water) ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะป้องกัน

ท่าเทียบเรือของบริษัทจากลมหรือคลื่นทะเลได้อีกด้วย

• ระบบการจัดการท่าเทยีบเรอืทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ

บรษิทัมกีารพฒันาระบบการบรหิารจดัการท่าเทยีบเรอืมาอย่าง
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ต่อเนื่อง โดยได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ใน

การบรหิารจดัการท่าเทยีบเรอื ซึง่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหลัก

ที่บริษัทน�ามาใช้ ได้แก่

โปรแกรม Port Management System (PMS)

 

 โปรแกรม Pure Car Carrier System (PCS)

 

โปรแกรม Beyond RORO Port (BRP)

 

โปรแกรม Auto Web service Management (AWM)

โปรแกรมทั้ง 4 ช่วยในการบันทึกและจัดการข้อมูลสินค้าแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) และการบริหารจัดการขนถ่ายสินค้า 

(Logistics)นอกจากน้ี บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ส่งออกรถยนต์ใน

การพฒันาระบบการจดัการและตรวจสอบสนิค้าผ่านเครือ่งแสกน

บาร์โค้ด (Bar Code) แบบพกพาที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบดังกล่าวท�าให้บริษัทสามารถติดตามและ

ตรวจสอบความถกูต้องของรถยนต์และต�าแหน่งรถยนต์แต่ละคนัที่

จอดภายในพืน้ทีท่่าเทยีบเรอืของบรษิทั โดยระบบดงักล่าวยงัช่วย

เพ่ิมประสทิธภิาพในการบรหิารท่าเทยีบเรอื ท�าให้บรษิทัสามารถ

จัดการพื้นที่ลานท่าเทียบเรือของบริษัทได้อย่างคุ้มค่าเพื่อรองรับ

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่และทันเวลา

• การให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า

บริษัทมุ ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและครบวงจร โดย บริษัทยังมี

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มลูกค้า ได้แก่ บริการพื้นที่จอดพัก

รถยนต์เพือ่เตรยีมความพร้อมก่อนส่งออก บรกิารท�าความสะอาด

รถยนต์ที่น�าเข้าหรือส่งออก บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์

ส�าหรับการขนย้ายสินค้าในบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือ บริการ

บรรทุกและขนถ่ายสินค้า (Stevedore) จากบริเวณพื้นที่หน้า

ท่าเทียบเรือของบริษัทขึ้นหรือลงจากเรือ 

• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท 

บริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพ

การให้บริการที่ดีกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งการเอาใจใส่

ในความต้องการของลกูค้า จนน�ามาสูก่ารพฒันาระบบการบรหิาร

จัดการท่าเทียบเรือที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการใน

การใช้บริการของลูกค้าได้อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการ

แก้ไขปัญหาที่ลูกค้าประสบอย่างทันท่วงที 

เป็นผู้น�ำธุรกิจกำรบริหำรท่ำเรือ

เพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำรถยนต์อันดับ 1
ซึ่งครองส่วนแบ่งกำรตลำด

สูงสุดเป็นเวลำนำน
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3

4

พื้นที่ท่าเทียบเรือ         พื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนส่งออก         พื้นที่ฝากเก็บสินค้า

NAMYONG
TERMINAL

Pre-loading Area

Receiving Area

Importing Area

10,037 UN
4,500 UN

900 UN

Zone 5A (29 RAI)
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พื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก

ท่าเทียบเรือ C0

พื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้าในท่าเทียบเรือ C0

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต�าแหน่งท่าเทียบเรือในท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเทียบเรือ A5

พื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้าในท่าเทียบเรือ A5

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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รถยนต์ อุปกรณ์ และ

ส่วนประกอบ

914.39

เครื่องคอมพิวเตอร์ 

อปุกรณ์ และส่วนประกอบ

625.12

อญัมณแีละเครือ่งประดบั

435.40

ผลิตภัณฑ์ยาง

346.89

เม็ดพลาสติก

292.81

แผงวงจรไฟฟ้า

279.67

เครื่องจักรกลและ

ส่วนประกอบของ

เครื่องจักรกล

255.93

เคมีภัณฑ์

248.41

น�้ามันส�าเร็จรูป

242.43

ยางพารา

204.84

914.39 625.12

แผนภาพที่ 1 มูลค่าสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของประเทศไทย ปี 2560 1 (พันล้านบาท)

435.40 346.89 292.81

279.67 255.93 248.41 242.43 204.84
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ตำรำงที่ 1 ปริมำณกำรผลิตและส่งออกรถยนต์ของไทย ปี 2550 - ปี 2560 2

ปี

ปริ ม าณการผลิ ต

รถยนต์ 

(ล้านคัน)

อัตราการเติบโต

ปริมาณการผลิต

รถยนต์(ร้อยละ)

ปริมาณการ

ส่งออกรถยนต์ 

(ล้านคัน)

อัตราการเติบโต

ปริมาณการส่งออก

รถยนต์

(ร้อยละ)

สัดส่วน

การส่งออก

ต่อการผลิตรถยนต์

ของประเทศไทย 

(ร้อยละ)

2560

1.99

2.28

1.14

(4.11)

57.31

2550

1.29

8.36

0.69

28.04

53.61

2551

1.39

8.29

0.78

12.47

55.68

2552

1.00

(28.31)

0.54

(31.00)

53.59

2553

1.65

64.63

0.90

67.27

54.45

2554

1.46

(11.40)

0.74

(17.89)

50.46

2555

2.45

68.32

1.03

39.56

41.84

2556

2.46

0.14

1.13

9.88

45.91

2557

1.88

(23.49)

1.13

(0.00)

60.01

2558

1.91

1.76

1.20

6.81

62.98

2559

1.94

1.64

1.19

(1.36)

61.12

แหล่งข้อมูล : 
1
ระบบรายงานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์  

2
สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย

แผนภำพที่ 2 ปริมำณกำรส่งออกและน�ำเข้ำรถยนต์ผ่ำนท่ำเทียบเรือของบริษัทปี 2550-2560 (พันคัน)

ส่งออกรถยนต์(ร้อยละ) น�าเข้ารถยนต์(ร้อยละ) ปริมาณรถยนต์(พันคัน)

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

93.45%
6.55%
640.92

95.19%
4.81%
989.91

95.93%
4.07%
985.19

94.52%
5.48%
948.25

94.13%
5.87%
946.77

94.29%
5.71%
926.80

93.03%
6.97%
895.65

93.92%
6.08%
634.90

95.44%
4.56%
774.34

94.50%
5.50%
677.94

93.68%
6.32%
476.61
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จากแผนภาพท่ี 1 และ ตารางที ่1 แสดงให้เหน็ว่าปี 2557 การผลติ

รถยนต์ในประเทศมีการลดลงอย่างมาก อันเป็นผลต่อเนื่อง

มาจากการสิ้นสุดของโครงการรถยนต์คันแรกรวมทั้งจากภาวะ

เศรษฐกจิและการเมอืงในประเทศทีส่่งผลให้จ�านวนรถยนต์ทีผ่ลิต

ในปี 2557 เท่ากบั 1,880,007 คนั เทยีบเท่ากบัอตัราการลดลง

ทีร้่อยละ 23.49 ส�าหรบัการส่งออกรถยนต์นัน้มปัีจจยัทีส่่งผลกระทบ

อนัได้แก่ สภาวะเศรษฐกจิของประเทศผูน้�าเข้า รวมทัง้ ความไม่สงบ

ในประเทศแถบตะวันออกกลาง แต่อย่างไรก็ดี ยอดการส่งออก

รถยนต์ของประเทศยังคงมีจ�านวนเท่ากับ 1,128,102 คัน ซึ่ง

แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2556

ปี 2558 การผลติรถยนต์ในประเทศมกีารเพิม่ขึน้เลก็น้อยจ�านวน 

32,995 คัน เป็นผลจากการจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่

และการเร่งซือ้ก่อนการปรบัขึน้ภาษสีรรพสามติรถยนต์ในปี 2559 

หรอืเทยีบเท่ากบัอตัราการเตบิโตทีร้่อยละ 1.76 ส�าหรบัการส่งออก

รถยนต์นั้นมี ยอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศเพิ่มขึ้น

เท่ากับ 76,793 คัน หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 6.81 จากปี 2557

ปี 2559 การผลติรถยนต์ในประเทศมกีารเพิม่ขึน้เลก็น้อยจ�านวน 

31,415 คัน หรือร้อยละ 1.64 ส�าหรับการส่งออกรถยนต์นั้น

มียอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศลดลง 16,380 คัน หรือ

เติบโตลดลงร้อยละ 1.36 จากปี 2558 เนื่องจากความต้องการ

รถยนต์กระบะในประเทศแถบตะวันออกกลางชะลอลงตามราคา

น�า้มนัดบิ

ปี 2560 การผลิตรถยนต์ในประเทศมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จ�านวน 44,406 คนั หรอืร้อยละ 2.28 ส�าหรบัการส่งออกรถยนต์

นั้นมียอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศลดลง 48,819 คัน 

หรือเติบโตลดลงร้อยละ 4.11 จากปี 2559 โดยสาเหตุหลัก

มาจากปัญหาราคาน�้ามันดิบของภูมิภาคตะวันออกกลางยัง

คงส่งผลต่อเนื่องนับแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ท�าให้ปริมาณ

การส่งออกรถยนต์ไปยังภูมิภาคนี้ชะลอตัวลง ในปี 2560 

ที่ผ ่านมาปริมาณการส ่งออกรถยนต์ไปทวีปออสเตรเลีย

กลับปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากนโยบายการป ิดโรงงานการ

ผลิตรถยนต์ภายในประเทศออสเตรเลียซ่ึงเป็นการทดแทน

ปริมาณการส่งออกรถยนต์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลด

ลงและถือได้ว ่าเป ็นแหล่งการส่งออกรถยนต์ที่ส�าคัญของ

ประเทศไทย
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โครงสร้ำงรำยได้และ
ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

โครงสร้ำงรำยได้

งบกำรเงินรวม

รำยกำร

รายได้จากการให้บริการ:

บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

บริการคลังสินค้า

รวมรายได้จากการให้บริการ

รายได้อื่น

รวมรายได้

ล้ำนบำท

1,152.80     

199.07        

1,351.87     

55.72      

1,407.59     

ร้อยละ

  81.90     

  14.14       

  96.04     

   3.96      

100.00    

ล้ำนบำท

1,159.29 

222.20 

1,381.49 

44.97 

1,426.46 

ล้ำนบำท

1,159.92 

213.33

1,373.25

49.03

1,422.28

ร้อยละ

81.27 

15.58 

96.85 

3.15 

100.00

ร้อยละ

81.55

15.00

96.55

3.45

100.00

ปี 2559ปี 2560 ปี 2558

ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รำยกำร

สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ  

บริเวณท่าเทียบเรือ A5 ในพื้นที่ของ กทท.

หัก  

ค่าตดัจ�าหน่ายสทิธติามสญัญาสมัปทานบรกิารท่าเทยีบเรอื 

รวมสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ-สุทธ ิ

ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์2, 3 

 ลานอเนกประสงค์ 

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

 เครื่องจักรและอุปกรณ ์

 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 

 ระบบสาธารณูปโภค 

 ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

หัก  

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

รวมส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

ลักษณะกรรมสิทธิ์

สัมปทาน1

 

 

 

 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

เป็นเจ้าของ 

 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)
31 ธ.ค. 60

1,547.53
 

 

(1,255.46) 

292.07

 

907.91

916.67

15.30

141.03

186.83

69.46

1.58

(1,121.55)

1,117.23

หมายเหตุ : 
บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทจัดหามา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์ของบริษัทนั้น กทท. 
มีสิทธิจะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าตามบัญชี โปรดพิจารณารายละเอียดสาระส�าคัญของสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินในพื้นที่เช่า  บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดหามา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงบริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที ่
บริษัทได้มอบสิทธิการเช่าที่ดินบางสัญญาและจดจ�านองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเช่าบางแปลงเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินหนังสือค�้าประกันและวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

1

2

3
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์

รำยกำร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เป็นเจ้าของ

ภำระผูกพัน

ไม่มี

มูลค่ำสุทธิ (ล้ำนบำท)
31 ธ.ค. 60

1.92

สำระส�ำคัญของสัญญำหลักที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ
สัญญำลงทุน ก่อสร้ำง บริหำร และประกอบกำรท่ำเทียบเรือสินค้ำกอง A5 

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์ของการท�าสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา

ค่าตอบแทนตามสัญญา

เงื่อนไขหลักของสัญญา

การสิ้นสุดสัญญา 

 

บรษิทั นามยง เทอร์มนิลั จ�ากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) และการท่าเรอืแห่งประเทศไทย (“กทท.”)

เพื่อประกอบการธุรกิจท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน�าเข้ารถยนต์ รวมถึงสินค้า

ทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ A5 ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลา 25 ปี เริม่ตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2539 - 30 เมษายน 2564 บรษิทัสามารถ

ขอต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี (ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน) โดยต้อง

ยืน่ค�าร้องขอต่ออายสุญัญาเป็นหนงัสอืล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ก่อนสญัญาจะสิน้สดุลง

บริษัทต้องช�าระค่าตอบแทนให้แก่ กทท. ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจ�าปีและ

ผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อปริมาณสินค้าเกินจากจ�านวนที่ก�าหนด โดยค่าตอบแทน

ประจ�าปีจะต้องช�าระตามสัดส่วนที่เท่ากัน รอบปีการด�าเนินงานตามสัญญาละ 4 งวด 

แต่ละงวดต้องช�าระก่อนวนัเริม่ต้นของแต่ละไตรมาส ส่วนผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิ

เมือ่ปรมิาณสนิค้าเกนิจากจ�านวนทีก่�าหนดจ่ายเมือ่ครบก�าหนดของแต่ละปีการด�าเนนิ

งานตามสัญญา

บคุคลสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลไทยถอืหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลาของ

สญัญา และมทีนุจดทะเบยีนช�าระเตม็จ�านวนไม่ต�า่กว่า 120 ล้านบาท

บริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม 

เครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการประกอบการท่าเรือ ซึ่ง

บริษัทเป็นผู้จัดหามาเองตลอดระยะเวลาของสัญญา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง 

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ 

กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์นั้น กทท. มีสิทธิที่จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคา

มูลค่าทางบัญชี (Current Book Value)

กทท. เป็นผู้ก�าหนด (1) โครงสร้างค่าภาระ (Port Charges) และ (2) อัตราค่า

ภาระท่าเรอื (Port Tariff) โดยบรษิทัห้ามเรยีกเกบ็ค่าภาระเกนิกว่าที ่กทท. ก�าหนด

เมื่อระยะเวลาการด�าเนินงานตามสัญญาสิ้นสุดลง

เม่ือบริษัทผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในข้อที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็น

อุปสรรคและก่อผลเสียหายต่อการบริหารและการประกอบการท่าเทียบเรือ

การเลกิสญัญาโดยเหตผุลทางความมัน่คงของชาต ิความปลอดภยั หรอืความจ�าเป็น

ของสาธารณชน หรือตามค�าสั่งของรัฐ หรือเหตุผลอื่นๆ ในท�านองเดียวกัน  
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สัญญำลงทุน บริหำร และประกอบกำร ท่ำเทียบ C0 ณ ท่ำเทียบเรือแหลมฉบัง

คู่สัญญา

 

วัตถุประสงค์ของการท�าสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา

 

ค่าตอบแทนตามสัญญา

เงื่อนไขหลักของสัญญา

การสิ้นสุดสัญญา

บรษิทั แหลมฉบงั อนิเตอร์เนชัน่แนล โร-โร เทอร์มนิลั (ประเทศไทย) จ�ากดั (“LRT”) 

และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”)

เพือ่การรบั/ส่งมอบ เกบ็รกัษา และบรรทกุ/ขนถ่าย เฉพาะสนิค้า Ro/Ro สนิค้าทัว่ไป

และตูส้นิค้าเท่านัน้ หากประสงค์ทีจ่ะด�าเนนิการดงักล่าวส�าหรบัสนิค้าอืน่ จะต้องได้รบั

ความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก กทท. ก่อน

ระยะเวลา 30 ปี เริม่ตัง้แต่ 1 กนัยายน 2548 - 31 สงิหาคม 2578 LRT สามารถ

ขอต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ระยะ ระยะละ 10 ปี (ภายใต้เง่ือนไขและข้อตกลง

ทีย่อมรบัร่วมกนั) โดยต้องยืน่ค�าร้องขอต่ออายสุญัญาเป็นหนงัสอืล่วงหน้าอย่างน้อย 

2 ปี ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง

LRT ต้องช�าระค่าตอบแทนให้แก่ กทท. ซ่ึงมี 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจ�าปี และ

ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมรายปีตามจ�านวนที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผลประโยชน์

ตอบแทนรวมทั้ง 2 ส่วน จะต้องช�าระตามสัดส่วนที่เท่ากัน รอบปีการด�าเนินงาน

ตามสัญญาละ 4 งวด แต่ละงวดต้องช�าระก่อนวันเริ่มต้นของแต่ละไตรมาส  

บคุคลสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลไทยถอืหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลา

ของสัญญา และมีทุนจดทะเบียนช�าระเต็มจ�านวนไม่ต�่ากว่า 50 ล้านบาท 

LRT เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นบรรดาทรพัย์สนิทีเ่ป็นโครงสร้างพืน้ฐานเพิม่เตมิเครือ่งมอื

อุปกรณ์ และสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการประกอบการท่าเรือ ซึ่ง LRT 

เป็นผู้จัดหามาเองตลอดระยะเวลาของสัญญา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดา

อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. 

ส่วนสงัหารมิทรพัย์ของ LRT นัน้ กทท. มสีทิธทิีจ่ะซือ้ทัง้หมดหรอืบางส่วนตามราคา

มูลค่าทางบัญชี (Current Book Value) 

กทท. เป็นผูก้�าหนด (1) โครงสร้างค่าภาระ (Port Charges) และ (2) อัตรา ค่าภาระ

ท่าเรือ (Port Tariff) โดย LRT ห้ามเรียกเก็บค่าภาระเกินกว่าที่ กทท. ก�าหนด

เมือ่ระยะเวลาการด�าเนนิงานตามสญัญาสิน้สดุลง

เมือ่ LRT ผดิสญัญา ไม่ปฏิบตัติามเงือ่นไขสญัญาในข้อทีเ่ป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นอปุสรรค

และก่อผลเสยีหายต่อการบริหารและการประกอบการท่าเทียบเรือ

การเลกิสญัญาโดยเหตผุลทางความมัน่คงของชาต ิความปลอดภยั หรอืความจ�าเป็น

ของสาธารณชน หรอืตามค�าสัง่ของรฐั หรอืเหตผุลอืน่ๆ ในท�านองเดยีวกนั
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สัญญำเช่ำหรือสัญญำบริกำรพื้นที่/ที่ดิน เพื่อให้บริกำรพื้นที่จอดพักรถยนต์ และเก็บสินค้ำและคลังสินค้ำทั่วไป

คู่สัญญำ/ 

ผู้ให้เช่ำ/ผู้ให้บริกำร

กทท.

 

กนอ.

ผู้ให้บริการพื้นที่รายอื่น 

อำยุสัญญำ  

(ปี)

1 - 20 ปี

 

12 - 30 ปี

3 - 6 ป ี

เงื่อนไขหลักของสัญญำ

 

บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ทีบ่รษิทัจดัหามา หลงัจากสญัญาสิน้สดุลง บรรดาอสงัหารมิทรพัย์

จะตกเป็นกรรมสทิธิข์อง กทท. โดยบรษิทัต้องรือ้ถอนส่วนที ่กทท.

ไม่ประสงค์จะรับไว้ 

ส่วนสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทันัน้ กทท. มสีทิธจิะซือ้ทัง้หมดหรอื

บางส่วนตามราคามูลค่าตามบัญชี

ในระหว่างอายุสัญญา กทท. มีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่า

บรษิทัมกีรรมสทิธิใ์นสิง่ปลูกสร้างหรอืทรพัย์สนิทีบ่รษิทัจดัหามา 

หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก

จากพื้นที่

บรษิทัสามารถน�าสทิธกิารเช่าและสิง่ปลกูสร้างไปจ�านอง จ�าน�า 

หรือประกันหนี้ กับสถาบันการเงินได้ โดยต้องแจ้งให้ กนอ. 

ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้กระท�าการ

ในระหว่างอายุสัญญา กนอ. มีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่าในบางสัญญา

บรษิทัมกีรรมสทิธิใ์นสิง่ปลูกสร้างหรอืทรพัย์สนิทีบ่รษิทัจดัหามา 

หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก

จากพื้นที่

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีบริษัทย่อย 1 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท ดังนี้

ชื่อบริษัท

บริษัทย่อย 

บริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ�ากัด 

(“SRT”)

บริษัทร่วม 

บริษัท แหลมฉบัง อนิเตอร์เนชัน่แนล โร-โร 

เทอร์มินัล จ�ากัด (“LRT”) 

ประเภทธุรกิจ

 

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

 

 

ให้บริการท่าเทียบเรือ C0 

ภายในท่าเรือแหลมฉบัง

สัดส่วนกำรถือหุ้น

(ร้อยละ)

100

 

 

บ ริ ษั ท แ ล ะ  S R T 

ถือหุ ้นร ้อยละ 20

ทุนจดทะเบียน และทุน

ช�ำระแล้ว (ล้ำนบำท)

183.75

 

210 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 LRT มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 

210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 500,000 หุน้ มลูค่าที่

ตราไว้หุน้ละ 100 บาท และหุน้บรุมิสทิธจิ�านวน 1,600,000 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ส�าหรบัสทิธใินการได้รบัเงนิปันผลและการออกเสยีง ข้อบงัคบัของ 

LRT ก�าหนดให้หุน้สามญัมสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลก่อนหุน้บรุมิสทิธิ 

โดยผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.50 

ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ช�าระแล้ว แต่จะไม่มีการสะสมในปีที่ไม่ได้

ประกาศจ่าย และมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้น

บุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของ

มลูค่าหุน้ทีช่�าระแล้ว และมสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลชนดิไม่ร่วมรบัแต่

สะสมในปีที่ไม่ได้ประกาศจ่าย และมีสิทธิออกเสียง 100 หุ้นต่อ 

1 เสียง โดยเงินปันผลส่วนที่เหลือจากการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญ

และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตาม

สัดส่วนการถือหุ้น 

ทัง้นีภ้ายใต้สญัญาผูถ้อืหุน้ระหว่างบรษิทัและกลุม่ บรษิทั นปิปอน 

ยเูซน็ คาบชูกิ ิไกชา (“NYK”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ LRT บรษิทั

มีสทิธ ิ(Option) ในการเข้าถอืหุน้ LRT เพิม่สงูสดุถงึร้อยละ 29 ใน

ราคาที่ได้ตกลงไว้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ NYK 

ได้แจ้งขยายระยะเวลาในการซื้อหุ ้นออกไปเป็นภายในวันที่ 

31 มีนาคม 2561 ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2560 

วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2560 มมีตเิหน็ชอบให้เสนอทีป่ระชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เพื่อรับทราบเรื่องการขยายเวลาการใช้

สิทธิซื้อหุ้น LRT ร้อยละ 29 ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้นจาก

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2561 

เนือ่งจาก NYK ขอเวลาในการจดัโครงสร้างทางธรุกจิในกลุม่บรษิทั 

(Business Restructuring) ให้เสร็จสิ้นก่อน

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 NYK ได้มีหนังสือถึงบริษัท

เพื่อขอขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นของบริษัทออกไปอีก 

เป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากการจัดโครงสร้าง

ทางธุรกิจในกลุ่มบริษัทยังไม่แล้วเสร็จ

นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอ้ือประโยชน์

ต่อการท�าธรุกจิของบรษิทั โดยพจิารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์

อื่นที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนเป็นส�าคัญ เพื่อเป็นการ

สนับสนุนและส่งเสริมกิจการของบริษัทรวมถึงการพิจารณา

สัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนที่คาดว่า

จะได้รับจากการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็น

ส�าคัญ ทั้งนี้การพิจารณาการลงทุนจะกระท�าโดยผ่านการ

พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทแล้วแต่กรณี และบริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่ง

กรรมการหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายของบรษิทัเข้าไปเป็นตวัแทนตาม

สดัส่วนการถอืหุน้เพือ่ให้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายทีส่�าคญั 

การบรหิารจดัการในกจิการนัน้ๆ รวมทัง้มสีทิธใินการออกเสยีงใน

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามแนวทางที่

บริษัทได้ก�าหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

งบกำรเงินรวมส�ำหรับปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

 2559

8.32 

8.10 

14.73 

24.44 

27.44 

13.12 

11.32

46.08 

38.10 

27.34 

10.41 

 

8.84

38.01 

0.32 

 

0.17 

1,263.57

 2560

7.52

7.39

14.80

24.32

40.48

8.89

15.42

44.39

36.51

27.33

10.38

8.90

41.25

0.33

0.16

2,225.00

2558

7.19 

7.05 

13.19      

27.29 

26.05      

13.82 

13.47

48.71 

41.74 

31.59 

11.96 

 

10.10 

36.94 

0.32 

 

0.18 

1,412.65

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (วัน) 

วงจรเงินสด (วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio) 

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (ร้อยละ) 

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 
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บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก

และน�าเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) แบบครบวงจร โดยบริษัทมี

การให้บริการในส่วนของท่าเทียบเรือ บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้า

และเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และบริการอื่นๆ ทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับธรุกจิหลกั รวมทัง้การให้บรกิารพืน้ทีค่ลงัสนิค้า ในบรเิวณท่าเรอื

แหลมฉบงั อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีโดยมผีู้ส่งออกและน�าเข้า

รถยนต์ รวมถึงสายเดินเรือรายใหญ่ของโลกเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก

ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้น�าอันดับ 1 ของธรุกจิการให้บรกิาร

ท่าเทียบเรอืเพือ่การส่งออกรถยนต์ของประเทศไทย ซึง่ครองส่วนแบ่ง

ทางการตลาดสงูสดุเป็นเวลายาวนาน

 

ภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมรีายได้รวมจ�านวน 

1,407.59 ล้านบาท 1,426.46 ล้านบาทและ 1,422.28 ล้านบาท 

ตามล�าดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ (CAGR) ร้อยละ 0.52 ต่อปี 

สาเหตหุลกัเนือ่งมาจากปรมิาณรถยนต์ผ่านท่าทีค่งตวัตลอด 3 ปี

ทีผ่่านมา ซึง่เป็นไปตามปรมิาณการส่งออกรถยนต์รวมของประเทศ

ต้นทนุการให้บรกิารในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มจี�านวน 

693.40 ล้านบาท 744.90 ล้านบาท และ 763.71 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ โดยคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 7.43 และร้อยละ 

2.52  ตามล�าดับ  โดยส่วนใหญ่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกดิจากค่าเช่า

ทีด่นิ ท่ีเพิม่สงูขึน้ เนือ่งจากปลายปี 2558 และ 2559 บรษิทัได้มี

การเช่าพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ 2 แปลง (พื้นที่รวมประมาณ 106 ไร่) เพื่อ

ใช้รองรับการขยายตัวของปริมาณรถผ่านท่าและเพื่อเพิ่มพื้นที่

ให้บริการคลังสินค้าในอนาคต ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้

ปรับปรุงแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการแล้วเพียงบางส่วน กอปร

กบัการเพิม่ขึน้ของอตัราค่าเช่าในบางพืน้ทีท่ีบ่รษิทัท�าการต่ออายุ

สญัญาเช่า 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารรวมของบรษิทัในปี 2558 ปี 2559 

และปี 2560 มจี�านวน 149.99 ล้านบาท 155.16 ล้านบาท และ 

157.17 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้น

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและ
ผลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร

ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ก�าไรสุทธิรวมของบริษัทในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มี

จ�านวน 444.59 ล้านบาท 390.03 ล้านบาท และ 388.69 ล้านบาท

ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 31.59 ร้อยละ 

27.34 และร้อยละ 27.33 ตามล�าดับ โดยในปี 2560 ก�าไรสุทธิ

รวมของบรษิทัลดลงเพยีงเล็กน้อยจากปีก่อน เนือ่งจากมทีัง้ปัจจัย

บวกและลบที่ส่งผลกระทบกับผลก�าไรของบรษิทั โดยสาเหตหุลกั

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าลดลง จากการที่บริษัทได้

ท�าการบอกเลิกสญัญากบัลูกค้าบางรายเนือ่งจากลูกค้าไม่สามารถ

ปฏบิตัติามเงือ่นไขในสญัญาได้ อย่างไรกต็าม บรษิทัมรีายได้อืน่

เพิ่มขึ้นจากการริบเงินประกันจากลูกหนี้รายดังกล่าว

2. รายได้ดอกเบี้ยลดลง ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ลดลง

3. ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้นตาม

อัตราตลาดในปัจจุบัน

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น

5. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง เนื่องจาก

ปี 2559 บรษิทัร่วมมผีลขาดทนุจ�านวนมากจากการถกูประเมิน

ภาษีโรงเรือนย้อนหลังจากหน่วยงานราชการ

6. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ลดลง เนือ่งจากปี 2559 บรษิทัมผีลขาดทนุ

จากการล้างบัญชีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในส่วนของ

ผลขาดทนุสะสมยกมาของกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ 

(BOI) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับค�าพิพากษาของศาลฎีกาที่

เกี่ยวข้อง

กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย
จ�ำแนกตำมส่วนงำน
รายได้รวมของบริษัทในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 

1,407.59 ล้านบาท 1,426.46 ล้านบาท และ 1,422.28 ล้านบาท 

ตามล�าดบั โดยมทีีม่าของรายได้จ�าแนกตามลกัษณะการให้บรกิาร

ดังตารางต่อไปนี้
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ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม
2560                  2559                   2558รำยกำร

รายได้จากการให้บริการ: 

บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

บริการคลังสินค้า 

รวมรายได้จากการให้บริการ

รายได้อื่น

รวมรายได้ 

ล้ำนบำท

1,159.29 

222.20

1,381.49 

44.97 

1,426.46

ล้ำนบำท

1,152.80 

199.07

1,351.87

55.72

1,407.59

ล้ำนบำท

1,159.92 

213.33

1,373.25

49.03

1,422.28

ร้อยละ

81.27 

15.58

96.85 

3.15 

100.00

ร้อยละ

81.90 

14.14

96.04

3.96

100.00

ร้อยละ

81.55 

15.00

96.55

3.45

100.00

รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รายได้จากการให้บรกิารเท่ากบั 1,351.87  ล้านบาท 1,381.49 

ล้านบาท และ 1,373.25 ล้านบาทในปี 2558 ปี 2559 และ

ปี 2560 ตามล�าดับ โดยแบ่งเป็น

1. รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพ่ือขนถ่ายสินค้าและ

บริการที่เกี่ยวเนื่องและ 

2. รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รำยได้จำกกำรให้บรกิำรท่ำเทยีบเรอืเพือ่ขนถ่ำยสนิค้ำ
และบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง
รายได้จากการให้บรกิารท่าเทยีบเรอืเพือ่ขนถ่ายสนิค้าในปี 2558 

ปี 2559 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 1,152.80 ล้านบาท 

1,159.29 ล้านบาทและ 1,159.92 ล้านบาท  คดิเป็นร้อยละ 

81.90 ร้อยละ 81.27 และร้อยละ 81.55 ของรายได้ทั้งหมด

ตามล�าดบั ท้ังนี ้รายได้จากการให้บรกิารท่าเทยีบเรอืเพือ่ขนถ่าย

สนิค้าและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งหรอืประกอบไปด้วยสองส่วน ได้แก่ 

รายได้จากการให้บรกิารท่าเทยีบเรอื และรายได้จากการให้บรกิาร

พื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ จะเรียกเก็บจากบริษัท

ผู้ผลิตรถยนต์ และสายเดินเรือ โดยส่วนที่เรียกเก็บจากบริษัท

ผู้ผลิตรถยนต์ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการขนย้ายสินค้า

ภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling) คิดอัตราค่าบริการ

ต่อ RT (Revenue Ton) (หน่วย RT คือน�้าหนักเป็นเมตริกตัน 

หรือปรมิาตรเป็นลกูบาศก์เมตร อย่างใดอย่างหนึง่ที่มีจ�านวน

มากกว่า ใช้เป็นหน่วยในการคิดค�านวณค่าภาระ) และรายได้

จากการให้บรกิารพืน้ทีร่บัมอบสนิค้า เพือ่จอดรถยนต์รอส่งออก

หรือรอรับมอบการน�าเข้า โดยจะเรียกเก็บค่าบริการต่อวัน

เมือ่จอดเกนิระยะเวลา Free Time ส�าหรบัรายได้ในส่วนทีเ่รยีกเกบ็

จากสายเดินเรือ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการแก่

สายเดินเรือเพื่อน�าเรือมาเทียบท่า (Berth Hire) คิดอัตราค่า

บริการเป็นจ�านวนช่ัวโมงที่เรือจอดเทียบท่า และรายได้จาก

การเก็บค่าผ่านท่า (Wharfage) ในการขนย้ายสินค้าระหว่าง

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือขึ้นหรือลงจากเรือ โดยคิดอัตราค่า

ภาระต่อ RT  

รายได้จากการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการเตรียม

ความพร้อมก่อนการส่งออก ซึง่เป็นพืน้ทีบ่รเิวณรอบๆ ท่าเทียบเรอื  

บรษิทัจะคิดค่าบรกิารกบัลูกค้าเป็นอัตราคงทีต่่อเดอืนโดยการ

ให้บรกิารพืน้ทีจ่อดพกัรถยนต์เพือ่การเตรยีมความพร้อมก่อน

การส่งออกนบัเป็นบรกิารส�าคญัทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการให้บรกิาร

ท่าเทยีบเรอืเพือ่การขนถ่ายสนิค้า เนือ่งจากผูส่้งออกรถยนต์มี

ความต้องการเคลือ่นย้ายรถยนต์มาจอดพกัไว้ในพืน้ทีท่ีใ่กล้กบั

ท่าเทยีบเรอืให้มากทีส่ดุเพือ่ให้การขนถ่ายรถยนต์ท�าได้สะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

จ�ำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ำยผ่ำนท่ำเทียบเรือของบริษัทในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560
หน่วย : คัน

จ�านวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท  

เพื่อการส่งออก (Export) 

เพื่อการน�าเข้า (Import) 

สินค้าถ่ายล�าและสินค้าผ่านท่า (Transhipment and Shifting) 

รวมจ�านวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท 

ปี 2559
920,941   

26,369   

42,597  

989,907   

ปี 2558
930,602 

25,940 

28,643 

985,185 

ปี 2560
865,669

29,680

51,420

946,769
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บรษิทัมรีายได้จากการให้บรกิารท่าเทยีบเรอืเพือ่ขนถ่ายสนิค้า

และบรกิารเกีย่วเนือ่งเพิม่ขึน้จากปีก่อนคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้

ร้อยละ 0.56  ในปี 2559 และร้อยละ 0.05 ในปี 2560 

ถึงแม้ว่าปริมาณรถผ่านท่าจะลดลงร้อยละ 4.36 ในปี 2560 

แต ่รายได ้กลับเพิ่มขึ้นน ้อย ทั้ งนี้ เป ็นผลเนื่องมาจาก

ขนาดของรถยนต์ที่ใหญ่ขึ้น ท�าให้ RT เฉลี่ยต่อคันเพิ่มมากขึ้น

และบริษัทสามารถคิดค่าบริการกับลูกค้าได้มากขึ้น กอปรกับ

การปรบัราคาค่าบรกิารพืน้ทีจ่อดพกัรถยนต์เพิม่ขึน้ในบางพืน้ที่

2.รำยได้จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำ
รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเท่ากับ 199.07 ล้านบาท 

222.20 ล้านบาท และ 213.33 ล้านบาท ใน ปี 2558 ปี 2559 และ

ปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 14.14 ร้อยละ 15.58 และร้อยละ 15.00 

ของรายได้ทัง้หมด ตามล�าดบั บรษิทัมกีารให้บรกิารคลงัสนิค้า 

ในบริเวณพื้นที่ทั้งในเขตของกทท. และกนอ. โดยมีลักษณะ

การให้บริการสองประเภทแบ่งตามลักษณะพื้นที่ให้บริการ 

ได้แก่ พื้นที่โล่ง และพื้นที่อาคารคลังสินค้า ทั้งนี้ บริษัทจะคิด

ค่าบริการกับลูกค้าเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน

ในปี 2560 รายได้จากการให้บรกิารคลงัสนิค้าลดลง จากการที่

บริษัทได้ท�าการบอกเลิกสัญญากับลูกค้าบางรายเนื่องจาก

ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาได้

รำยได้อื่น
บรษิทัมรีายได้อืน่ เท่ากบั 55.72 ล้านบาท 44.97 ล้านบาท และ 

49.03 ล้านบาท ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามล�าดับ 

โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากดอกเบีย้รบัในส่วนของเงนิฝากประจ�า

ตั๋วแลกเงินจากสถาบันการเงินและพันธบัตรรัฐบาล

 กำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 

2560 เท่ากับ 4,446.69 ล้านบาท 4,380.47 ล้านบาท และ 

4,356.72 ล้านบาทตามล�าดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ยอดคงเหลือลดลงเล็กน้อยซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการตัดค่าเส่ือม

ราคาของต้นทุนโครงการและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ในระหว่างปี

หนีส้นิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 

เท่ากบั 693.56 ล้านบาท 643.02 ล้านบาท และ 602.58 ล้านบาท 

ตามล�าดบั ส�าหรบัหนีส้นิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ลดลง

จากปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายค่าตอบแทนตาม

สัญญาสัมปทานบริหารท่าเทียบเรือ จ่ายช�าระหนี้เจ้าหนี้ค่า

ก่อสร้างและการล้างเงนิประกนัรบัไปเป็นรายได้เนือ่งจากการผดิ

สัญญาของลูกค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 

2560 เท่ากับ 3,753.13 ล้านบาท 3,737.45 ล้านบาท และ 

3,754.14 ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นผลจากก�าไรสุทธิของบริษัท 

หลังหักเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปี

สภำพคล่องและอัตรำส่วนที่ส�ำคัญ
หน่วย : ล้านบาท

ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

รำยกำร

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายป ี

2559

732.15

 

(160.43) 

571.72 

(205.71) 

(377.04) 

(11.03) 

54.61 

43.58 

2560

704.71

 

(146.72) 

557.99 

(192.33) 

(374.06) 

(8.40) 

43.58 

35.18 

2558

739.93

 

(72.33) 

667.60

(786.13) 

(383.15) 

(501.69) 

556.30 

54.61 
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บรษัิทมีกระแสเงินสดทีไ่ด้มาจากการด�าเนนิงาน 667.60 ล้านบาท 

571.72 ล้านบาท และ 557.99 ล้านบาท ในปี 2558 ปี 2559 

ปี 2560 ตามล�าดับ โดยสาเหตุหลักของการลดลงในปี 2560 

เนือ่งจากค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่สงูขึน้จากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วกบั

พนักงาน ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

บรษิทัมีกระแสเงินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุเท่ากบั 786.13 

ล้านบาท 205.71 ล้านบาท และ 192.33 ล้านบาท ในปี 2558 

ปี 2559 และปี 2560 ตามล�าดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุน

ในตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล และการปรับปรุงท่าเทียบเรือ 

ก่อสร้างคลังสินค้าและพื้นที่จอดพักรถยนต์

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินปี 2558 

ปี 2559 และปี 2560 เท่ากบั 383.15 ล้านบาท 377.04 ล้านบาท 

และ 374.06 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยส่วนใหญ่เกดิจากการจ่ายเงนิ

ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 7.19 เท่า 8.32 เท่า และ 

7.52 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 ตาม

ล�าดับ ส�าหรับปี 2560 ลดลงเนื่องจากการน�าเงินสดส่วนเกินไป

ลงทนุในพนัธบัตรรฐับาล (อายเุกนิ 1 ปี) ซึง่ให้ผลตอบแทนทีด่กีว่า

เงินฝากประจ�าและตั๋วแลกเงิน

ระยะเวลาช�าระหนี้ของบริษัทเท่ากับ 13.82 วัน 13.12 วัน และ 

8.89 วนั ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามล�าดบั ในขณะที่

ระยะเวลาเก็บหนี้ของบริษัทเท่ากับ 27.29 วัน 24.44 วัน และ 

24.32 วัน ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามล�าดับ

 

อตัราก�าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 48.71 ร้อยละ 46.08 และร้อยละ 

44.39 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามล�าดับ ส่วนอตัรา

ก�าไรสทุธเิท่ากบัร้อยละ 31.59 ร้อยละ 27.34 และร้อยละ 27.33 

ตามล�าดับ โดยอัตราก�าไรขั้นต้นค่อยๆ ลดลงจากปีก่อน สาเหตุ

หลักมาจากต ้นทุนที่ เพิ่มสูงขึ้นทั้ งในส ่วนของค ่าเช ่าและ

ค่าแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 10.10 ร้อยละ 

8.84 และร้อยละ 8.90 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 

ตามล�าดบั และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวรเท่ากบัร้อยละ 

36.94 ร้อยละ 38.01 และร้อยละ 41.25 ในปี 2558 ปี 2559 

และปี 2560 ตามล�าดับ ซึ่งอัตราผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ใน

ระดบัทีค่่อนข้างสงู แสดงให้เหน็ว่าบรษิทัมกีารลงทนุในสนิทรพัย์

ที่สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจและสามารถใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 11.96 ร้อยละ 10.41 

และร้อยละ 10.38 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามล�าดบั 

โดยในปี 2560 ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากก�าไรสุทธิที่ลดลง

อตัราส่วนหนีส้นิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 0.18 เท่า และ 

0.17 เท่าและ 0.16 เท่า ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามล�าดบั 

ซึง่ถอืเป็นอตัราส่วนทีต่�า่มาก แสดงถงึให้เหน็ว่าบรษิทัมฐีานะการเงนิ

ที่มั่นคงมาก

ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์หลักที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
ด�ำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทในอนำคต
1. การใช้สทิธ ิ(Option) ซือ้หุน้ LRT เพิม่เตมิอกีไม่เกนิ

ร้อยละ 29 (รวมสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมไม่เกินร้อยละ 49 ) 

ภายใต้สญัญาผูถ้อืหุน้ระหว่างบรษิทัและ NYK ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่

ของ LRT ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งท่ีมีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่าภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของ LRT จาก NYK เพิม่ได้อกีร้อยละ 29 

ภายใต้ข้อก�าหนดบางประการ โดยราคาที่จ่ายซื้อไม่ต�่ากว่า 

24.65 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บวกต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่

เกิดขึ้นจริง (เช่น ต้นทุนดอกเบี้ยจนถึงวันที่บริษัทใช้สิทธิซื้อ

หุ้นและเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน LRT) ทั้งนี้ NYK ได้แจ้งขยาย

ระยะเวลาในการซ้ือหุ้นออกไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 

2561 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 

22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เพื่อรับทราบเรื่องการขยายเวลาการ

ใช้สิทธิซ้ือหุ้น LRT ร้อยละ 29 ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้น

จากภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 

2561 เนือ่งจาก NYK ขอเวลาในการจดัโครงสร้างทางธรุกจิใน

กลุม่บริษัท (Business Restructuring) ให้เสร็จสิ้นก่อน ต่อมา

เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2561 NYK ได้มหีนงัสอืถงึบรษิทัเพ่ือขอ

ขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทออกไปอีก เป็น

ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2562 เนือ่งจากการจดัโครงสร้างทาง

ธุรกิจในกลุ่มบริษัทยังไม่แล้วเสร็จ

ดงันัน้ ในอนาคตหากบรษิทัใช้สทิธใินการซือ้หุน้ของ LRT ดังกล่าว

ทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนอย่างน้อย

ประมาณ 0.85 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิาต่อสดัส่วนการถอืหุน้

ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 อย่างไรก็ดีภายหลังจากการใช้สิทธิ LRT ยัง

คงสถานะเป็นเพยีงบรษิทัร่วมของบรษิทั เนือ่งจากสดัส่วนการ
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ถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมสงูสดุจะไม่เกนิร้อยละ 49 ดงั

นั้นในงบการเงินรวมของบริษัท จะเป็นการบันทึกเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมโดยแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย และรับรู้

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20 เป็นสัดส่วนใหม่ภายหลัง

การใช้สิทธิ

2. ข้อพพิาททางกฎหมายซึง่เป็นคดทีีย่งัไม่ส้ินสุด โดย

บริษัทเป็นโจทก์ในการฟ้องกรุงเทพมหานคร 
บริษัทมีข ้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป ็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลาง ข้อหาการค้าระหว่างประเทศ รบั

ขนของกลางทะเล รบัฝากทรพัย์ ทนุทรพัย์ 1,040,809,382 บาท 

ขอให้ศาลบังคับ กทม. ช�าระเงินจ�านวนดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ีย

ร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้กทม. ช�าระค่าฝากสินค้ารวมภาษีมูลค่า

เพิ่มเป็นรายวันวันละ 272,817.90 บาท นับถัดจากวันฟ้อง

จนกว่า กทม. จะน�ารถดับเพลิงทั้งหมดออกไปจากท่าเทียบเรือ

รับอนุญาตของบริษัท

ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 กทม. โดยพนักงานอัยการได้

ยื่นค�าให้การแก้คดีและฟ้องแย้งข้อหาละเมิด จ�านวนทุนทรัพย์ 

109,732,687.10 บาท ทัง้ร้องขอคุ้มครองช่ัวคราวก่อนพพิากษา 

ศาลฯ นดัไต่สวนค�าร้องขอคุ้มครองช่ัวคราวก่อนมคี�าพพิากษา นดัชี้

สองสถาน และนัดไกล่เกลี่ย วันที่ 21 มีนาคม 2561

เนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้นบริษัทจึงยัง

มิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงินส�าหรับปี 2560
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย

บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการ

ส่งออกและน�าเข้ารถยนต์โดยมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และสาย

เดินเรือเป็นลูกค้าหลัก ซึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะใช้บริการ

ท่าเทยีบเรอืของบรษิทัเพือ่การส่งออกรถยนต์ของตนไปยังประเทศ

ต่างๆ โดยน�ารถยนต์มาส่งมอบทีท่่าเทยีบเรอืก่อนส่งต่อให้สาย

เดินเรือเพื่อล�าเลียงรถยนต์ไปส่งที่เมืองท่าปลายทางตามค�าสั่ง

ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รายได้หลักของบริษัทเป็นรายได้ที่

ได้รบัจากบรษิทัผูผ้ลติรถยนต์และรายได้ทีไ่ด้รบัจากสายเดนิเรอื 

อย่างไรก็ดีบริษัทมิได้พึ่งพิงบริษัทผู ้ผลิตรถยนต์หรือสาย

เดินเรือรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยจะเห็นได้จากการที่

บริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่คิดเป็นสัดส่วนเกิน

กว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมในปี 2560 ทัง้นีท่้าเทยีบเรอื A5 

ของบรษิทัซึง่ตัง้อยูใ่นบรเิวณตดิกบัทางเข้าของเส้นทางการเดนิเรอื

ทีเ่ข้าสูท่่าเรอืแหลมฉบงัท�าให้ท่าเทยีบเรอืของบรษิทัมข้ีอได้เปรยีบ

และได้รบัความนยิมจากสายเดนิเรอืรวมทัง้บรษิทัผูผ้ลติรถยนต์

และสายเดินเรือต่างๆ มีความเชื่อมั่นในการใช้ท่าเทียบเรือ 

A5 ของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือหลักในการขนถ่ายรถยนต์

นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้บรหิารจดัการท่าเทยีบเรอืได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้

มีการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่ง

สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ 

และเพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการพ่ึงพิงรายได้จากบริษัท

ผู้ผลิตรถยนต์จ�านวนน้อยราย บริษัทได้ขยายประเภทธุรกิจ

ไปยังธุรกิจให้บรกิารคลงัสินค้า (Warehouse) โดย ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2560 บริษัทมีพ้ืนที่เพ่ือให้บริการจัดเก็บสินค้าและ

คลังสินค้า รวม 270,027 ตารางเมตร  (โดยอยู่ระหว่างการ

บริหารจัดการพื้นที่ 120,796 ตารางเมตร)

ความเสีย่งจากการพึง่พงิอตุสาหกรรมยานยนต์เพือ่การส่งออก

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการ

ส่งออกและน�าเข้ารถยนต์ ดังนั้นหากการส่งออกรถยนต์ของ

ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะถดถอยหรือชะลอตัว โดยอาจ

มสีาเหตจุากอปุสงค์ในต่างประเทศของสนิค้ารถยนต์ทีผ่ลติจาก

ประเทศไทยลดลงหรืออาจเกิดการย้ายฐานการผลิตของบริษัท

ผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นซึ่งปัจจัยเหล่านี้

อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ของบรษิทัได้ แต่ด้วยนโยบายการสนบัสนนุอตุสาหกรรมยานยนต์

อย่างต่อเนื่องของรัฐบาล การมีโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์

ในประเทศที่ครบวงจร แรงงานไทยที่มีความช�านาญในการ

ประกอบรถยนต์ อกีทัง้การย้ายฐานการผลติต้องใช้เวลาและเงนิ 

ลงทุนเป็นจ�านวนมาก บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการที่บริษัทผู้ผลิต

รถยนต์จะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นนั้นมีความเป็น

ไปได้ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็น

อุตสาหกรรมที่สามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบทาง

เศรษฐกิจหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงสามารถลดความเสี่ยง

ของบริษัทในประเด็นดังกล่าวได้

ความเสี่ยงจากการที่สัญญาหลักในการประกอบธุรกิจอาจถูก

บอกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา 

สัญญาลงทุนก่อสร้างบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ

สินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร 

และประกอบการท่าเทยีบเรอืสนิค้ากอง A5 ณ ท่าเรอืแหลมฉบัง

กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ซึ่งสัญญาดังกล่าว

เป็นสัญญาระยะยาว โดยอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 

2564 และบริษัทมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี 

ความเสีย่งทีส่ญัญาจะไม่ได้รบัการต่ออายจุงึถอืว่าอยูใ่นระดบัต�า่ 

รวมทั้งตลอดระยะเวลาของการด�าเนินงานที่ผ่านมา บริษัท

ได้ปฏิบตัติามเงือ่นไขต่าง  ๆทีก่�าหนดไว้ในสญัญาอย่างเคร่งครดัมา

โดยตลอดบรษิทัไม่เคยได้รบัหนงัสอืแจ้งเตอืนหรอืหนงัสอืเรยีก

ช�าระค่าปรับอันเนื่องมาจากการท�าผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่

อย่างใด 

ส�าหรบัความเสีย่งจากการทีส่ญัญาดงักล่าวจะไม่ได้รบัการต่ออายุ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม (รวมถึงระยะเวลาที่

1.
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ปัจจัยควำมเสี่ยงและข้อพิพำททำงกฎหมำย

ได้รับการต่อขยาย) บริษัทเชื่อว่าการให้บริการท่าเทียบเรือ

เพื่อการส่งออกรถยนต์ ต้องอาศัยความรู้ ความช�านาญ และ

ประสบการณ์ในการบรหิารจดัการท่าเรอื รวมทัง้ความสมัพนัธ์

อันดีกับสายเดินเรือและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจที่

ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี อกีทัง้บรษิทัมคีวามสมัพนัธ์

ทีด่แีละได้รบัความไว้วางใจจาก กทท. ตลอดมา  ดังนั้นบริษัท

จึงเชื่อมั่นว่าบริษัทมีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก 

กทท. ภายหลังจากที่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง

สญัญาลงทนุ บรหิาร และประกอบการท่าเทยีบเรอืสนิค้า C0 

ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู ้ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 

(และมีสิทธิในการถือหุ้นเพิ่มมากสุดไม่เกินร้อยละ 49) 

ของบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล

จ�ากัด (“LRT”) ซึ่ ง เป ็นผู ้บริหารและประกอบการ

ท ่ า เ ที ยบ เ รื อ  C0  ภาย ใต ้ สั ญญากั บกา รท ่ า เ รื อ 

แห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 

สิงหาคม 2578 (LRT มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง 

ครั้งละ 10 ปี) สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว มีอายุ

สัญญาคงเหลืออีกประมาณ 18 ปี และมีสิทธิในการต่ออายุ

สัญญาได้อีก 20 ปีจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต�่า ท้ังนี้ในระยะ

เวลา 12 ปีที่ผ่านมา LRT ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่

ก�าหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด LRT ไม่เคย

ได้รบัหนงัสอืแจ้งเตอืนหรอืหนงัสอืเรยีกช�าระค่าปรบัอนัเนือ่ง

มาจากการท�าผดิเงือ่นไขในสญัญาแต่อย่างใด บรษิทัเชือ่มัน่ว่า 

LRT มีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลัง

จากที่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง

 

สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาเช่าที่ดินเพ่ือการให้บริการพื้นที่

เพื่อจอดพักรถยนต์และเก็บสินค้าทั่วไป

บรษิทัมีการให้บรกิารพืน้ทีจ่อดพกัรถยนต์เพือ่เตรยีมความพร้อม

ก ่อนการส ่ งออกแก ่ผู ้ ส ่ งออกรถยนต ์  โดยผู ้ ส ่ งออก

รถยนต์จะใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียม

ความพร้อมรวมถงึการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนส่งออกรถยนต์

2.

3.

ท่าเทียบเรือ A1     ท่าเทียบเรือ A5     ท่าเทียบเรือ C0

ทั้งหมดตั้งอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังซ่ึงเป็นท่าเรือน�้าลึกที่มีความ

ได้เปรียบในด้านท�าเลที่ตั้ง หากในอนาคตมีท่าเทียบเรือ Ro/

Ro เพื่อการส่งออกและน�าเข้ารถยนต์แห่งใหม่เกิดขึ้นโดยอาจ

เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ท�าการขออนุญาตกับ กทท. หรือ

มีภาคเอกชนลงทุนท�าท่าเรือน�้าลึกแห่งใหม่ การแข่งขันใน

อุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน�าเข้ารถยนต์ก็

จะมีมากขึ้น อย่างไรก็ดีการที่ กทท. จะพิจารณาเปิดให้มี

ท่าเทียบเรือ Ro/Ro แห่งใหม่ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ 

ความเป็นไปได้ในเรื่องของพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือ 

Ro/Ro และ

ปริมาณรถยนต์ที่มีการขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือ Ro/Ro  

   ที่มีอยู่เดิมทั้ง 3 แห่ง 

ไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ

ดงักล่าวบรษิทัจงึได้เข้าท�าสญัญาเช่าพืน้ทีบ่รเิวณใกล้ท่าเทยีบเรอื

ของบริษัทรวม 573,903 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับ

การจอดรถยนต์ได้ประมาณ 35,869 คัน ในเวลาเดียวกัน 

และมีพื้นที่เก็บสินค้าทั่วไปรวม 270,027 ตารางเมตร (โดย

อยู่ระหว่างการบริหารจัดการพื้นที่ 120,796 ตารางเมตร) 

พื้นที่จอดพักรถยนต์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญของการให้

บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและน�าเข้ารถยนต์ หาก

บริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่จะส่งผลกระทบ

ต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคต 

อย่างไรกด็บีรษิทัมปีระวตักิารช�าระค่าเช่าทีด่ตีรงตามก�าหนด

เวลาและได้รับการต่อสัญญามาโดยตลอด บริษัทเชื่อมั่นว่ามี

โอกาสสงูทีจ่ะได้รบัการต่อสญัญาเช่าพืน้ที ่ ตลอดจนมนีโยบายที่จะ

จัดหาพื้นที่เพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้ได้

มากยิ่งขึ้น

ความเสีย่งจากการเกดิคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่าเทยีบเรอืเพือ่

การส่งออกและน�าเข้ารถยนต์ 

ปัจจบุนัในประเทศไทยมท่ีาเทยีบเรอืทีส่ามารถให้บรกิารขนถ่าย

รถยนต์เพื่อการส่งออกและน�าเข้ารถยนต์ในลักษณะของ

ท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพียง 3 แห่ง คือ
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โดย กทท. จะไม่อนญุาตให้มกีารเปิดประกอบการท่าเทยีบเรอื 

Ro/Ro ในท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มจนกว่าจะมีปริมาณสินค้าผ่าน

ท่าเทยีบเรอืทัง้ 3 มากกว่าร้อยละ 75 ของความสามารถในการ

ขนถ่ายสินค้าของท่าเทียบเรือดังกล่าว ทั้งนี้ กทท. ได้ก�าหนด

ความสามารถของปริมาณการขนถ่ายรถยนต์ผ่าน

ท่าเทียบเรือทั้ง 3 แห่งรวมกันไว้ที่ 1,850,000 คันต่อปี

ในปี 2560 จ�านวนการขนถ่ายรถยนต์ผ่านท่าเทยีบเรอืทัง้ 3 แห่ง 

เท ่ากับ 1,220,773 คัน หรือคิดเป ็นร ้อยละ  65.99 

ของความสามารถในการขนถ่ายรถยนต์ที ่กทท. ก�าหนดไว้ บรษิทั

จงึคาดการณ์ว่าจะยงัไม่มกีารอนญุาตให้มกีารเปิดประกอบการ

ท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้

ส�าหรับความเป ็นไปได ้ที่จะมีภาคเอกชนมาลงทุนเป ิด

ท่าเทียบเรือนั้นมีความเป็นไปได้น้อย เน่ืองจากการประกอบ

กิจการท่าเทียบเรือด้วยการลงทุนสร้างท่าเรือน�้าลึกขึ้นใหม่นั้น

ต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมทั้งสถานที่ตั้งของท่าเทียบเรือยัง

มีความส�าคัญอย่างมาก ทั้งในเรื่องเส้นทางคมนาคม การ

ใกล้ฐานการผลิต และสถานที่ส�าหรับให้บริการพื้นที่เพื่อจอด

พกัรถยนต์ นอกจากนีก้ารประกอบธรุกจิให้บรกิารท่าเทยีบเรอื

ส�าหรับขนถ่ายรถยนต์เพื่อการส่งออกและน�าเข้าต้องใช้

ความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ในการด�าเนินงานสูง

และควรด�าเนินการให้บริการท่าเทียบเรือเพ่ือขนถ่ายรถยนต์

อย่างเดียว โดยไม่ควรขนถ่ายปะปนกับสินค้าอื่นเพราะอาจ

ท�าความเสียหายต่อตัวรถยนต์ได้ 

ความเสีย่งจากการทีโ่ครงสร้างค่าภาระ (Tariff Structure) และ

อัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) อยู่ภายใต้การควบคุมของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบ

การท่าเรือสินค้ากอง A5 กทท. จะเป็นผู้ก�าหนดโครงสร้างค่า

ภาระทั้งหมด โดยบริษัทห้ามเรียกเก็บค่าภาระที่เกี่ยวกับการ

ใช้ท่าเทียบเรือ การขนถ่ายสินค้า การฝากเก็บสินค้า และการ

ให้บริการอื่นๆ ในท่าเทียบเรือเกินกว่าอัตราค่าภาระท่ี กทท. 

ก�าหนด นอกจากนี้ กทท. สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระดับ

อัตราค่าภาระหรือโครงสร้างค่าภาระได้ตลอดอายุสัญญา

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ความเสีย่งจากการมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่อีทิธพิลต่อการก�าหนด

นโยบายการบริหารงาน

แม้ว่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2560 ครอบครัวเหลืองสุวรรณ 

ถอืหุน้ร้อยละ 47.28 ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกและจ�าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบรษิทั อกีทัง้ครอบครวัเหลอืงสวุรรณยงัเป็นผูบ้รหิาร

และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท

 

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทซึ่ง

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการก�าหนด

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่อย่างชัดเจนท�าให้ระบบการท�างานของ

บริษัทมีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย  

รวมทั้งยังมีการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าให้สามารถสอบทานการท�างาน

ของบรษิทัให้มคีวามโปร่งใสได้ดยีิง่ขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดลุ

อ�านาจในการน�าเสนอเรื่องต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง นอกจาก

นั้น บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการท�ารายการที่เกี่ยว

โยงกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมใน

กิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าว

จะไม่มอี�านาจอนมุตักิารท�ารายการนัน้ๆ ท�าให้สามารถลดทอน

ความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เริ่มอายุสัญญาจนถึงปัจจุบัน กทท. ยังไม่

เคยเปลีย่นแปลงโครงสร้างค่าภาระแต่อย่างใด ในขณะทีต้่นทนุ

การให้บริการของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงอายุสัญญา 

ซึง่หากบรษิทัมต้ีนทนุในการด�าเนนิธรุกจิเพิม่ขึน้แต่ไม่สามารถ

ปรับเพิ่มโครงสร้างค่าภาระให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ

ต้นทนุของบรษิทั กอ็าจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทพยายามควบคุม

และบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี ดัง

จะเห็นได้จากอัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทที่ผ่านมาอยู่ในอัตรา

ที่ใกล้เคียงกัน  นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือซึ่งช่วยให้

บรษิทัมโีอกาสในการสร้างรายได้เพิม่ขึน้จากการเพิ่มขีดความ

สามารถในการรองรับปริมาณการขนถ่ายรถยนต์
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ข้อพิพำททำงกฏหมำย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่

ยงัไม่สิน้สดุ ซึง่อาจมผีลกระทบทางด้านลบต่อสนิทรพัย์ของบรษิทั

ทีม่จี�านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้หรอืต่อการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัมีข้อพพิาททางกฎหมายซึง่เป็นคดทีียั่งไม่สิน้สดุ เมือ่

วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 บรษิทัเป็นโจทย์ย่ืนฟ้องกรงุเทพมหานคร 

(กทม.) ต่อศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

ข้อหาการค้าระหว่างประเทศ รับขนของทางทะเล รับฝากทรัพย์ 

ทุนทรัพย์ 1,040,809,382 บาท ขอให้ศาลบงัคบั กทม. ช�าระเงิน

จ�านวนดงักล่าวพร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปีและให้ กทม. ช�าระ

ฝากสนิค้ารวมภาษมีลูค่าเพิม่เป็นรายวนัวนัละ 272,817.90 บาท 

นบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่า กทม. จะน�ารถดบัเพลงิทัง้หมดออกไปจาก

ท่าเทียบเรือรับอนุญาติของบริษัท

ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 กทม. โดยพนักงานอัยการ

ได้ยื่นค�าให้การแก้คดีและฟ้องแย้งข้อหาระเมิด จ�านวนทุนทรัพย์ 

109,732,687,10 บาท ทั้งร้องขอความคุ้มครองช่ัวคราวก่อน

พิพากษา ศาลฯ นัดไต่สวนค�าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีค�า

พิพากษา นัดช้ีสองสถาน และนัดไกล่เกล่ีย วันที่ 21 มีนาคม 

2561 เนือ่งจากคดดีงักล่าวอยูร่ะหว่างการพจิารณา ดงันัน้บรษิทั

จึงยังมิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงินส�าหรับปี 2560
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ชื่อและควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร งวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2560

(ล้ำนบำท)

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

บริษัท แหลมฉบัง 

อินเตอร ์เนชั่นแนล โร-โร 

เทอร์มินัล จ�ากัด (“LRT”)

ความสัมพันธ์:      

เป ็นบริษัทร ่วมของบริษัท 

เน่ืองจากบริษัทและบริษัท 

แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) 

จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บรษิทั ถอืหุน้  LRT ในสดัส่วน

ร้อยละ 20 

นอกจากนี้ บริษัท และ LRT มี

กรรมการและผูบ้รหิารร่วมกนั

จ� า น วน  2  ท ่ า น   ไ ด ้ แ ก ่

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ 

และนายอมรณัติ จรรยงค์

บริษัทเรียกเก็บค ่า

บริการส�าหรับการส่ง

พนักงานไปท�างาน 

ที่ LRT

1.32

203.04

19.80

6.90

21.00

บริษัทมีความจ�าเป็นต้องส่งพนักงานเข้าไป

ท�างานให้กับ LRT เพื่อให้ LRT สามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษัท

มีการเรียกเก็บค่าบริการในการส่งพนักงานไป

ท�างานที่ LRT ในจ�านวนเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นอีก

ฝ่าย (กลุ่ม NYK) เรียกเก็บจาก LRT ซึ่งคณะ

กรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วเหน็ว่ารายการ

ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

กลุ่มบริษัท 

นปิปอน ยเูซน็ คาบูชกิ ิไกชา 

จ�ากัด (“NYK”) 

ความสัมพันธ์:

เป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัท 

เอ็น.วาย.เค (ประเทศไทย) 

จ�ากัด โดยบรษิทั เอน็.วาย.เค 

(ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นผู้ถือหุน้

ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 

18.34 ของทุนจดทะเบียน

ช�าระแล้ว

รายได้จากค่าบริการที่

เรียกเก็บกรณีที่  NYK 

น�าเรือมาจอดเทียบท่า

A5 โดยคดิค่าบรกิารตาม

อตัราทีก่ารท่าเรอืก�าหนด

ลูกหนี้การค้า

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ

เงินประกันรับ

เนื่องจากธุรกิจของ NYK เป็นสายเดินเรือ โดย

ปกติจะมีเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัทเพื่อ

รับรถยนต ์จากผู ้ผลิตรถยนต ์ไปส ่งยังท ่า

ปลายทางต่าง  ๆโดยบรษิทัเรยีกเกบ็ค่าบรกิารกบั NYK 

ในอัตราทีก่ารท่าเรอืก�าหนด และเป็นอัตราเดยีว

กับสายเดินเรืออื่นๆ ทั้งนี้บริษัทให้ credit term 

ประมาณ 15-20 วนั ซึง่เท่ากบัสายเดนิเรอือ่ืนๆ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วเหน็ว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น

ไปตามปกติธุรกิจ

เนือ่งจาก 5 สายเรอืหลกั จ�าเป็นต้องน�าเรอืเข้ามา

เทียบท่า A5 อยู่เป็นประจ�า จึงได้มีการร่วมกัน

ท�าสญัญา Car terminal Facility and Service Agreement 



79รายงานประจ�าปี 2560

รำยกำรระหว่ำงกัน

ชื่อและควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร งวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2560

(ล้ำนบำท)

ควำมจ�ำเป็นและ
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

0.20

กลุ่มบริษัท 

นิปปอน ยเูซน็ คาบชูกิ ิไกชา 

จ�ากัด (“NYK”) 

ความสัมพันธ์:

เป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัท 

เอ็น.วาย.เค (ประเทศไทย) 

จ�ากดั โดยบรษิทั เอน็.วาย.เค 

(ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นผู้ถือหุน้

ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 

18.34 ของทุนจดทะเบียน

ช�าระแล้ว

ระยะเวลา 10 ปี เริม่ 1 พ.ค. 53 - 30 เม.ย. 63 

และวางเงินประกันการใช้ท่าเรอื A5 กับบริษัท 

ซึ่งทางบริษัทได้มีการมอบหนังสือค�้าประกัน

จากสถาบันการเงินให้เป็นหลักประกัน โดยจะ

คืนเงินประกันดังกล่าวเมื่อครบก�าหนดสัญญา 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วเหน็ว่า

รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผล

เนื่องจากเรือของ NYK ได้เข้ามาเทียบท่า A5 

อยู่เป็นประจ�า ทาง NYK จึงจ�าเป็นต้องส่ง

พนกังานเข้ามาประจ�าทีท่่าเทยีบเรอื เพือ่ให้ง่าย

ในการประสานงาน ดงันัน้จงึมกีารขอใช้บรกิาร

พื้นที่ ในส� านักงาน A5 จ� านวน 91.68 

ตารางเมตร โดยทางบริษัทได ้เรียกเก็บ

ค่าบริการในอัตราเดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว

เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

รายได้จากค่าบริการใช้

พื้นที่ส�านักงาน A5

2.88บริษัท พอร์ต ดเิวลอปเม้นต์  แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จ�ากัด (“PDS”)

ความสัมพันธ์:

มกีรรมการร่วมกนัจ�านวน 1 ท่าน 

คอื นายพงศ์เทพ เหลอืงสวุรรณ 

รวมท้ังนายพงศ์เทพ เหลอืงสุวรรณ 

ยังเป็นผู้ถือหุ้นใน PDS สัดส่วน

ร้อยละ 20

ค่าใช้บริการพื้นที่

จาก PDS

บรษิทัใช้บรกิารพืน้ทีจ่าก PDS เพือ่ใช้เป็นพ้ืนที่

ให้บรกิารคลงัสนิค้าแก่ลกูค้า โดยมีอายสัุญญา 

3 ปี (ครบก�าหนด 31 ธันวาคม 2561) โดย

ทาง PDS คิดอัตราค่าบริการพื้นที่ดังกล่าว

เท่ากับ 240,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตรา

ที่ต�่ากว่าพื้นที่อ่ืนในบริเวณใกล้เคียงกัน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
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กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัจดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสยี

ของตนหรือบุคคลที่เก่ียวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้

บริษัทมีข้อมูลส�าหรับใช้ประโยชน์ภายใน ในการด�าเนินการ

ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่จ�าเป็นต้องท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่

เกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริษัทต้องน�าเสนอและขออนุมัติ

การเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ยกเว้นรายการที่มี

ข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซ่ึงได้รับ

1.

2.

3.

1.

2.

มำตรกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนมุตักิำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั

บริษัทได้มีการก�าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�า

รายการระหว่างกัน โดยในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคล

ทีอ่าจมีความขดัแย้งจะได้รบัการพจิารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบั

ความเหมาะสมของการท�ารายการดังกล่าวจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส�าคญั ในกรณี

ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณา

รายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี

ของบรษิทัเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว 

เพื่อน�าไปใช้ในการประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื 

ผู้ถือหุน้ แล้วแต่กรณ ีโดยรายละเอยีดของรายการรวมถงึกรรมการ

ที่มีส่วนได้เสียจะได้รับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัทและ

หากเป็นรายการที่มีความส�าคัญตามประกาศการท�ารายการที่

เกี่ยวโยงกัน รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้แล้วแต่กรณ ีส�าหรบัการอนมุตักิาร

ท�ารายการระหว่างกนันัน้ ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการ

อนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผย

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจ�าปี 

และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-1)

นโยบำยหรอืแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต

นโยบำยในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

แนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคล/กิจกำรที่

เกี่ยวข้องกัน

บรษิทัอาจจะยงัคงมกีารท�ารายการระหว่างกนักบักจิการและ/หรอื

บคุคลทีเ่กีย่วข้องกนัในอนาคต เนือ่งจากรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้

เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์

ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการท�ารายการระหว่าง

กันได้ดังนี้

รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้ค่าบริการที่เรียกเก็บจาก

กลุ่ม NYK ที่มีการน�าเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัทเพื่อรับ

รถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ไปส่งยังท่าปลายทางต่างๆ ซึ่งเป็น

รายการธุรกิจปกติ โดยบริษัทคาดว่ารายการนี้ยังคงเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการเรียกเก็บ

ค่าบริการส�าหรับส่งพนักงานไปท�างานที่ LRT เพื่อให้ LRT 

สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายได้จากการให้

ใช้บริการพื้นที่ในส่วนส�านักงานของกลุ่ม NYK เพื่อให้สะดวก

ในการติดต่อประสานงาน รายการใช้บริการพื้นที่ของ PDS 

อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถท�าได้

ปฏิบัติตามขั้นตอนการด�าเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการ

ที่ เ ก่ียวโยงกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

ก�าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนท�า

รายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึง่ต้องเป็นธรรม 

สมเหตุสมผล และก ่อให ้เกิดประโยชน์สูงสุดแก ่บริษัท 

กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้า

หรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือ

คล้ายคลึงกัน

ผู้มีส่วนได้เสียกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่สามารถ

อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

ในการพจิารณาการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัอาจแต่งต้ัง

ผู้ประเมินอิสระเพื่อท�าการประเมินและเปรียบเทียบราคา

ส�าหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ส�าคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า

รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

4.

5.

6.

7.
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ 

ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจ�าเป็นและสนับสนุนธุรกิจ

ปกตขิองบรษิทั โดยบรษิทัคาดว่ารายการเหล่านีจ้ะยงัคงเกดิขึน้

อย่างต่อเนื่อง

รายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ปัจจบุนับรษิทัไม่มกีาร

ให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม แต่

อย่างไรกต็ามในอนาคตอาจมแีนวโน้มเกดิขึน้ตามความจ�าเป็น

3.

หรอืข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบั

การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าท�ารายการ

ดงักล่าวไม่ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์

สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ทกุราย โดยบรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนั

ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

รายงานประจ�าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท





Our Structure 
“The key to success is action,

and the essential in action is perseverance.”
Sun Yat-sen
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อหลักทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

โทรศัพท์

โทรสาร

ที่ตั้งส�านักงานสาขา

โทรศัพท์

โทรสาร

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียนและ

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

Home Page

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

NYT

ให้บรกิารและบรหิารท่าเทยีบเรอืเพือ่การส่งออกและน�าเข้ารถยนต์และสนิค้าทัว่ไป (Roll on / 

Roll off : Ro/Ro) การให้บริการพื้นที่จอดรถเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและ

ภายหลังน�าเข้า และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

66 (0) 2679 7357

66 (0) 2285 6642

51 หมู่ที่ 3 ท่าเรือแหลมฉบัง ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

66 (0) 38 401 062-4

66 (0) 38 401 061

0107555000163

620,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,240,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

www.namyongterminal.com

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

ชื่อและที่ตั้งของบริษัท

บริษัท แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จ�ากัด (“SRT”)

1168/52(อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) 

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์  66 (0) 2679 7357

โทรสาร   66 (0) 2285 6642

บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล 

โร-โร เทอร์มินัล จ�ากัด (“LRT”)

88/3 หมู่ที่ 3 ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์  66 (0) 38 408 700

โทรสาร   66 (0) 38 401 061

ประเภทธุรกิจ

ถือหุ้นในบริษัทอื่น

ให้บริการท่าเทียบเรือ C0 

ภายในท่าเรือแหลมฉบัง

ทุนจดทะเบียน/ 

ทุนช�ำระแล้ว

183,750,000 บาท /

183,750,000 บาท

210,000,000 บาท/

210,000,000 บาท

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้

แล้วทั้งหมด

หุ้นสามัญ 1,724,950 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ 112,550 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ 1,600,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สัดส่วนกำร

ถือหุ้น (ร้อยละ)

ถือหุ้นโดย

บริษัทร้อยละ 100

ถือหุ้นโดยบริษัท 

และ SRT ร้อยละ 20
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ข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้ำงอิง

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ (รักษาการ)

1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ช้ัน 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

66 (0) 2679 7357

66 (0) 2285 6642

irnamyong@namyongterminal.com

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110

66 (0) 2264 0777

66 (0) 2264 0789-90

บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ�ากัด

100/72 ชัน้ที ่22 อาคารเลขที ่100/2 อาคารชดุว่องวานชิ บ ีถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

66 (0) 2645 0109

66 (0) 2645 0101

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

66 (0) 2009 9999

66 (0) 2009 9991

บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย)  จ�ากัด

973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ช้ัน 22 ยูนิต 12A -12F ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

66 (0) 2656 1991

66 (0) 2656 0833

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อที่

โทรศัพท์

โทรสาร

Email

ผู้สอบบัญชี

ติดต่อที่

โทรศัพท์

โทรสาร

ผู้(ฝ่าย)ตรวจสอบภายใน

ติดต่อที่

โทรศัพท์

โทรสาร

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ติดต่อที่

โทรศัพท์

โทรสาร

ที่ปรึกษากฎหมาย

ติดต่อที่

โทรศัพท์

โทรสาร

-ไม่มี-
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หลักทรัพย์ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วจ�านวน 620,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 

1,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

 

ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. ครอบครัวเหลืองสุวรรณ

1.1 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จ�ากัด

1.2 ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

1.3 นางปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ

1.4 นางสาวภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ

1.5 นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

1.6 นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

1.7 นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ

1.8 นายบุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ

1.9 นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

1.10 นายประพันธ์ ประชุมพันธุ์

1.11 นางอารีย์ เหลืองสุวรรณ

1.12 นางเพ็ญจันทร์ เหลืองสุวรรณ

1.13 นางลาวัณย์ เหลืองสุวรรณ

1.14 นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

1.15 นายสุมิตต์ เหลืองสุวรรณ

รวม

จ�านวนหุ้น

311,999,000

133,649,800

22,950,000

20,736,400

19,250,200

19,250,200

19,250,200

19,250,000

19,250,000

480,000

261,800

147,200

60,000

0

0

586,534,800

ร้อยละ

25.16

10.78

1.85

1.67

1.55

1.55

1.55

1.55

1.55

0.04

0.02

0.01

0.00

0.00

0.00

47.28
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ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น

2. บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จ�ากัด

3. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

6. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

7. กองทุนเปิด ธนชาติ Low Beta

8. บรษิทั กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวิีต จ�ากดั (มหาชน) -เคแทม          

    โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ากัด

9. กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

10. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)(ตราสารทุน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 

นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ 

นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ 

นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ 

นางสาวภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ 

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ 

นายบุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ 

นางปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ 

รวม 

จ�านวนหุ้น

227,437,200

32,537,000

31,263,600

28,111,000

19,103,200

17,833,200

12,575,500

10,414,100

9,351,700

จ�านวนหุ้น

64,625 

64,625 

64,625 

64,625 

64,625 

64,625 

64,625 

64,625 

517,000 

ร้อยละ

18.34

2.62

2.52

2.27

1.54

1.44

1.01

0.84

0.75

ร้อยละ

12.50 

12.50 

12.50 

12.50 

12.50 

12.50 

12.50 

12.50 

100.00 

นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทมำกกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
• บริษัท นามยงยืนยงชิปปิ้ง จ�ากัด

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จ�ากัด มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว จ�านวน 517,000,000 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามัญจ�านวน 517,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มีผู้ถือหุ้นดังนี้
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• บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จ�ากัด

วนัที ่30 ธนัวาคม 2560 บรษิทั เอน็.วาย.เค. (ประเทศไทย) จ�ากดั มทีนุจดทะเบยีนและช�าระแล้วจ�านวน 964,000,000 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามัญจ�านวน 964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มีผู้ถือหุ้นดังนี้

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูชิกิ ไกชา จ�ากัด

บริษัท เอ็น.วาย.เค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท เอ็น วาย เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

รวม

จ�านวนหุ้น

963,998

1

1

964,000

ร้อยละ

99.99

0.00

0.00

100.00

ข้อจ�ำกัดกำรถือหุ้นของบุคคลต่ำงด้ำว
บรษิทัมข้ีอจ�ากดัการถอืหุน้ของบคุคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ทีร้่อยละ 49 ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว โดย ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 

2560 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 6.33 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

ข้อตกลงระหว่ำงกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
- ไม่มี –
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กำรออกหลักทรัพย์อื่นและ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

กำรออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี-

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 ของก�าไร

สทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการในแต่ละปีหลงัจากหกัส�ารองตาม

กฎหมาย เงินลงทุนที่จะมีในปีถัดไปและส�ารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้

การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด ผลประกอบการ 

โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อก�าหนดใน

สญัญาต่างๆ ท่ีบรษิทัผกูพนัอยู ่ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ 

ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ก�าไรสุทธิของงบการเงินรวม (บาท)

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

อัตราเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ (บาทต่อหุ้น)

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)2

442,443,817

444,589,360

620,000,000

0.65

1.00

403,000,000

91.09

401,236,309

390,026,475

620,000,000

0.60

1.00

372,000,000

92.71

395,648,195

388,685,146

1,240,000,000

0.30

0.50

372,000,000

94.02

รำยละเอียด                 25601                              2559                      2558

ผลกำรด�ำเนินงำนปี

ผลการด�าเนินงานและเงินปันผลประจ�าปี 2560 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ค�านวณจากรวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น / ก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ :
1

2

ในอนาคต และความสม�่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่

ผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้

น�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทมี

อ�านาจอนมุตัใิห้จ่ายได้เมือ่พจิารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีก�าไรและ

กระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ 

และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ในการประชมุคราวต่อไป



90 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและคณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมกำรบรษิทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการ 12 คนดังนี้

 รำยชื่อ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
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คว
ำม

ส�ำ
เร

็จข
อง

เร
ำโครงสร้ำงกำรจัดกำร

ต�ำแหน่ง

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคล

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

 รำยชื่อ

นางสุนีย์ ผ่องผุด

นายวัลลภ เตียศิริ

ดร.วิชญะ เครืองาม

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรษิทัคราวละ 3 ปีนบัแต่แต่งตัง้หรอืตามวาระการเป็นกรรมการ ซึง่ตนแทนโดยนางสาวโสภณา ภาระพฤต ิเลขานกุารบรษิทัท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท

คว
ำม

ส�ำ
เร

็จข
อง

เร
ำ

เก
ี่ยว

กับ
บร

ิษัท

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
ดร.เทพรกัษ์ เหลอืงสวุรรณ นางสาวเพญ็ศร ีเหลอืงสวุรรณ นางสาวพมิพ์กาญจน์ เหลืองสวุรรณ นายพงศ์เทพ เหลืองสวุรรณ กรรมการ

สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราส�าคัญของบริษัท
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หมายเหตุ : 

ผูบ้รหิาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร หรอืผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบรหิารสีร่ายแรกนบัต่อจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารลงมาและผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่าผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารรายทีส่ีท่กุรายและ

รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

นายประวิทย์ อนันต์คูศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 แทนนางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ ที่ลาออก

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer หรือ “CEO”)
ดร.เทพรกัษ์ เหลอืงสวุรรณ ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร หรอื “CEO” ของบรษิทัโดยมอี�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้

ดแูล บรหิาร ด�าเนนิงาน และปฏบิตังิานประจ�าตามปกตธิรุกจิ

เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย แผนงานการด�าเนินธุรกิจประจ�าปีที่ก�าหนดโดย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรหิาร

บรหิารจดัการการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามภารกจิหลกั 

(Mission) ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้

สอดคล้องกับแผนการด�าเนินงานประจ�าปี และกลยุทธ์ใน

การด�าเนินธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องตามที่ก�าหนดโดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

ก� ากั บดู แลการด� า เนินการด ้ านการ เ งิ น  การตลาด 

งานบรหิารบุคคล และด้านการปฏบิตังิานอืน่ๆ โดยรวมเพือ่ให้เป็น

ไปตามนโยบายและแผนการด�าเนินงานของบริษัท ที่ก�าหนด

ไว้โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อ

ธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานปกติของบริษัท

ที่ต้องช�าระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรรม

1.

2.

3.

1
 

2
 

แห่งประเทศไทย กรมศลุกากร กรมสรรพากร ไม่เกนิ 200 ล้านบาท

ต่อธุรกรรม

มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนด

อตัราค่าจ้างและค่าตอบแทนทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตัวเงนิ

ส�าหรบัพนกังานบรษิทั โดยสามารถแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ�านาจช่วง

ให้ด�าเนินการแทนได้

ก�าหนดบ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนทั้งที่

เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจาก

โบนัสปกติประจ�าของพนักงานบริษัท โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหาร

เข้าท�าสัญญา หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ

ปกตขิองบรษิทั โดยวงเงนิส�าหรบัแต่ละรายการให้เป็นไปตาม

ที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการที่ผ ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทแล้ว

ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท 

เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพือ่

ผลประโยชน์ของบรษิทั รวมถงึรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองค์กร

4.

5.

6.

7.

ผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจ�านวน 5 คนดังนี้

 รำยชื่อ

ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

นายอมรณัติ จรรยงค์

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ1

นายประวิทย์ อนันต์คูศรี2

ต�ำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคล

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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ทั้งนี้ ในการด�าเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ

ผู ้รับมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว 

โดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร หรอื

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้นแล ้วแต ่กรณี

เพือ่พจิารณาอนมุตัต่ิอไป เว้นแต่เป็นการพจิารณาอนมุตัริายการ

ที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่งได้รับ

อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถท�าได้

เลขำนุกำรบริษัท
เลขานกุารบรษิทัมภีาระหน้าทีใ่นการให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ปฏิบัติการ

จดัการประชมุ รวมทัง้ดแูลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบรษัิท 

เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิล และก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง

การจัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบยีนกรรมการบรษิทั 

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั และรายงานประจ�าปี หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ 

รายงานการประชมุผู้ถือหุ้น และเก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้

เสยีซึ่งรายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร โปรดพิจารณา

ประวัติและข้อมูลของเลขานุการบริษัทได้ที่ “รายละเอียดเกี่ยว

กับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท”

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอ�านาจด�าเนินการใดๆ ที่

จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

8.
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ

ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ไทย 

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

25 กุมภาพันธ์ 2559

1 ปี 10 เดือน

1. 63 • Doctorate Degree in Public Law, 

   Université de Paris X (Nanterre)(mention trés bien)

• D.E.A. public Law, Université

   de Paris X (Nanterre) (mention bien)

• D.S.U. Administrative Law, Universite´ de Paris II

• เนตบิณัฑติไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director

   Accreditation Program (DAP) ปี 2547

อื่นๆ

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8

   สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม

   ระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 ส�านักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย

   (นธป.) รุ่นที่ 4 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

ไทย

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

19 มีนาคม 2545

15 ปี 9 เดือน

66 • ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

• Bachelor of  Science Marine Transport

   Philippines Maritime Institute

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

   รุ่นที่ 151 ปี 2554

2.

ชื่อ-สกุล

สัญชาติ

ต�าแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ

อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร
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รำยละเอยีดเก่ียวกับกรรมกำร ผูบ้รหิำรและเลขำนกุำรบรษิทั

0.11% ไม่มี ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2557 - 2558

2557 - 2558

2549 - 2557

2546 - 2549

2546 - 2557

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

ราชบัณฑิต

ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่  13

กรรมการพัฒนากฎหมาย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่ 1

ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี

บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี

บมจ. โกลว์ พลังงาน

สภาสถาบันพระปกเกล้า

ราชบัณฑิตยสถาน

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

สถาบันพระปกเกล้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่มี

10.78% เป็นพี่ชายของ 

นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ 

นางสาวเพ็ญศรี 

เหลืองสุวรรณ 

นางสาวพมิพ์กาญจน์ 

เหลืองสวุรรณ และเป็นบดิาของ

นายพงศ์เทพ เหลอืงสวุรรณ

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2555 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)

บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)

บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง

บจก. ทีซีไอ ทีวี

บจก. นามยง มาริไทม์

บจก. นามยง มาริไทม์

ไม่มี

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
1

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ประวัติการท�างาน ประวัติ

การท�า

ผิด

กฎหมาย

ในระยะ

เวลา 5 ปีที่

ผ่านมา
2



ชื่อ-สกุล

สัญชาติ

ต�าแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ

อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม

96 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

ไทย 

กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

13 กันยายน 2554

6 ปี 3 เดือน

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption :

    The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 14 ปี 2557

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial

   Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 21 ปี 2556

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)

   รุ่นที่ 90 ปี 2554

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

   รุ่นที่ 151 ปี 2554

643.



สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
1

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ประวัติการท�างาน ประวัติ

การท�า

ผิด

กฎหมาย

ในระยะ

เวลา 5 ปีที่

ผ่านมา
2
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2544 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

2541 - ปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน

2536 - ปัจจุบัน

2536 - ปัจจุบัน

2534 - ปัจจุบัน

2534 - ปัจจุบัน

2533 - ปัจจุบัน

2533 - ปัจจุบัน

2530 - ปัจจุบัน

2529 - ปัจจุบัน 

2526 - ปัจจุบัน 

2526 - ปัจจุบัน 

2525 - ปัจจุบัน 

2515 - ปัจจุบัน 

2515 - ปัจจุบัน 

2514 - ปัจจุบัน

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)

บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

บจก. โกลด์ชิป

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)

(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง)

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)

(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง)

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต

บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง

บจก. เดียร์เพาเวอร์

บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง (เดิมชื่อ บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)) 

บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส 

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง 

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง 

บจก. ที.คอน. 

บจก. พรเจริญเคหการ 

บจก. โรงแรมสหมิตร 

บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน 

2554 - ปัจจุบัน 

2553 - ปัจจุบัน 

2541 - ปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน 

2536 - ปัจจุบัน

 

2536 - ปัจจุบัน

 

2536 - ปัจจุบัน 

2533 - ปัจจุบัน

2526 - ปัจจุบัน 

2515 - ปัจจุบัน 

2515 - ปัจจุบัน 

2514 - ปัจจุบัน 

กรรมการ 

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 

รองกรรมการผู้จัดการ(อาชีพหลัก)

 

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการ 

เป็นน้องชายของ 

ดร.เทพรักษ์ 

เหลืองสุวรรณ  

และเป็นพี่ชายของ

นางสาวเพ็ญศรี 

เหลืองสุวรรณ 

และนางสาวพิมพ์กาญจน์

เหลืองสุวรรณ 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

 

 

 

 

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต 

บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง 

บจก. นามยง มาริไทม์ 

บจก. โกลด์ชิป

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)

(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง) 

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์) 

(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง) 

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต 

บจก. เดียร์เพาเวอร์

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง 

บจก. พรเจริญเคหการ 

บจก. พรเจริญเคหการ 

บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

1.56% ไม่มี



ชื่อ-สกุล

สัญชาติ

ต�าแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ

อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม

98 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ 

ไทย 

กรรมการ 

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

19 มีนาคม 2545 

15 ปี 9 เดือน 

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ  

   โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร  Director Accreditation  Program (DAP) 

   รุ่นที่ 92 ปี 2554 

624.

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ 

ไทย 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 

19 มีนาคม 2545 

15 ปี 9 เดือน 

57 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

   ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

• พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption 

   the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25 ปี 2559 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee  

   Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director  

   Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553 

อื่นๆ 

• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559  

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์

   ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ 

   ร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตร TEPCOT รุ่น 5 ปี 2555 สถาบันวิทยาการการค้า

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

   รุ่นที่ 10 ปี 2553 

5.



สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
1

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ประวัติการท�างาน ประวัติ

การท�า

ผิด

กฎหมาย

ในระยะ

เวลา 5 ปีที่

ผ่านมา
2
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ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2544 – ปัจจุบัน 

2541 - ปัจจุบัน 

2541 - ปัจจุบัน 

2539 - ปัจจุบัน

2533 - ปัจจุบัน

2530 - ปัจจุบัน

2529 - ปัจจุบัน 

2526 - ปัจจุบัน 

2526 - ปัจจุบัน 

2525 - ปัจจุบัน 

2515 - ปัจจุบัน 

2515 - ปัจจุบัน 

2514 - ปัจจุบัน 

กรรมการ 

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก) 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

 

บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต 

บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ) 

บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ) 

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ

บจก. เดียร์เพาเวอร์

บจก. คอตส์ชิปปิ้ง (เดิมชื่อ บจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) 

บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์มารีน เซอร์วิส 

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง 

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง 

บจก. ที.คอน. 

บจก. พรเจริญเคหการ 

บจก. โรงแรมสหมิตร 

บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ 

เป็นน้องสาวของ 

ดร.เทพรักษ์ 

เหลืองสุวรรณ 

นายธนานันต ์

เหลืองสุวรรณ  

และเป็นพี่สาวของ

นางสาวพิมพ์กาญจน์ 

เหลืองสุวรรณ 

ไม่มี1.55% 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

 

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน  

2557 - ปัจจุบัน  

2555 - ปัจจุบัน  

2555 - ปัจจุบัน  

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน  

2552 - ปัจจุบัน  

2551 - ปัจจุบัน  

2547 - ปัจจุบัน  

2545 - ปัจจุบัน  

1.55% เป็นน้องสาวของ 

ดร.เทพรักษ์ 

เหลืองสุวรรณ 

นายธนานันต ์

เหลืองสุวรรณ 

และนางสาวเพ็ญศร ี

เหลืองสุวรรณ  

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

(อาชีพหลัก)

ผู้พิพากษาสมทบ

กรรมการ 

ผู้ประนีประนอม  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาราช 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) 

บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย) 

มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์

บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง 

บจก. ธรรมนารายณ์ 

บจก. ดี ซี ซี 

บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์ 

บจก. เดียร์เพาเวอร์ 

ไม่มี



ชื่อ-สกุล

สัญชาติ

ต�าแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ

อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม

100 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

ไทย 

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ  

23 สิงหาคม 2559 

1 ปี 4 เดือน 

55 6. • ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

•  หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman  

    Program (RCP) รุ่นที่ 18 ปี 2551

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring 

   the Internal Audit Function (MIA)  

   รุ่นที่ 2 ปี 2551 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring 

   the System of Internal Control and Risk  

   Management (MIR) รุ่นที่ 3 ปี 2551

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Improving the  

   Quality of Financial Reporting (QFR)  

   รุ่น 5 ปี 2550 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director  

   Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53 ปี 2548 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee 

   Program (ACP) รุ่นที่ 5 ปี 2548 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director  

   Accreditation Program (DAP)  

   รุ่นที่ 28 ปี 2547

อื่นๆ

• ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์

   ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2558 

   สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

   สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.) ปี 2557 

• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ 

   ร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2554 

   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง  

   สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

   รุ่นที่ 11 ปี 2553 



สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
1

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ประวัติการท�างาน ประวัติ

การท�า

ผิด

กฎหมาย

ในระยะ

เวลา 5 ปีที่

ผ่านมา
2
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2545 - ปัจจุบัน 

2541 - ปัจจุบัน  

2539 - ปัจจุบัน  

2538 - ปัจจุบัน

2537 - ปัจจุบัน 

2534 - ปัจจุบัน  

2531 - ปัจจุบัน  

2530 - ปัจจุบัน 

2529 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

บจก. โรงแรมสหมิตร

บจก. โกลด์ชิป 

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ 

บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์) (เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง) 

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต 

บจก. นามยง มาริไทม์ 

บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง (เดิมชื่อ บจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)) 

บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส 

ไม่มี

0.00% ไม่มี  ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในอดีต 

2558

2558

 

2558

 

2557 

2556

 

2554

2554

2554

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร(อาชพีหลกั) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  

ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการวิสามัญ  

ด้านกายภาพ การใช้พื้นที่

และสิ่งแวดล้อม

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 

กองทุนเพื่อการศึกษา  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี  

กองทุนเพื่อการศึกษา  

กรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู  

กรรมการบริหารหลักสูตร 

แพทยศาสตร์บณัฑติและหลกัสตูรอ่ืนๆ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา 

หลักสูตรเชื่อมโยง คณะแพทยศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 

บจก. เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 

บจก. ซพีีเอ แอสโซซเิอทส์ (ไทยแลนด์)  

บจก. เอสเอสโฟร์ดี  

สภาลูกเสือไทย 

บมจ. เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอร์รี่ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

กระทรวงการคลัง 

 

กระทรวงการคลัง 

 

สภาผู้แทนราษฎร

กระทรวงศึกษาธิการ

 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากไร้ 

ในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไม่มี



ชื่อ-สกุล

สัญชาติ

ต�าแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ

อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม

102 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

   ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 ปี 2550  

   สถาบันพระปกเกล้า 

นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์  

ไทย 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ 

11 พฤศจิกายน 2558

2 ปี 1 เดือน 

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director CertificationProgram (DCP) 

   รุ่นที่ 77 ปี 2549 

อื่นๆ 

• หลักสูตร TEPCOT รุ่น 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า 

• หลักสูตร วตท. รุ่น 7 ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตร วปม. รุ่น 1 ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตร ปรม. รุ่น 1 ปี 2545 สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสูตร นบส. รุ่น 34 ปี 2544  

   ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

707.

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
 

ไทย

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน 

และก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

13 กันยายน 2554 

6 ปี 3 เดือน 

 

นางสุนีย์ ผ่องผุด 

ไทย 

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

26 กุมภาพันธ์ 2557

3 ปี 10 เดือน

• รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

• Master of Science (HRD), University of Manchester, 

   United Kingdom  

• ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  

•  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) 

   มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย ์

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

• การศึกษาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program  (ACP) 

   รุ่นที่ 37 ปี 2554

• หลักสูตรประกาศนียบัตร 

   Successful Formulation & Execution of Strategy Program (SFE) 

   รุ่นที่ 12 ปี 2554 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  

   รุ่นที่ 136 ปี 2553 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)  

   รุ่นที่ 111  ปี 2557 

8.

8.

67

64



สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
1

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ประวัติการท�างาน ประวัติ

การท�า

ผิด

กฎหมาย

ในระยะ

เวลา 5 ปีที่

ผ่านมา
2

103รายงานประจ�าปี 2560

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมการด�าเนินงาน  

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2554

 

0.00% ไม่มี  ไม่มี  ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

ต.ค. 2551 

2549 - 2551 

2548 - 2549 

2546 - 2548 

2544 - 2546 

2543 - 2544 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ 

เกษียณอายุราชการ 

ปลัดกระทรวงคมนาคม 

อธิบดีกรมทางหลวง 

รองอธิบดีกรมทางหลวง 

ผู้อ�านวยการส�านัก 

ผู้อ�านวยการ 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

กระทรวงคมนาคม 

กรมทางหลวง 

กรมทางหลวง 

ส�านักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ) 

ส�านักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

0.00% 

0.00% 

ไม่มี  

ไม่มี  

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2552 - 2553 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2552 - 2555

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (อาชีพหลัก)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (อาชีพหลัก)

ผู้จัดการส�านักงาน (ด้านการเงิน)

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บจก. ไบรท์ตัน ดีเวลลอปเม้นท์ 

บจก. วิลล่า เดลล่า

บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน

และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

 

 

สมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูระเทศ

เลขาธิการ กพ. 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ส�านักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ไม่มี  

ไม่มี  



ชื่อ-สกุล

สัญชาติ

ต�าแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ

อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม

104 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

นายวัลลภ เตียศิร ิ

ไทย 

กรรมการ 

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการอิสระ 

6 สิงหาคม 2557 

3 ปี 4 เดือน  

ดร.วิชญะ เครืองาม
 

ไทย 

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการอิสระ 

12 พฤศจิกายน 2557 

3 ปี 1 เดือน

• Doctor of Juridical Science (J.S.D.),  

   University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A. 

• Master of Laws (LL.M.), University of California, Berkeley,  

   School of Law, U.S.A. 

• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร  Corporate  

   Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6 ปี 2559 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit  

   Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 ปี 2559 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 116 ปี 2558 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate  

   Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 

   รุ่นที่ 8 ปี 2558 

อื่นๆ 

• ประกาศนียบัตรผู้น�ายุคใหม่ ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.)  

   รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า 

• ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) 

   รุ่นที่ 6 ส�านักงานศาลปกครอง 

• ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 

   รุ่นที่ 16 ส�านักงานศาลยุติธรรม 

• ประกาศนียบัตรส�านักฝึกอบรมวิชาว่าความ  

   สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ์

6310.

11. 36

• ปริญญาโท สาขาจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  

   ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director  

   Accreditation Program (DAP)  

   รุ่นที่ 113 ปี 2557 



สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
1

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ประวัติการท�างาน ประวัติ

การท�า

ผิด

กฎหมาย

ในระยะ

เวลา 5 ปีที่

ผ่านมา
2
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ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

 

ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2543 - 2555 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

 

 

ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน 

2558 - ปัจจุบัน 

2557 - ปัจจุบัน 

2557 - ปัจจุบัน 

2557 - ปัจจุบัน 

2557 - ปัจจุบัน 

2553 - ปัจจุบัน

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน 

2553 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2559 - 2560

2559 - 2560

2559 - 2560

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน 

และก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการอิสระ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ 

ผูเ้ชีย่วชาญฝ่าย Corporate Affairs (อาชพีหลกั)

กรรมการ

กรรมการ

ประธานอนุกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร ์

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบรรษัทภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บมจ. ศิครินทร์ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

บมจ. ศิครินทร์ 

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์

คณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น

สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

กรรมการ 

กรรมการสรรหา  

พิจารณาค่าตอบแทน 

และก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการอิสระ

ผู้อ�านวยการ 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

 

 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

อุตสาหกรรมพัฒนา มูลนิธิเพื่อสถาบันยานยนต ์

0.00% 

0.00% 

ไม่มี  ไม่มี  

ไม่มี  ไม่มี  



ชื่อ-สกุล

สัญชาติ

ต�าแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ

อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม

106 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ 

ไทย 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ 

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคล

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

9 กุมภาพันธ์ 2555

5 ปี 10 เดือน 

•  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรประกาศนียบัตร IT - Governance รุ่นที่ 4 ปี 2560 

• หลักสตูรประกาศนียบตัร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)   

   รุ่นที่ 28 ปี 2559 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร  Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 84 ปี 2553 

3512.



สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
1

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ประวัติการท�างาน ประวัติ

การท�า

ผิด

กฎหมาย

ในระยะ

เวลา 5 ปีที่

ผ่านมา
2
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ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน  

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2559 - ปัจจุบัน  

2555 - ปัจจุบัน  

2555 - ปัจจุบัน  

2548 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2555 - 2558 

2555 - 2558

0.00% เป็นบุตรของ 

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

ประธานเจ้าหน้าทีด้่านบรหิารจดัการ 

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคล 

รกัษาการผูอ้�านวยการฝ่ายกฎหมาย

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) 

บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล 

บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 

บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี

ไม่มี  

2559 - 2560

2559 - 2560

2558 - 2560

2557 - 2560

2557 - 2560

2556 - 2557 

 

2556 - 2557

2553 - 2557 

2553 - 2557 

2549 - 2553

นักวิชาการประจ�ากรรมาธิการ

คณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ

ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา

คุณธรรมและจริยธรรม

ที่ปรึกษาประจ�าคณะอนุกรรมาธิการ

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

อนุกรรมาธิการเทคโนโลย ี

สารสนเทศและสื่อสาธารณะ 

ที่ปรึกษาประจ�าอนุกรรมาธิการ 

ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ 

และโทรคมนาคม

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร ์

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร ์

ที่ปรึกษากฎหมาย

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี

หลักสูตร “เยาวชนภิวัฒน์” ศาลยุติธรรม

วุฒิสภา 

 

สภาผู้แทนราษฎร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

บจก.ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)



108 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 

ไทย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

19 มีนาคม 2545  

66 • ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

• Bachelor of  Science Marine Transport 

   Philippines Maritime Institute 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  

   รุ่นที่ 151 ปี 2554 

1.

ชื่อ-สกุล

สัญชาติ

ต�าแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหำร
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10.78% เป็นพี่ชายของ 

นายธนานันต์  

เหลืองสุวรรณ 

นางสาวเพ็ญศรี 

เหลืองสุวรรณ

นางสาวพิมพ์กาญจน์ 

เหลืองสุวรรณ  

และเป็นบิดาของ 

นายพงศ์เทพ 

เหลืองสุวรรณ  

 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2555 - ปัจจุบัน  

2555 - ปัจจุบัน  

2554 - ปัจจุบัน  

2554 - ปัจจุบัน  

2553 - ปัจจุบัน  

2553 - ปัจจุบัน  

2544 - ปัจจุบัน  

2542 - ปัจจุบัน  

2542 - ปัจจุบัน  

2541 - ปัจจุบัน  

2539 - ปัจจุบัน  

2536 - ปัจจุบัน

 

2536 - ปัจจุบัน

 

2534 - ปัจจุบัน

2534 - ปัจจุบัน 

2533 - ปัจจุบัน 

2533 - ปัจจุบัน 

2530 - ปัจจุบัน

2529 - ปัจจุบัน 

2526 - ปัจจุบัน 

2526 - ปัจจุบัน 

2525 - ปัจจุบัน 

2515 - ปัจจุบัน 

2515 - ปัจจุบัน 

2514 - ปัจจุบัน

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก)

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 

กรรมการผู้จัดการ

 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) 

บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย) 

บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง 

บจก. ทีซีไอ ทีวี 

บจก. นามยง มาริไทม์ 

บจก. นามยง มาริไทม์ 

บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย) 

บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) 

บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) 

บจก. โกลด์ชิป 

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)

(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง)

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์) 

(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง)

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต 

บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง 

บจก. เดียร์เพาเวอร์

บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง (เดิมชื่อ บจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย))

บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส 

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง 

บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง 

บจก. ที.คอน. 

บจก. พรเจริญเคหการ 

บจก. โรงแรมสหมิตร 

บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

ไม่มี  

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
1

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ประวัติการท�างาน ประวัติ

การท�า

ผิด

กฎหมาย

ในระยะ

เวลา 5 ปีที่

ผ่านมา
2



ชื่อ-สกุล

สัญชาติ

ต�าแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม

110 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ 

ไทย 

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 

19 มีนาคม 2545 

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

   ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

• พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption  

   the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25 ปี 2559 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) 

   รุ่นที่ 37 ปี 2554 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director  

   Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

อื่นๆ 

• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559  

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์

   ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ 

   ร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตร TEPCOT รุ่น 5 ปี 2555 สถาบันวิทยาการการค้า

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง  

   สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 ปี 2553

57 

49 นายอมรณัติ จรรยงค ์

ไทย 

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 

19 มีนาคม 2545 

• ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุด สถาบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  

   กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption  

   the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)  

   รุ่นที่ 84 ปี 2553 

2.

3.



สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
1

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ประวัติการท�างาน ประวัติ

การท�า

ผิด

กฎหมาย

ในระยะ

เวลา 5 ปีที่

ผ่านมา
2
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0.00% ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน 

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2546 - 2557 

กรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) 

บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

ไม่มี ไม่มี

1.55% เป็นน้องสาวของ 

ดร.เทพรักษ์ 

เหลืองสุวรรณ 

นายธนานันต ์

เหลืองสุวรรณ 

และนางสาว 

เพ็ญศรี 

เหลืองสุวรรณ  

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน  

2557 - ปัจจุบัน  

2555 - ปัจจุบัน  

2555 - ปัจจุบัน  

2554 - ปัจจุบัน  

2554 - ปัจจุบัน  

2552 - ปัจจุบัน  

2551 - ปัจจุบัน  

2547 - ปัจจุบัน  

2545 - ปัจจุบัน  

2545 - ปัจจุบัน  

2541 - ปัจจุบัน  

2539 - ปัจจุบัน  

2538 - ปัจจุบัน  

2537 - ปัจจุบัน

2534 - ปัจจุบัน  

2531 - ปัจจุบัน

2530 - ปัจจุบัน

2529 - ปัจจุบัน  

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 

(อาชีพหลัก)

ผู้พิพากษาสมทบ

กรรมการ 

ผู้ประนีประนอม

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน บ้านมหาราช 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) 

บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย) 

มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ ์

บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง 

บจก. ธรรมนารายณ์ 

บจก. ดี ซี ซี 

บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์ 

บจก. เดียร์เพาเวอร์ 

บจก. โรงแรมสหมิตร 

บจก. โกลด์ชิป 

บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ 

บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์) (เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง) 

บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต 

บจก. นามยง มาริไทม์

บริษัท คอตส์ ชิปปิ้ง จ�ากัด (เดิมชื่อ บจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)) 

บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส 

ไม่มี



ชื่อ-สกุล

สัญชาติ

ต�าแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม

112 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ 

ไทย 

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ 

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคล 

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย 

9 กุมภาพันธ์ 2555 

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรประกาศนียบัตร IT-Governance รุ่นที่ 4 ปี 2560 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption  

   the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร  Director Accreditation Program (DAP)  

   รุ่นที่ 84 ปี 2553 

35 

38 นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ3 

ไทย 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

11 มิถุนายน 2555 

นายประวิทย์ อนันต์คูศรี 4 

ไทย 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

9 ตุลาคม 2560 

• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี 

อื่นๆ 

•  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

•  Level 1 of Chartered Financial Analyst (CFA) 

• Diploma in Thai Financial Reporting (DipTFR),Federation 

   of Accounting Professions Under the Royal Patronage 

   of his Majesty the King 

• Modern Managers Program (MMP 64), 

   Chulalongkorn University 

4.

5.

6. 36 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่มี

อื่นๆ

• Level 1 of Chartered Financial Analyst (CFA)



สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
1

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ประวัติการท�างาน ประวัติ

การท�า

ผิด

กฎหมาย

ในระยะ

เวลา 5 ปีที่

ผ่านมา
2
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0.00% เป็นบุตรของ 

ดร.เทพรักษ์ 

เหลืองสุวรรณ 

ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน  

ปัจจุบัน 

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2559 - ปัจจุบัน  

2555 - ปัจจุบัน  

2555 - ปัจจุบัน  

2548 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2555 - 2558 

2555 - 2558

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ 

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคล 

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) 

บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล 

บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 

บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี

0.00% 

0.00% 

ไม่มี 

ไม่มี 

2555 - ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2548 - 2555 

2544 - 2548 

2560 - ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2559 - 2560 

2558 - 2559

2545 - 2558 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Associate Director 

Financial Contoller

ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

บจก. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ี

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บจก.อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส

บจก. ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ

บจก. ส�านักงาน อีวาย

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 



114 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวโสภณา ภาระพฤติ
 

ไทย 

เลขานุการบริษัท 

11 สิงหาคม 2558 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี 

อื่นๆ

• ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Corporate Sustainability

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ประกาศนียบัตรส�านักฝึกอบรมวิชาว่าความ  

   สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ ์

• ประกาศนียบัตร Finance for Non- Finance Executives 

   รุ่นที่ 13 ปี 2559  

• ประกาศนียบัตร Finance for the General Manager 

   รุ่นที่ 3 ปี 2559 

401.

ชื่อ-สกุล

สัญชาติ

ต�าแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท

อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม

หมายเหตุ :

ส�าหรับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัทโปรดพิจารณาที่ "โครงสร้างการจัดการ" 

สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560    

ความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

           

นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

นายประวทิย์ อนนัต์คูศร ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2560 แทนนางสาวปฐมภรณ์ อปุโชตสิวุรรณ ทีล่าอออก 

       

1)  การกระท�าโดยไม่สุจริต หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

2)  การเปิดเผย หรอื เผยแพร่ข้อมลูหรอืข้อความอนัเป็นเทจ็ทีอ่าจท�าให้ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญัซึง่อาจมผีลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน   

     หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3)  การกระท�าอนัไม่เป็นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผู้ลงทนุในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืม ีหรอืเคยมส่ีวนร่วมหรอืสนบัสนนุการกระท�าดงักล่าว 

1

2

3

4

รำยละเอียดเกี่ยวกับเลขำนุกำรบริษัท

• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



115รายงานประจ�าปี 2560

0.00% ไม่มี ไม่มี ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2557 - 2558 

2550 - 2557 

2545 - 2550 

เลขานุการบริษัท  

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ผู้จัดการด้านก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บมจ. นามยง เทอร์มินัล

บมจ. ยูนิเวนเจอร์ 

บมจ. โกลว์ พลังงาน 

บมจ. แนเชอรัล พาร์ค 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
1

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ

และผู้บริหาร

ประวัติการท�างาน ประวัติ

การท�า

ผิด

กฎหมาย

ในระยะ

เวลา 5 ปีที่

ผ่านมา
2



116 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

บมจ. นามยง เทอร์มินัล 

บริษัทย่อย 

บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) 

บริษัทร่วม 

บจก. แหลมฉบัง อนิเตอร์เนชัน่แนล 

โร-โร เทอร์มนิลั 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

1. บจก. โกลด์ชิป 

2. บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง
3
 

3. บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
4
 

4. บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต 

5. บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) 

6. บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ) 

7. บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต 

8. บจก. ดี ซี ซี 

9. บจก. เดียร์เพาเวอร์

10. บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย) 

11. บจก. ที.คอน. 

12. บจก. ทีซีไอ ทีวี 

13. บจก. ธรรมนารายณ์ 

14. บจก. นามยง มาริไทม์ 

15. บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง 

16. บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย) 

17. บจก. พรเจริญเคหการ 

18. บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง 

19. บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ 

      เซอร์วิสเซส 

20. บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง 

21. บจก. โรงแรมสหมิตร 

22. บจก. เวสคอน ทกัโบ๊ท แอนด์ มารนี เซอร์วสิ 

23. บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ
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/

 

/,//,///

/

/ 

/,// 

/

/

 

/,//,///

/

 

/ 

/ 

/ 

/

/ 

/

 

/ 

/

 

/

/

 

/ 

/ 

/

ดร.เทพรักษ์ 

เหลืองสุวรรณ

นายธนานันต์ 

เหลืองสุวรรณ

นางสาวเพญ็ศรี 

เหลอืงสวุรรณ

นางสาวพิมพ์กาญจน์  

เหลืองสุวรรณ

ดร. สุนีย์ 

ศรไชยธนะสุข

บริษัท /นิติบุคคล กรรมการ ผูบ้รหิาร

และผูม้อี�านาจควบคมุ

ศาสตราจารย์กติตคิณุ 

ดร.บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ
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ตำรำงแสดงข้อมูลกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร 
ผู้บริหำรและผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

/

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/,//, ///

/

 

/

/

/ 

///

/

 

/ 

/// /// 

นางเบญจวรรณ 

สร่างนิทร

นายชัยสวัสดิ์ 

กิตติพรไพบูลย์

นางสุนีย์ ผ่องผุด นายวัลลภ เตียศิริ ดร.วชิญะ เครืองาม นายพงศ์เทพ 

เหลืองสุวรรณ

นายอมรณัติ 

จรรยงค์

นางสาวปฐมภรณ์ 

อุปโชติสุวรรณ 1

นายประวิทย์

อนันต์คูศรี 2
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24. บจก. เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์  

25. บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ 

26. บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์

27. บมจ. โกลว์ พลังงาน 

28. บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

29. บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 

30. บมจ. ศิครินทร์ 

31. บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอย ี

32. มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาราช 

33. มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์  

34. สภาลูกเสือไทย 

35. สภาสถาบันพระปกเกล้า 

36. สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

37. สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

38. สมาคมแบตมนิตนัแห่งประเทศไทย 

       ในพระบรมราชปูถมัภ์

39. ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั

40. ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

/ 

X

X

/ 

/ 

/

/

/ 

/,// /,// /,// /

/

/

/

/ 

/ 

ศาสตราจารย์กติตคิณุ 

ดร.บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ

ดร.เทพรักษ์ 

เหลืองสุวรรณ

นายธนานันต์ 

เหลืองสุวรรณ

นางสาวเพญ็ศรี 

เหลอืงสวุรรณ

นางสาวพิมพ์กาญจน์  

เหลืองสุวรรณ

ดร. สุนีย์ 

ศรไชยธนะสุข

บริษัท /นิติบุคคล กรรมการ ผูบ้รหิาร

และผูม้อี�านาจควบคมุ

นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

นายประวทิย์ อนนัต์คูศร ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2560 แทนนางสาวปฐมภรณ์ อปุโชตสิวุรรณ ทีล่าอออก

บจก.คอตส์ ชิปปิ้ง เดิมชื่อ บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) 

บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์) เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง      

1

2

3

4

หมายเหตุ :

             X    

             /    

             //    

             ///           

=   ประธานกรรมการ

=   กรรมการ

=   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

=   ผู้บริหาร

///
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นางเบญจวรรณ 

สร่างนิทร

นายชัยสวัสดิ์ 

กิตติพรไพบูลย์

นางสุนีย์ ผ่องผุด นายวัลลภ เตียศิริ ดร.วชิญะ เครืองาม นายพงศ์เทพ 

เหลืองสุวรรณ

นายอมรณัติ 

จรรยงค์

นางสาวปฐมภรณ์ 

อุปโชติสุวรรณ 1

นายประวิทย์

อนันต์คูศรี 2

/

/

/

/,//



120 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

                        

                  1 ม.ค. 2560                  30 ธ.ค. 2560          เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)
                                                                              มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท        มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท

กรรมกำรบริษัท

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซ่ึงรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) 

ชื่อ-สกุล                               จ�ำนวนหุ้นบริษัท

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 

คู่สมรส

นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ 

คู่สมรส 

นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ 

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ 

ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข 

คู่สมรส 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ 

คู่สมรส 

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 

คู่สมรส 

นางสุนีย์ ผ่องผุด 

คู่สมรส 

นายวัลลภ เตียศิริ 

คู่สมรส 

ดร.วิชญะ เครืองาม 

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ 

668,000

66,824,900

30,000

9,625,000

115,200

9,625,100

9,625,100

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

668,000 

66,824,900 

30,000 

9,625,000 

32,000 

9,625,100 

9,625,100  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,336,000

133,649,800

60,000

19,250,000

147,200

19,250,200

19,250,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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                  1 ม.ค. 2560                  30 ธ.ค. 2560          เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)
                                                                              มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท        มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท

ผู้บริหำร

ชื่อ-สกุล                               จ�ำนวนหุ้นบริษัท

ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 

คู่สมรส  

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ 

นายอมรณัติ จรรยงค ์

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ 1

นายประวิทย์ อนันต์คูศรี 2

66,824,900 

30,000

9,625,100 

100

0

0

0

133,649,800

60,000 

19,250,200  

200 

0

0 

0

66,824,900

30,000

9,625,100

100

-

-

- 

หมายเหตุ :

นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
นายประวทิย์ อนนัต์คศูร ี ได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่ 9 ตลุาคม 2560 แทนนางสาวปฐมภรณ์ อปุโชตสิวุรรณ ทีล่าออก

1

2

กำรถือครองหลักทรัพย์บริษัทของ
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร



122 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำรบริษัท

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.25

ปัจจบุนับรษิทัมกีารประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน

และก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีและคณะกรรมการบรหิารทัง้แบบรายคณะ

และรายบุคคล ซึง่จะจดัให้มกีารประเมนิผลงานคณะกรรมการบรษิทั

และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี

กระบวนกำร
เมื่อถึงสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะน�าส่งแบบประเมินตนเองของทั้ง

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยทัง้แบบรายคณะ

และรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจ�าปี 

หลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(ร้อยละ)

98.38

97.92

98.30

 

100.00

91.67

(ร้อยละ)

96.88

98.96 

96.67

 

97.92

 

100.00 

หัวข้อประเมิน

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

การพัฒนาตนเองของกรรมการ

หัวข้อประเมิน

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ

การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ

ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.08 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.91 แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.18

หัวข้อประเมิน

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ

ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

หัวข้อประเมิน

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ

ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น

(ร้อยละ)

97.50 

96.88

93.75

 

87.50

(ร้อยละ)

100.00

96.88

95.83

100.00

เลขานุการบริษัทจะรวบรวมผลประเมินและสรุปผลการประเมิน

ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยทัง้แบบรายคณะ

และแบบรายบคุคลให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบต่อไป

 
หลักเกณฑ์
บริษัทใช ้หลักเกณฑ ์การประเมินตนเองตามแนวทางที่

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยน�าหลกัเกณฑ์ดังกล่าว

มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท 

การประเมนิตนเองดงักล่าวเป็นการช่วยให้กรรมการได้พจิารณา

ทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาเพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงการท�างานในปีถัดไป
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คณะกรรมกำรบริหำร

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.65

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.19

กำรประเมินตนเอง

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.05

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.58 

หัวข้อประเมิน

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ

ส่งเสริมให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ด�าเนินงานภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หัวข้อประเมิน

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

การประชุมของคณะกรรมการ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

การส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจควบคู่

ไปกับการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ

บรรษัทภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การส่งเสริมให้ผู้บริหารสายงานหลักและ

พนักงานด�าเนินงานภายใต้การก�ากับดูแล

กิจการที่ดี 

(ร้อยละ)

98.33 

98.61

95.83

 

100.00

(ร้อยละ)

97.92 

100.00

95.31

 

100.00

 

100.00 

(ร้อยละ)

95.83

97.92

94.44

 

100.00 

(ร้อยละ)

100.00

100.00

97.92

 

100.00

 

100.00 

หัวข้อประเมิน

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ

ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น

หัวข้อประเมิน

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

การประชุมของคณะกรรมการ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

การส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจควบคู่

ไปกับการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ

บรรษัทภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การส่งเสริมให้ผู้บริหารสายงานหลักและ

พนักงานด�าเนินงานภายใต้การก�ากับดูแล

กิจการที่ดี 
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กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท
และคณะกรรมกำรชุดย่อย

ชื่อ-สกุล                          กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด

                                                                   คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรตรวจสอบ    คณะกรรมกำรสรรหำ     
                                                                                           พิจำรณำค่ำตอบแทนและ
                                                                                                                                                                      กิจกำรที่ดี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 

นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ 

นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ 

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข 

นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย ์

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 

นางสุนีย์ ผ่องผุด 

นายวัลลภ เตียศิร ิ

ดร.วิชญะ เครืองาม 

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ 

5/5

5/5 

4/5 

4/5 

5/5

5/5

5/5 

5/5 

5/5 

5/5 

5/5 

3/5 

-

-

-

-

-

5/5

-

5/5

5/5 

-

5/5

- 

-

-

-

-

-

-

-

2/2

-

2/2 

2/2 

-
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ได้มีมติก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังน้ี

คณะกรรมกำร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ประธำน

ค่ำเบี้ยประชุม

(บำท/ครั้ง)

57,000

32,000

27,000

กรรมกำร

ค่ำเบี้ยประชุม

(บำท/ครั้ง)

26,000
21,000

16,000

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท
ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

นางสุนีย์ ผ่องผุด

นายวัลลภ เตียศิริ

ดร.วิชญะ เครืองาม

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

รวม

281,000

128,000

102,000

103,000

128,000

128,000

128,000

128,000

128,000

128,000

128,000

77,000

1,587,000

-

-

-

-

-

156,000

-

103,000

103,000

-

103,000

-

465,000

-

-

-

-

-

-

-

52,000

-

31,000

31,000

-

114,000

281,000

128,000

102,000

103,000

128,000

284,000

128,000

283,000

231,000

159,000

262,000

77,000

2,166,000

ชื่อ-สกุล                                 คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรตรวจสอบ   คณะกรรมกำรสรรหำ     รวม
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                             พิจำรณำค่ำตอบแทน

                        และก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี
                                                                               (บำท)                (บำท)                           (บำท)
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ค่ำตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

ค่ำตอบแทนของผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ผูบ้รหิารของบรษิทัมจี�านวน 5 คนได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงนิ ประธานเจ้าหน้าทีด้่านปฏิบัตกิาร 

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินโดยได้รับค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ จากบริษัทในปี 2560 รวม 40.10 ล้านบาท

ค่ำตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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บุคลำกร

จ�ำนวนบุคลำกรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหำร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจ�านวน 81 คน

แบ่งตำมฝ่ำยงำนและเพศ

ฝ่ำยงำน

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายคลังสินค้า

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ�ารุงพื้นที่

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายเงินเดือนกลางและส�านักงาน

แผนกความปลอดภัยฯ

รวม

ชำย

ชำย

39

7

46

หญิง

หญิง

22

13

35

รวม

รวม

61

20

81

แบ่งตำมที่ตั้งส�ำนักงำน

ที่ตั้งส�ำนักงำน

แหลมฉบัง

กรุงเทพมหานคร

รวม

3 

22 

7 

5

16 

2 

5 

6 

9

6 

81

1 

5 

1 

1 

15 

1 

3 

3

4 

1 

35

2 

17 

6 

4

1 

1 

2 

3 

5

5 

46

กำรเปลีย่นแปลงจ�ำนวนพนกังำนอย่ำงมนียัส�ำคญัในช่วง 
3 ปีที่ผ่ำนมำ 
-ไม่มี-

ข้อพิพำทแรงงำนที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
-ไม่มี-

ผลตอบแทนรวมของบุคลำกร (ไม่รวมผู้บริหำร)
ในปี 2560 บรษิทัได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจ�านวน 81 คน 

ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและ

สวัสดิการอื่นๆ จ�านวน 65.08 ล้านบาท

นโยบำยกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำน
บริษัทมีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

ให ้โอกาสและผลตอบแทนที่เป ็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะส้ันและ

ในระยะยาว โดยนอกจากเงนิเดอืนทีพ่นกังานได้รบัเป็นประจ�า

ทกุเดอืนแล้ว บรษิทัใช้ผลประเมนิของพนกังานในการค�านวณ

ส�าหรับการจ่ายโบนัสประจ�าปีอีกด้วย 

การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ

พนักงาน กระท�าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และ

ระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

1.

2.
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นโยบำยกำรพัฒนำพนักงำน
บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า "พนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ

ที่สุด" และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความส�าเร็จ

ตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้  ทั้งนี้รายละเอียดของงานที่ได้เริ่ม

ด�าเนินการไปแล้ว กล่าวคือ

การฝึกอบรมและพัฒนา 

บริษัทให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุก

ระดับโดยได้มีการจัดท�าแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน สร้าง

วัฒนธรรมให้พนักงานเห็นความส�าคัญของการพัฒนาตนเอง 

และสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและ

ภายนอกตามความคาดหวังของหน่วยงาน ตลอดจนติดตาม

วัดผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้โดยมุ ่งเน้นให้สามารถ

ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ และเพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ฝ่ายจัดการได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการท�างานร่วม

กัน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing) 

ผ่านการมอบหมายโครงการส�าคัญต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้

บุคลากรได้ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย

การโอนย้าย และหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

เป็นแนวทางหนึง่ในการพฒันาให้พนกังานเรยีนรูก้ระบวนการ

โดยในปี 2560 พนกังานและผูบ้รหิารได้รบัการพฒันาและฝึกอบรม

จ�านวนทั้งสิ้น 85 คน ซ่ึงเป็นการอบรมภายในจ�านวน 3,171 ชัว่โมง

และอบรมภายนอกจ�านวน 675 ชั่วโมง รวมทัง้สิน้ 3,846 ชัว่โมง 

คิดเป็นจ�านวนช่ัวโมงอบรมเฉล่ีย 45.25 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี 

รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจ�านวน  965,000 บาท คิดเป็น

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 11,352.95 บาท ต่อคน

สุขอนำมัยและสภำพแวดล้อมในที่ท�ำงำน
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติ สขุภาพ อนามยั และทรพัย์สิน

ของพนักงานอยู่เสมอ โดยด�าเนินการตามมาตรการด้านความ

ปลอดภยัอาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ 

และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน

  

ในปี 2560 ไม่มีพนักงานบริษัทประสบภัยอันตรายจากการเกิด

อุบัติเหตุจากการท�างานและเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน

1.

ท�างานอืน่เพือ่ให้สามารถปฏบิตังิานแทนกนัได้ โดยส่งเสรมิให้

มกีารจดัท�าคูม่อืการปฏบิตังิาน (Standard Operating Procedure) 

อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการเติบโต

ไปสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นด้วย

2.

อุบัติเหตุจากการท�างาน

และเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างาน = 0

ความผูกผันของพนักงานต่อองค์กร 

72.2% พนักงานมีส่วนร่วมหรือเสนอแนวคิดในการ

ด�าเนนิงานผ่านการประชมุพนกังานทกุเดอืน

จ�านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 45 ชั่วโมง 

สูงกว่าเป้าหมายที่ 12 ชั่วโมงต่อคน
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สวัสดิกำรของบริษัท

หมวดที่ 1 สวัสดิการด้านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพกลุ่ม

ตรวจสุขภาพประจ�าปี

ของเยี่ยมพนักงาน

ค่าทันตกรรม

หมวดที ่2 สวสัดกิารเงินช่วยเหลอืทางสงัคม
เงินช่วยเหลือการอุปสมบท

เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน

เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรของพนักงาน 

เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาพนักงาน

หมวดที ่3 สวสัดกิารเงนิช่วยเหลอืการปฏบิตังิาน
เงินช่วยเหลือการเดินทาง

ค่าน�้ามัน

หมวดที ่4 สวสัดกิารเพือ่ความมัน่คงในอาชพี
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมวดที่ 5 สวัสดิการเพื่อตอบแทน
ความทุ่มเทในการท�างาน
โบนัสประจ�าปี

รางวัลพนักงานดีเด่น

รางวัลการท�างานมานาน

เบี้ยขยันรายเดือน

หมวดที่ 6  สวัสดิการอื่นๆ
การกู้ยืมเงินกับธนาคอาคารสงเคราะห์

ท่องเที่ยวประจ�าปี

$





Our Team 

“Great things in business are never done by one person.
They’re done by a team of people.”

Steve Jobs
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บรษิทัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ

มุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างต่อเนือ่งโดย

เชือ่มัน่ว่าการก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัท  โดยสามารถเพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนแก่

ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุในระยะยาวตลอดจนสร้างความเชือ่มัน่ให้กบั

ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูท้ีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่าย เพือ่ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ

ของบรษิทัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรสอดคล้องกบัหลกัการก�ากบั

ดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และระเบยีบ

ปฏิบัติของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

โดยจดัให้มกีารทบทวน และปรบัปรงุให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ เพือ่

สือ่สาร และสร้างความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการ

ทีด่ใีห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัได้รบัทราบและ

ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งได้แก่

การบรรลุถึงเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจและการเจริญเติบโต

ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ในปี 2560 คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตันิโยบายการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ

ก�ากับดแูลกจิการทีด่ปีี 2560 ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์โครงการส�ารวจ

การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทยซึง่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ทุกฝ่ายสามารถดาวน์โหลดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ได้จากเว็บไซต์ www.namyongterminal.com 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บรษัิทตระหนกัถงึหน้าทีใ่นการดแูลและคุม้ครองให้ผูถ้อืหุน้ทกุราย

ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิ

ในการโอนหุน้ สทิธใินการมส่ีวนแบ่งในผลก�าไร สทิธใินการได้รบั

สารสนเทศของบริษัท

นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจ

ในเรือ่งส�าคัญของบรษิทั เช่น การเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ 

การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

การจ่ายหรอืงดจ่ายเงนิปันผล การเพิม่ทนุและออกหลกัทรพัย์ใหม่ 

ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต ่างๆ ที่

คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอมติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น
บรษิทัก�าหนดให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ภายในเวลา

ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจ�าเป็น

เร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ 

กฎหมายทีใ่ช้บงัคบัทีต้่องได้รบัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้แล้ว บรษิทั

จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ

นอกจากนี้เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุน

สถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านทางคัสโตเดียน บริษัทได้เปิด

โอกาสให้มกีารตรวจสอบรายชือ่ ข้อมลู และเอกสารประกอบการ

ลงทะเบยีนรวมถงึการลงทะเบยีนเพือ่เข้าร่วมการประชมุล่วงหน้า

เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายท�าหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็น

ทางกฎหมายและเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอด

การประชุม และเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยส่งตัวแทน

เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน ในปี 2560 

บรษิทัได้จดัให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 ซึง่จดัขึน้

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง

แกรนด์ บอลรมู 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ 

หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัทด�าเนินการประชุมตาม

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ�ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไป

อย่างถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องและสอดคล้อง
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นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร

กับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ 

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องก�าหนดการ

จดัประชมุผูถ้อืหุน้ทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

และของบริษัทพร้อมทั้งได้น�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ ้นที่มี

รายละเอยีดครบถ้วนเปิดเผยในเวบ็ไซต์ก่อนล่วงหน้า 30 วนั โดย

ได้เปิดเผยในวันที่ 23 มีนาคม 2560 พร้อมจัดส่งหนังสือ

เชิญประชมุซึง่มีวาระทีส่�าคญัอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท 

ได้แก่ รายละเอยีดวาระการประชมุซึง่ได้ระบอุย่างชดัเจนในแต่ละ

วาระทีน่�าเสนอว่าเป็นเรือ่งทีน่�าเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนมุตั ิรวมทัง้

น�าเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่าง

ชัดเจน รวมถึงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจ�าปี

พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุ เอกสารทีต้่องใช้ในการมอบ

ฉนัทะและระบวุธิกีารไว้ชดัเจน โดยจดัส่งให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อน

การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมและประกาศ

โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วัน

ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าว

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม โดยได้จัดส่งให้

ผูถ้อืหุ้นทุกรายท่ีมีรายชือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิด

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท  รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการ

อิสระจ�านวน 3 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถ

เลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้า

ประชุมแทนได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ก�าหนด วัน เวลาการประชุมและสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิน

ทางได้โดยสะดวกโดยบรษิทัจดัให้มเีอกสารประกอบการประชุมซ่ึง

ส่งพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทราบกระบวนการ

และขัน้ตอนในการเข้าร่วมประชมุ การตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐาน

เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอากรแสตมป์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ 

จุดลงทะเบียน ก�าหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสม

และเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้

ล่วงหน้าก่อนเวลาประชมุ 2 ชัว่โมง และต่อเนือ่งจนกว่าการประชมุ

ผูถ้อืหุน้จะแล้วเสรจ็ ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีงบรษิทั

ได้น�าระบบ barcode มาใช้ซึง่ช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักล่าว

ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีซึ่งต้องมีการจัดให้มี inspector เข้ามาท�า

หน้าทีด่แูลและตรวจสอบให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้อง

ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในปี 2560 บริษัทได้เชิญ

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเข ้าร ่วมในการประชุมผู ้ถือหุ ้น คือ

นางสาวณัชชารีย์ อภิโชติสุรรัศมี และนางสาววรพร ตั้งวัชโรบล 

ทีป่รกึษากฎหมายบรษิทั อาร์ แอนด์ ท ีเอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากดั 

เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน (inspector) ในการประชมุผูถ้อืหุน้

ประธานกรรมการได้ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  โดยก่อน

ด�าเนนิการประชุมเลขานกุารบรษิทัได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชมุ 

อธิบายวิ ธี การลงคะแนน การนับคะแนน การใช ้ บัตร

ลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนนและเปิดเผยผลการนับคะแนน

ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อ

ตรวจสอบภายหลัง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือ

แสดงความคดิเหน็อย่างเหมาะสมและเพยีงพอและให้กรรมการที่

เกีย่วข้องชีแ้จงและให้ข้อมลูต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้อย่างชดัเจน ส�าหรบั

วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล ส�าหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัท

ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่ก�าหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

โดยจะน�าคะแนนเสยีงส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนไม่เหน็ด้วย หรอื

งดออกเสยีง รวมทัง้บตัรเสยีหกัออกจากคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้

ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560  มีกรรมการเข้าร่วม

ประชุมรวม 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ประธานคณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธาน



134 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

บรษิทัจะมกีารแจ้งในหนงัสอืเชญิประชมุถงึรายชือ่กรรมการอสิระ

ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากน้ี

บรษิทัได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมและหนงัสอืมอบฉนัทะแบบต่าง ๆ  

(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทั้งรายละเอียดและ

ขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท 
บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ 

โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น

และประชาชนอย่างเท ่าเทียมกันผ ่านเว็บไซต ์ของบริษัท 

www.namyongterminal.com หรอืสามารถตดิต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์

ทีโ่ทรศพัท์: 66 (0) 2679 7357 โทรสาร: 66 (0) 2285 6642 

หรือ E-mail: irnamyong@namyongterminal.com

กำรค�ำนึงถึงบทบำทของกำรมีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

บรษิทั ซึง่ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูค้า คูแ่ข่ง คูค้่าและพนัธมติร

ทางธุรกิจ เจ้าหนี้ สังคมและชุมชนที่บริษัทด�าเนินกิจกรรมด้วย 

รวมถงึการค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมและ

การไม่ละเมดิสทิธมินษุยชนโดยได้ก�าหนดไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณ

ทางธรุกจิ (ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ) และนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดีของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครดัในการปฏบิตังิาน และถอืเป็นภาระหน้าทีแ่ละเป็น

วินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติโดยสรุปสาระส�าคัญดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์

สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม ด้วยความมุ ่งมั่นพัฒนากิจการ

ให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง ค�านึงถึงการสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลัก

การปฏบิตัอิย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั รวมทัง้ด�าเนนิการเปิดเผย

ข้อมลูอย่างโปร่งใส และเชือ่ถอืได้ต่อผูถ้อืหุน้โดยมแีนวทางปฏบิตัิ

ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และด�าเนินการใดๆ 

     ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ  ผ่านทาง 

   เว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.namyongterminal.com

เจ้าหน้าท่ีบรหิาร ประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงนิ ประธานเจ้าหน้าที่

ด้านปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ที่ปรึกษา

กฎหมายและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทแจ้งมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยภายในวนัท�าการถดัไป และผ่านทางเวบ็ไซต์ของ

บรษิทั โดยได้ระบผุลของการลงคะแนนเสยีง (เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

งดออกเสียง) ในแต่ละวาระและจัดส่งรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอน

การลงคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

งดออกเสียง) ในวาระที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถาม

ของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และหน่วยงานราชการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมทั้ง

เผยแพร่รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัอกีด้วย

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม 
กำรเสนอวำระกำรประชมุและชือ่บคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลอืกตัง้

เป็นกรรมกำร 

เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิของ

ตนเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 

เป็นการล่วงหน้าโดยก�าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 

31 ธันวาคม 2559 

ทัง้น้ีบรษิทัได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัและได้แจ้งข่าว

ให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 
เพ่ือรกัษาสทิธใิห้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเข้าประชมุด้วยตนเอง  บรษิทั

ได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ไปพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุมและได้มีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้

ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้

ตวัแทนของผูถ้อืหุน้หรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเข้าร่วมประชมุ

และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดย
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4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และข้อมูล

     เพิม่เตมิทีถ่กูต้องครบถ้วน เพยีงพอและทนัเวลาต่อการตดัสนิใจ

ผลงานและแผนงานที่ส�าคัญ
ในปี 2560 บรษิทัได้รบัคะแนนเตม็ร้อยละ100 จากการประเมนิ

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม

บริษัท 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการประเมินตาม

โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง

ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของการ

เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และ

บริษัทยังคงมุ ่งมั่นพัฒนาเรื่องคุณภาพการจัดการประชุมให้

สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในปีถัดๆไป

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน
พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและส�าคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท

ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า บริษัทจึงมีการ

ก�าหนดนโยบายและการปฏบิตัต่ิอพนกังานไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับการท�างาน โดย

ถอืเป็นนโยบายทีป่ฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม

ทัง้ในด้านการก�าหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสม การจดัให้มสีวสัดกิาร

และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที่

ท�างาน รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน 

โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. เปิดโอกาสอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอในการเรียนรู้ และพัฒนา

ความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ 

2. มีการอบรมจรรยาบรรณในการท�างานว่าด้วยการปฏบิตังิานทีด่ี 

    โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3. มีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม

ผลงานและแผนงานที่ส�าคัญ
• การเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน

ในการด�าเนินงานด้านบคุลากรของบรษิทัมนีโยบายและแนวปฏิบตัิ 

ต่อพนกังานซึง่ถอืเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคญัต่อความส�าเรจ็

   ของธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานไว้ดังนี้

1. มกีารปฐมนเิทศ การอบรมด้านจรรยาบรรณธรุกจิ นโยบาย

    ต่อต้านคอร์รปัช่ัน ความปลอดภยัและระบบคณุภาพ ตลอดจน

   ความรูเ้บือ้งต้นด้านต่าง  ๆทีจ่�าเป็นต้องใช้ในงานให้แก่พนกังานใหม่ 

ก่อนเข้าไปเรยีนรูง้านฝ่ายทีพ่นกังานสงักดัในขณะปฏบิตังิาน   

    (On the job training) โดยผลจากการท�าแบบทดสอบ Pre-test  

และ Post-test ในการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและ

นโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่แสดงให้เหน็ว่าอนัดบั 1 ทีพ่นักงานและ

ผูบ้รหิารมหีน้าทีต้่องปฏบิตันิอกเหนอืจากการท�างานภายใต้

ความรบัผดิชอบตามต�าแหน่งงานทีไ่ด้รบัมอบหมายคอืเรือ่ง

ความซือ่สตัย์สจุรติ และไม่กระท�าการอนัน่าจะเป็นการทจุรติ

และคอร์รัปช่ันและเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งของเราที่ไม่พบเรื่อง

ร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

2. ส่งเสรมิการรณรงค์และปลกูฝังค่านยิมเรือ่งความปลอดภยัและ

ชีวอนามัย โดยจัดกิจกรรม  safety day 

3. ปี 2560 เป็นปีแรกที่บริษัทมีการส�ารวจความผูกพันของ

พนักงานต่อองค์กร ภาพรวมของคะแนนความผูกพันของ

พนกังานต่อองค์กรเท่ากบั 77.2 % อยูใ่นระดบักลางค่อนข้างสงู

4. ผลจากการประเมินผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญขององค์กร คือ

พนกังานซึง่เป็นส่วนส�าคญัในการขบัเคลือ่นธรุกจิ ดงันัน้ความเสีย่ง

จากการพฒันาขดีความสามารถบคุคลากรในองค์กรไม่ทนัต่อ

การด�าเนนิธรุกจิทีม่คีวามท้าทายมากขึน้ในอนาคต จะส่งผล

ส�าคญัยิง่ในการเตบิโตของธรุกจิอย่างยัง่ยนืตามแผนงานใน

ระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัทได้

โดยมกีารก�าหนดแผนงานระยะสัน้ (ปี 2561) ให้มกีารเสรมิสร้าง

ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร

จัดการต้นทุนเบื้องต้นให้แก่พนักงานทุกวิชาชีพ ได้เข ้าใจ

ธุรกิจของบริษัทมากขึ้น อีกทั้งพนักงานยังสามารถน�าความรู้

ที่ได้เรียนไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตของตนได้อีกด้วย โดย

คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของพนักงาน

และผู้บริหารทั้งหมด

ส�าหรับแผนงานระยะกลาง (ปี 2561- 2563) จะเริ่มการจัด

ระบบพี่เล้ียง (Coaching and Mentoring Program) ส�าหรับ

พนักงานกลุ่มเทคนิคที่มีประสบการณ์ ให้ถ่ายทอดความรู้ให้

กับพนักงานกลุ่มเทคนิคระดับต้น

• การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทมีก�าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและ
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สวสัดกิารของพนกังานทีช่ดัเจน โดยมกีารให้ผลตอบแทนและ

สวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่

อยู่ในธุรกิจเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าการบริหารค่าตอบแทน

และสวัสดิการส�าหรับพนักงานบริษัทอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

โดยปัจจบัุนมีคณะกรรมการสวสัดกิาร (“Welfare Committee”) ซ่ึง

ประกอบ ผูแ้ทนฝ่ายนายจ้าง 3 คน และผูแ้ทนฝ่ายลกูจ้าง 6 คน 

โดยในปี 2560 มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกันทั้งสิ้น 

4 คร้ัง รายละเอยีดสวสัดกิารบรษิทัโปรดพจิารณาหวัข้อ “บุคลากร”

โดยแผนงานในปี 2561 บริษัทสนับสนุนการบริหารกองทุน

อย่างมีส่วนร่วมเรียกว่า Employee Choice ที่เปิดโอกาสให้

พนักงานสามารถเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพได้ตามความต้องการของตนเองและปรับเปล่ียน

นโยบายการลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนก�าหนดเพื่อ

สร้างหลักประกันทางการเงินส�าหรับพนักงานเมื่อต้องออก

จากงานหรือเกษียณอายุ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน

พึ่งพาตนเองด้านการเงินในระยะยาวได้ระดับหนึ่ง สอดคล้อง

กับแนวปฏบิตั ิ4.4.2 ของ CG Code ทัง้นีปั้จจบุนับรษิทัจดัให้มี

สวสัดกิารกองทนุส�ารองเลีย้งชพีโดยอตัราทีบ่รษิทัสมทบสงูสดุ

ทีร้่อยละ 12 ส�าหรบัพนกังานที ่มอีายงุานมากกว่า 10 ปีขึน้ไป

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดย

เน้นทีค่วามเอาใจใส่และความรบัผดิชอบซึง่มผีลต่อความส�าเรจ็ของ

ธุรกิจโดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของบริการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ เพื่อ

รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทได้มีการส�ารวจ

ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน 

และน�ามาเป็นแนวทางในการปรบัปรงุการบรกิารและบรหิารงาน

ให้ดยีิง่ขึน้ นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาบคุลากรโดยมกีารอบรมและ

ให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและ

พฒันาเพิม่พนูทกัษะและความรูใ้ห้แก่พนกังานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่

ให้ลูกค้าได้รบัประโยชน์สงูสดุจากการให้บรกิาร  บรษิทัได้รบัการ

รับรองจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับ

ลูกค้าของบริษัทดังนี้

• ระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก 

   Lloyd’s Register Quality Assurance Limited

• มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2004 จาก 

   Lloyd’s Register Quality Assurance Limited

• ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม

   มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 จาก Lloyd’s Register Quality 

   Assurance Limited 

• รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ

โลจสิตกิส์ (Excellent Logistics Management Awards หรอื ELMA) 

   จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   

• รางวลัผูป้ระกอบธรุกจิดเีด่นประจ�าปี 2557 (Prime Minister’s 

Business Enterprise Award 2014 : PM Award 2014) 

ประเภทรางวลัธรุกจิบรกิารยอดเยีย่ม (Best Services Enter prise 

Award) สาขา Logistics จากพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี

ทั้งนี้บริษัทยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าแต่อย่างใด

และมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตั้งอยู่บน

พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

2. ให้ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบับรกิารอย่างครบถ้วนถกูต้องเพยีงพอ 

และทันต่อเหตุการณ์

3. การรักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์โดย

มชิอบเว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากลูกค้าและผู้มอี�านาจของบรษิทัก่อน

หรอืเป็นข้อมลูทีต้่องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วข้องตาม

บทบังคับของกฎหมาย

4. จัดให้มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและ

   ความปลอดภัยของการบริการ

ผลงานและแผนงานที่ส�าคัญ
ในปี 2560 มกีารประชุมร่วมกับลูกค้าเพือ่รบัทราบปัญหาและหาทางออก

ร่วมกันโดยมีการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง รายละเอียดผลส�ารวจ

ความพงึพอใจลกูค้าโปรดพจิารณาหวัข้อ “ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั”

ส�าหรับแผนงานในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดอบรมและเพื่อการ

ตรวจประเมิน ISO9001:2015, ISO14001:2015 ต่อไป

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง
บรษิทัสนบัสนนุและส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี

และเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและ

หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติ

ต่อคู่แข่งดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

2. ไม่ท�าลายช่ือเสยีงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
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นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคูค้่าหรอืพนัธมติรทางธรุกจิ
บริษัทด�าเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง

ยตุธิรรมและโปร่งใส ปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการค้าอย่างเคร่งครดั 

โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่

เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มที่ส�าคัญ 

กลุ่มที่ 1 คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีลักษณะทั่วไป 

(Normal Supplier or Business partner)

หมายถึง กลุ่มคู่ค้าที่บริษัทซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไปซึ่งมีผู้ขายหรือให้บริการมากรายใน

ท้องตลาด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ปฏบิตัต่ิอคูค้่าหรอืพนัธมติรทางธรุกจิอย่างเสมอภาค เป็นธรรม   

และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย

2. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคู่ค้าหรือพันธมิตรทาง

ธรุกจิ หลกัเกณฑ์การจดัซือ้จดัจ้างและการว่าจ้างบรษิทัภายนอก 

โดยเน้นการพจิารณาจากการวางกลยทุธ์ทางธรุกจิ มาตรฐาน

ด้านความปลอดภยัของคูค้่าหรอืพนัธมติรทางธรุกจิทีส่อดคล้อง

กบักลยทุธ์ทางธรุกจิของบรษิทั บรษิทัมหีลกัเกณฑ์การคัดเลือก

คูค้่าและบรษิทัภายนอกซึง่ต้องอนมุตัโิดยผูม้อี�านาจของบรษิทั

โดยมีการเปรียบเทียบราคาและค�านึงถึงประเด็นอื่นๆ เช่น

2.1 ความสามารถ

2.2 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 

2.3 สถานภาพทางการเงิน

2.4 ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ

2.5 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและด�าเนินคดี

 

กลุม่ที ่2 คู่ค้าหรอืพันธมติรทางธรุกจิทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน 

หมายถงึ คูค้่าหรอืพนัธมติรทางธรุกจิทีม่คีวามช�านาญเฉพาะด้าน

อันเป็นส่วนส�าคัญต่อมาตรฐานการให้บริการการบริหาร

ท่าเทยีบเรอื หรอืเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการให้ค�าแนะน�าเชงิปฏบิตักิาร

ซึ่งมีส่วนสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของบริษัท

โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 โดยเน้นการ

ปฏบิตัเิพิม่เตมิดงันี้

1. ความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

2. มาตรฐานเฉกเช่นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านพงึมแีละต้องสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานของบริษัท 

3. มีการประเมินผลงานโดยเน้นในเรื่องผลกระทบทางธุรกิจและ

การปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานการท�างานตามคู่มือ

ปฏิบัติงาน (working procedure)

นอกจากนีบ้รษิทัมนีโยบายส่งเสรมิให้คู่ค้าและพนัธมติรทางธรุกจิ

ของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการ

ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย

การเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัท

ผลงานและแผนงานที่ส�าคัญ
หนึง่ในคูค้่าทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน คอื ผูร้บัเหมาเคลือ่นย้าย

รถยนต์ภายในท่าเทยีบเรอืจะต้องมบีคุลากรทีไ่ด้รบัการอบรมตาม

มาตรฐานการปฏบิตังิานจากฝ่ายปฏบิตักิาร และผูร้บัเหมาต้องมี

การก�าหนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพือ่ลดความเสีย่งอบัุติเหตุ

จากการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนความปลอดภัยของบริษัท 

เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่กระทบต่อ

ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบมาตรฐานการท�างานโดย

ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ 
บรษิทัเน้นการก�าหนดกลยทุธ์ในการบรหิารเงนิทนุ บรหิารสภาพ

คล่องเพือ่การช�าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้รงตามระยะเวลา ตลอดจนสร้าง

ความเช่ือมั่นให้แก่เจ้าหนี้โดยเน้นที่ความสุจริตและยึดมั่นตาม

เงื่อนไขและสัญญาที่ท�าไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดโดยมีแนวทาง

ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

1. จัดท�าสัญญาที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน

นอกจากนีบ้รษิทัก�าหนดให้มกีารช�าระเงนิคืนครบถ้วนตามเวลา

และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ ตามที่ได้ก�าหนด

ไว้ในสัญญา (ถ้ามี)

2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงกันไว้ได้ 

บรษิทัจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยเรว็เพือ่ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข

และป้องกันความเสียหาย 

นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสังคมและการพฒันาชมุชน
บรษิทัค�านงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวม การรกัษาสิง่แวดล้อมและไม่

กระท�าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์

สาธารณะ โดยได้ด�าเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม

อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะโครงการทีเ่กีย่วกบัความ

ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อ

ให้เกดิความสญูเสยีต่อชีวติและทรพัย์สนิของชมุชนและสิง่แวดล้อม
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โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนดังนี้

1. ปลกูจติส�านกึเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้

เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ 

2. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2560 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

ได้ร่วมกันจัดท�าโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและ

ตอบแทนสังคม รายละเอียดโปรดพิจารณาในหัวข ้อเรื่อง  

“ความรับผิดชอบต่อสังคม”

นโยบำยและแนวกำรปฏิบัติในกำรพัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
แนวโน้มการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได้อย่าง

ชัดเจนของเทคโนโลยี อาจท�าให้การพัฒนาขีดความสามารถใน

องค์กรในเรือ่งการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในกระบวนการท�างานไม่ทนั

ต่อการด�าเนินธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้นในอนาคต

ดงัน้ันบรษิทัจงึก�าหนดความส�าคญัเรือ่งเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้

หลักการดังนี้ 

1. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่อียูใ่นปัจบุนัให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุ

เป้าหมาย : เน้นการปรบัปรงุกระบวนการท�างาน เพือ่ให้ต่อยอด

แนวคดิ ความรู ้เพือ่น�าไปสูน่วตักรรมในกจิกรรมเดมิของบรษิทั 

2. การสร้างธรุกจิใหม่ หรอื บรกิารใหม่ให้เป็นนวตักรรมและ

แตกต่างไปจากธุรกิจเดิม 

เป้าหมาย : เน้นการสร้างโอกาสในการด�าเนินการธุรกิจใหม่ 

ผลงำนและแผนงำนที่ส�ำคัญ
นับแต่ปี 2559 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศได้ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน

ภายใต้ชื่อโครงการ peoplewin เพื่อใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล

และประวตัขิองพนกังาน ระบบการลาและอนมุตักิารลา และการ

ประเมินผลงานของพนักงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

เป็นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศใช้เอง ลดการพึง่พาการจดัซือ้

โปรแกรมส�าเร็จรูปจากภายนอก ซึ่งนอกจากจะได้ความถูกต้อง

แม่นย�า รวดเร็วของการจัดเก็บข้อมูลและการอนุมัติแล้ว

 

ในการใช้เทคโนโลยเีข้ามาทดแทนการใช้กระดาษ หากคดิต้นทนุ

ที่ลดลงของการลดการใช้กระดาษไม่มากนัก โดยประมาณการ

จากจ�านวนวันลาจากพนักงาน จ�านวนใช้กระดาษลดลงไปได้

ปีละ 838 แผ่น แต่เมือ่เทยีบกบัความรวดเรว็ แม่นย�า ของการจดัเกบ็

ข้อมลู การเกบ็ประวตัแิละสบืค้นย้อนหลงั และประสทิธภิาพในการ

ค้นหาและตอบสนองต่อฝ่ายบรหิารกลบัท�าได้อย่างรวดเรว็มากขึน้ และ

ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

แผนงานระยะกลาง (ปี 2561-2563) ดังนี้

1. สร้างบรรยากาศในองค์กรเอ้ือต่อการคิดค้นนวัตกรรม สร้าง

ผู้น�ากลุ่มย่อยที่มีส่วนชี้น�าที่ดี สร้างบรรยากาศของผู้ร่วมงาน

อย่างสร้างสรรค์ 

2. การทดลองท�าโครงการกลุ่มเล็ก (Start up) เพื่อน�าเสนอ

โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการ

ท�างานบริษัทได้ โดยมีการให้รางวัลแก่ผู้ท�าโครงการเพื่อสร้าง

ก�าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

3. น�าโครงการ Start up มาใช้จริงและเผยแพร่เป็นตัวอย่างเพื่อ

กระตุ้นแนวคิด

4. สร้างวฒันธรรมขององค์กรแห่งการเรยีนรู ้(Learning Environment) 

และเป็นช่องทางการด�าเนินการในระบบบริหารการจัดการ

ความรู้ (Knowledge Management)

นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้
มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและ

พนกังานทกุคนตระหนกัในการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

บรษิทัได้ด�าเนนิงานตามกฎหมาย กฎระเบยีบและข้อบงัคับต่างๆ 

ด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัอย่างเคร่งครดัตามมาตรฐาน

สากล ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 และ OHSAS 

18001:2007 โดยผลการด�าเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพ

สิง่แวดล้อมและความปลอดภยัต่างๆ จะถกูจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ

และได้รับการตรวจติดตามผลจากแผนกความปลอดภัยฯ อย่าง

สม�า่เสมอ และจดัส่งผลการตรวจวดัต่างๆ ไปยงัหน่วยงานภาครฐั

ทีเ่กีย่วข้องตามระยะเวลาทีก่�าหนด โดยบรษิทัมแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบั

การด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมของบริษัท เช่น big cleaning day, Safety day

2. สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความ
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ส�าคญัถงึความปลอดภยัในการท�างานผ่านการอบรมและจดัท�า

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อน�าเสนอข่าวสารด้านความปลอดภัย 

อย่างสม�่าเสมอ

3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงำนและแผนงำนที่ส�ำคัญ
3.1 ด้านการใช้ไฟฟ้า : มกีารประกาศวตัถปุระสงค์เป้าหมายของ

องค์กรให้มีการลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้าลง 5% โดยมกีารควบคมุ

การใช้พลงังานไฟฟ้าในช่วงวนัหยดุและเปลีย่นกะ รณรงค์ช่วย

กนัปิดหลอดไฟช่วงพกักลางวนั ถอดปลัก๊เครือ่งใช้ส�านกังาน

ออกในช่วงวันหยุดยาวและการปรบัอณุหภมูเิครือ่งปรบัอากาศ

ที่ 25 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED 

โดยในปี 2560 ลดประมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 21.9 % 

หรือคิดเป็นเงิน 995,568 บาท

3.2 ด้านคณุภาพน�า้ทะเลน�า้ทิง้ : บรษิทัมกีารตรวจวดัคณุภาพ

น�า้ทะเลและนเิวศทางทะเล ตลอดจนตรวจคณุภาพน�า้ทิง้ตาม

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

3.3 ด้านกระดาษ : รณรงค์ต่อเนือ่งให้พนกังานน�ากระดาษกลับมา

ใช้ใหม่ (reused) โดยแผนงานในปี 2561-2563 จะใช้ระบบ

เทคโนโลยแีละสารสนเทศในการจดัเกบ็เอกสารในรปูแบบ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนการจัดเก็บแบบกระดาษ 

อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีการก�าหนดเป้าหมายในการลดการ

ใช้กระดาษลง 10% ต่อปี โดยในปี 2560 บริษัทสามารถ

ลดการใช้กระดาษได้ 19%

3.4 ด้านคณุภาพอากาศ :  บรษิทัท�าการตรวจวดัคณุภาพอากาศใน

พืน้ทีท่่าเทยีบเรอื A5 ให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย

ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและส่ิงแวดล้อม โดย ปี 2560 

ผลการตรวจวดัพบว่าบรษิทัมคีณุภาพอากาศทีด่ ีไม่มผีลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการท�างาน

3.5 ด้านแสงสว่าง : บรษิทัได้จดัให้มกีารตรวจวดัความเข้มของ

แสงสว่างและวเิคราะห์สภาวะการท�างานทีเ่กีย่วกบัแสงสว่าง

เพ่ือด�าเนินการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมให้แก่พนกังาน 

3.6 ด้านระดบัเสยีง : บรษิทัจดัให้มกีารดแูลรกัษาเครือ่งมอือปุกรณ์

ส�านกังาน เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพด ีเพือ่

ไม่ให้ระดบัเสยีงส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและเป็นอนัตราย

ในการท�างาน 

3.7 ความปลอดภัยในการท�างาน บริษัทมีเป้าหมายการเกิด

อุบัติเหตุจากการท�างานเป็นศูนย์ โดยในปีที่ผ่านมาๆ มี

แนวโน้มสถติดิงักล่าวลดลง และในปี 2560 ไม่มกีารบาดเจบ็

ถงึขัน้เสยีชวีติและไม่มอีบุตัเิหตทุีม่กีารบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงาน

ของพนักงานและผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์ 

3.8 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

แม้ว่าธรุกจิของบรษิทัจะไม่ได้ก่อให้เกดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change)โดยตรง

 

อย่างไรกด็ ีเพือ่เป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยให้บรรลเุป้าหมายทีท่ัว่โลก

ได้ร่วมกนัลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก บรษิทัเหน็ว่าการลด

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกทางอ้อมผ่านการปรบัอุณหภมูเิครือ่งปรบัอากาศที่ 

25 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED 

นอกจากนีเ้พือ่เป็นการบรรเทาผลกระทบการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น 

การปลูกป่าชายเลนกับผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัท คือ

ส�านกังานนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั การนคิมอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทยในโครงการ “แหลมฉบังร่วมใจ รักษ์น�้า 

รักษ์ป่าชายเลน”

โดยแผนงานในระยะกลาง (ปี2561-2563) จะได้เข้าไปร่วม

โครงการกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ เช่นลกูค้าผูผ้ลติรถยนต์เพิม่

มากขึน้ ซึง่บรษิทัคาดว่าผลของการด�าเนนิการในเรือ่งการลด

ภาวะเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

หากด�าเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) 

จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
นับแต่ปี 2558 เป็นต้นมาที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงาน

และผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อสร้าง

บรรทดัฐานในการให้โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั  ตลอดจนต่อต้านการ

เลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด โดยบริษัทให้ความส�าคัญในการ

ดแูลสถานทีท่�างานให้ปลอดจากการเลอืกปฏบิตัหิรอืการคกุคาม

บนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ สีผิว ชาติก�าเนิดหรือสังคม ศาสนา 

อาย ุความพกิาร รสนยิมทางเพศ ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอื

สถานะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตลอดจนส่งเสริม

ให้คู ่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบาย

ต่อต้านการใช้แรงงานเดก็และการใช้แรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย

โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

กำรปฏิบัติต่อพนักงำน  
•  ด�าเนินการสรรหาบุคลากรด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค 

เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัคร  โยกย้าย  

ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องโดยไม่มี

การแบ่งแยกในเรือ่งเพศ รวมถงึผูม้คีวามบกพร่องทางร่างกาย

ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถท�างานได้

•  ปฏบิตัต่ิอพนกังานด้วยความยตุธิรรมและซือ่สตัย์ โดยพนกังาน

ทัง้หมดถกูตกลงจ้างงานภายใต้ข้อก�าหนดและเงือ่นไขการจ้างงาน

ทีส่อดคล้องกบักฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั หรอืธรรมเนยีมปฏบิตัิ  

ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับ 

หรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน

•  ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภทและไม่ยินยอมให้

มีการเลือกปฏิบัติ 

•  มนีโยบายด�าเนนิงานเพือ่รบัประกนัว่าพนกังานจะมสีทิธทิีจ่ะมี

สถานที่ท�างานที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

•  ไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับข่มเหงทาง

ร่างกาย จิตใจ วาจา

 

กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ส่งเสริมให้คู ่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับ

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

นโยบำยและแนวปฏบัิตเิกีย่วกบักำรคุม้ครองทรพัย์สนิทำงปัญญำ
นับแต่ปี 2558 ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและ

ผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อส่งเสริมให้

ผูบ้รหิารและพนกังานปฏบิตังิานภายใต้การเคารพสทิธใินทรพัย์สิน

ทางปัญญา ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร อย่างเคร่งครดั  ตลอดจนเน้นย�า้ให้

ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรกัษามาตรฐานสงูสดุในการคุม้ครอง

ทรพัย์สนิทางปัญญาทัง้ในการท�างานและการด�าเนนิธรุกจิ โดยมี

แนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและ

ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา

2. การใช้ software ที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงาน

ทางการเงิน และการด�าเนินงาน  โดยก�าหนดข้อปฏิบัติในการ

เปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และ

ผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้  

และทันเวลาอย่างสม�่าเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์

หลกัทรพัย์ และบคุคลทัว่ไป คณะกรรมการบรษิทัดแูลให้มกีารปฏบิตัิ

ตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั เมือ่กรรมการหรอื

ผูบ้รหิารมกีารเปลีย่นแปลงการซือ้ขายหุน้ใหม้กีารรายงานข้อมูล

ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  และภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีของบริษัท 

นอกจากนีก้รรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์

และน�าส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตามที่

กฎหมายก�าหนด ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร สามารถ

บริหาร และด�าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน 

โปร่งใส และมส่ีวนช่วยให้ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนผูล้งทนุทัว่ไปเกดิความ

เชื่อมั่นในผู้บริหารของบริษัท

ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย ์ แห ่ งประ เทศไทยและส� านั กงาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีม่คีวามถกูต้อง



141รายงานประจ�าปี 2560

• •

•

•

•

•

พบนกัลงทนุสถาบนั (Institute Investor) จ�านวน 26 ครัง้ เป็น

นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ 19 ครั้ง นักลงทุนสถาบัน

ภายในประเทศ จ�านวน 7 ครัง้ แบ่งเป็น one-on-one meeting 

จ�านวน 22 ครั้ง และ conference call จ�านวน 4 ครั้ง

พบสื่อมวลชน จ�านวน 3 ครั้ง

พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จ�านวน 3 ครั้ง 

เข้าร่วมงาน Thailand Stock Focus จ�านวน 1 ครั้งโดยร่วมกบั

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและบรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ�ากดั

เข้าร่วมงาน TISCO Corporate Day จ�านวน 1 ครั้ง

พบนักลงทุนรายย่อย (Value Investor) จ�านวน 1 ครั้ง

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้มีการด�าเนิน

ธรุกจิอย่างระมดัระวงั ซือ่สตัย์สจุรติ และรอบคอบ โดยก�ากบัดแูล

ให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและค�านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์ มีความเป็น

อสิระในการตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวมและ

ดแูลให้มีระบบงานทีใ่ห้ความเชือ่มัน่ได้ว่ากจิกรรมต่างๆ ได้ด�าเนนิ

ไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของ

การตรวจสอบภายใน เพือ่การประเมนิความเสีย่งและการควบคมุ

ป้องกันการกระท�าที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยกรรมการทุกคนเข้าใจ

เป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นอย่าง

เป็นอสิระ และปรบัปรงุให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาโดยตระหนกัดถีงึ

การปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ ระมดัระวงัและรอบคอบ 

นโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 
(Board Diversity)

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทีม่คีณุสมบตัหิลากหลาย 

ทั้งในด้าน เพศ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถรวมทั้ง

ได้อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่าง

เต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ปัจจุบันมีกรรมการท่ีเป็นผู้หญิง

จ�านวน 5 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มคีณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือ่ช่วย

ศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ�าเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่

ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้ก�าหนด

กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบ 

กระบวนการท�างานไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดีมีหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับ

องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ของบริษัท รวมถึงทักษะที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ 

เพศ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น

ครบถ้วน โปร่งใส  สม�่าเสมอ  ทันเวลา และทั่วถึงผ่านช่องทาง

ต่างๆ  มาโดยตลอดโดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ 

และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีท�าหน้าที่เป็น

นักลงทุนสัมพันธ์  

ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 

หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารโดยตรงกับ

ผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย ์ทั้งในและ

ต่างประเทศ นอกเหนอืจากการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศต่างๆ 

ผ่านระบบตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเวบ็ไซต์

ของบรษิทัแล้ว บรษิทัจดัให้มกีารน�าเสนอข้อมลูความคบืหน้าการ

ด�าเนินกิจการและตอบข้อซักถามต่างๆ ให้แก่นักลงทุน เพื่อให้

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทได้

รับรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน

โดยในปี 2560 บรษิทัได้รบัผลประเมนิการด�าเนนิงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบรษิทัจดทะเบยีนคดิเป็นร้อยละ 74.23 และด�าเนนิ

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้
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0

กฎหมาย

บัญชี

การเงิน

วิศวกร

โลจิสติกส์

แผนและกลยุทธ์

การจัดการ

การก�ากับดูแลกิจการ

การตลาด

การบริหารบุคคล

ความเสี่ยง

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์

เกี่ยวกับโลจิสติกส์

เกี่ยวกับการบริหารองค์กร

หลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบ

ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานของ IOD

ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เกินกว่า 5 แห่ง
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ขั้นตอนกำรคัดเลือก

หลักเกณฑ์

การสรรหา

การคัดเลือก

การแต่งตั้ง

การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รำยละเอียด

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดูแลกจิการ

ที่ดีได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

การด�าเนินธุรกิจรวมถึงความหลากหลายในด้านประสบการณ์ 

ความรู้ และความเป็นอิสระ

พิจารณาสรรหาจาก

1. ได้รับค�าแนะน�าจากกรรมการบริษัท

2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm)

3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือกรรมการ

4.  ฐานข้อมลูกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดูแลกจิการ

ที่ดีเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดูแลกจิการ

ที่ดีจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีมติเห็นชอบ

เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

พิจารณา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแล

กจิการทีด่จีะพจิารณาปัจจยัต่างๆ เช่น ผลการปฏิบตังิาน การเข้าร่วม

ประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

หลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรใหม่
บุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้ 

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท

หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแล

กิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัมจี�านวน 12 คนประกอบด้วย 

•  กรรมการอิสระ 7 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 กรรมการ

ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 

•  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

เพือ่ให้กรรมการใหม่ได้รบัทราบนโยบายธรุกจิ โครงสร้างเงนิทนุ 

ผู้ถือหุ้น ผลการด�าเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ 

พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535

2. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

3. หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

4. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5. คูม่อืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

6. หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 
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7. รายงานประจ�าปีของบริษัทฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

และ CD-Rom

บทบาทประธานกรรมการ 

บรษิทัให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลการท�างานของฝ่ายจดัการ

จึงก�าหนดให้ต�าแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระแยก

ต�าแหน่งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการท�าหน้าที่สอดคล้องกับแนว

ปฏิบัติของ CG Code ดังนี้ 

1. การก�ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

3. การก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและมมีาตรการทีด่แูลให้เรือ่งส�าคญั

ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

4. การจดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรือ่งและ

มากพอทีก่รรมการจะอภปิรายประเดน็ส�าคญักนัอย่างรอบคอบ

โดยทัว่กนั การส่งเสรมิให้กรรมการมกีารใช้ดลุยพนิจิทีร่อบคอบ 

ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็น

ผูบ้ริหารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร และระหว่างคณะกรรมการ

และฝ่ายจัดการ

กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำง

คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร

คณะกรรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ

บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการก�ากับดูแล 

คณะกรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและ

ปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเช่ืออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการน�ากลยุทธ์ แผนงานของ

บริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการ

งานประจ�าวันและธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2560 ฝ่ายจัดการ

ได้มกีารทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ และแผนงานประจ�าปี

โดยน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและคณะกรรมการ

บรษิทัได้ตดิตามดแูลให้มกีารด�าเนนิงานตามกลยทุธ์และแผนงาน

ที่วางไว้เป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อให้ค�าแนะน�าในเรื่องที่เห็นว่า

ฝ่ายจัดการต้องด�าเนินการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขต่อไป

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัทมีการก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็น

ทางการล่วงหน้าตลอดทัง้ปีและแจ้งให้กรรมการทราบก�าหนดการ

ดังกล่าว โดยก�าหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการ

เพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุม

คณะกรรมการบรษิทั เลขานกุารบรษิทัจะจดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุ

ซึ่งก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการ

ประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน

การประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน  เพื่อให้กรรมการได้มีเวลา

ศึกษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครัง้

มีการก�าหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อให้กรรมการทุกคน

มโีอกาสอภปิรายและแสดงความเหน็อย่างเปิดเผย โดยมปีระธาน

กรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม 

ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญใน

เรื่องที่ก�าลังพิจารณาจะต้องงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาใน

เรื่องนั้นๆ ซ่ึงในการประชุมแต่ละครั้งมีการจดบันทึกการประชุม

เป็นลายลักษณ์อักษรและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พจิารณาร่างรายงานการประชมุดงักล่าวก่อนท�าการรบัรองความ

ถกูต้องของเอกสารในการประชมุครัง้ต่อไปโดยประธานกรรมการ

และเลขานุการบริษัท ส�าหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึก

การประชุมซ่ึงจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและ

แฟ้มอเิลก็ทรอนกิส์ซึง่รวมถงึเอกสารทีป่ระกอบวาระการประชมุด้วย 

เพื่อความสะดวกส�าหรับกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถ
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ตรวจสอบอ้างอิงได้  

อ�ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท

1. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่ส�าคัญ 

เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ 

ข้อก�าหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย

ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2. พิจารณาอนุมัติหรื อ ให ้ความเห็นชอบต ่อรายการที่

เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ 

ข้อก�าหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย

กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และ

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานทางการเงิน

และงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทั

ได ้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้พิจารณา

รายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท

ย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทย มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

โดยสม�่าเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ใน

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

โปรดพจิารณารายละเอยีดทีห่วัข้อ “รายงานความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ปัจจบัุนบรษิทัมีการประเมนิตนเองทัง้แบบรายคณะและรายบคุคล

ทัง้ของ คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยครบทกุชดุ 

เพือ่ใช้ในการประเมนิผลตนเองทกุปีเพือ่พจิารณาทบทวนผลงาน 

ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดท�า

สรุปผลการประเมินเพื่อจะน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โปรดพิจารณารายละเอียด

ที่หัวข้อ “การประเมินตนเอง”

กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายทีจ่ะไม่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังานของบรษิัทใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตนซ่ึงก�าหนดไว้ในคู ่มือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ถึงข้อปฏิบัติส�าหรับ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้หลีกเลี่ยงการท�ารายการ

ทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์

กับบริษัท ในกรณีที่จ�าเป็นต้องท�ารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์

ของบริษัทหรือเป็นกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่

เกีย่วข้องอย่างเคร่งครดั และกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีในรายการนัน้

จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู ้พิจารณาก�าหนด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยและ

เพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการ  เมื่อคณะกรรมการบริษัท

หรอืคณะกรรมการชดุย่อยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ควรจะ

ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและอยู ่ในลักษณะ

ที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อยเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งน้ี

โปรดพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2560 

ที่หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ส�าหรับกรรมการที่ เป ็นผู ้บริหารและผู ้บริหารควรได ้รับ

ค่าตอบแทนทีเ่ชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงานและผลการปฏบัิติงาน

ของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคนโดยสอดคล้องกับการก�ากับ
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ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็น

สากล ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2560 ที่หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

นโยบำยกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดีเป็นผู้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี การปรับอัตรา

เงนิเดอืนประจ�าปี การเปลีย่นแปลงอตัราเงนิเดอืนและผลประโยชน์

ตอบแทนอื่นๆ ที่จ�าเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่

ตัวเงิน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อก�าหนดเกี่ยวกับการจ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เป็นเกณฑ์รวมถึง

เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

นโยบำยกำรสบืทอดต�ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร

และผู้บริหำรสูงสุดในสำยงำนหลัก

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

อันจะน�ามาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน 

นับแต่ปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบาย

การสบืทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารสงูสดุ

ในสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning) 

ส�าหรับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุด

ในสายงานหลกั โดยพจิารณาจากคณุสมบตัแิละประสบการณ์

ทีเ่หมาะสม ผลการปฏบิตังิาน ศกัยภาพ ความพร้อม ตามหลักเกณฑ์

ของบริษัทที่ก�าหนดเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน

ที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในต�าแหน่งที่สูงขึ้นตามล�าดับ

2. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมส�าหรับผู้ที่ได้รับการก�าหนดให้

เป็นบคุลากรทีจ่ะสบืทอดต�าแหน่ง (successor) ในการพฒันา

ความรู ้ความสามารถ และทกัษะทีจ่�าเป็นตามต�าแหน่งงาน เพือ่

สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

สูงสุดในสายงานหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการก�าหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดต�าแหน่ง 

นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์

การท�างานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอด

ความรูป้ระสบการณ์ด้วยการหมนุเวยีนปฏบิตังิานในหน่วยงานอืน่

ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้เข้ารบัอบรมตามหลกัสตูรการฝึกอบรมทีจ่�าเป็น

เพิม่เตมิ เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างต่อเนือ่ง

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ 

มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม 

และสิง่แวดล้อม รวมทัง้ไม่เข้าเกีย่วข้องกบักจิกรรมใดๆ ทีเ่ป็นการ

ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา หรอืละเมดิสทิธมินษุยชนโดยก�าหนด

เป็นนโยบายทีจ่ะไม่กดีกนัหรอืไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผูห้นึง่ผูใ้ดและจะ

ด�าเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานมีสิทธิที่จะมีสถานที่ท�างาน

ทีป่ลอดภยั สะอาด และถกูสขุลกัษณะ รวมถงึปราศจากการล่วงละเมิด 

หรือการข ่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช ้หลักความยุติธรรม 

และจรงิใจในการบรหิารจดัการเกีย่วกบั ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ 

และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ การไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยนโยบาย

ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติ

ไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณทางธรุกจิ (ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ) เพือ่ให้เกดิ

ความชัดเจน สะดวกแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ

บรษิทั ในการรบัทราบถงึแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัคิวบคูไ่ป

กบัข้อบงัคบัและระเบยีบของบรษิทั รวมทัง้ได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่

และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ทีจ่ะต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและ

ข้อปฏบิตัติามทีก่�าหนดไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณทางธรุกจิ(ฉบบัแก้ไข

เพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัท 

โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และ

มหีน้าทีส่่งเสรมิให้ผูใ้ต้บงัคับบญัชาปฏิบตัติามข้อประพฤตปิฏบัิติ

ที่ก�าหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของ

พนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการ

กระท�าผดิอ่ืนๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพือ่เป็นการปกป้อง

สิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�าผิด

นอกจากนี ้บรษิทัมุง่เน้นให้ความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิอย่าง

สจุรติ ถกูต้อง เป็นธรรมและโปร่งใสด้วยการปฏบิตัติามกฎหมาย 

ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ในเรือ่งของการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่า 

กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน ของบริษัทจะมีการปฏิบัติ

ท่ีสอดคล้องไปทางเดียวกัน บริษัทจึงก�าหนดให้ กรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ

ทจุรติคอร์รปัชัน่และจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษิทั ซึง่ห้ามมใิห้ 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เข้าไปข้องเกี่ยวกับ

การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม โดยผูท่ี้ฝ่าฝืนจะถอืเป็นการกระท�าผดิวนิยัร้ายแรง ซ่ึงจะต้อง

ได้รับการพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบของบริษัทและมีโทษตาม

กฎหมาย หากการกระท�านั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

เพือ่ให้เกดิความชดัเจนต่อเนือ่งในการมุง่มัน่ต่อการสร้างจติส�านกึ

เรือ่งต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ขา้งต้น ที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติ

จรรยาบรรณทางธรุกจิ (ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ) ซึง่ผนวกเรือ่งต่อต้าน

การทุจริตคอร ์ รัปชั่นไว ้และเผยแพร ่บนเว็บไซต ์บริษัทที่ 

www.namyongterminal.com พร้อมทัง้ได้มกีารจดัอบรมพนกังาน

ร้อยละ 100 ให้ทราบเรือ่งจรรยาบรรณทางธรุกจิ (ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ) 

จัดให้มีท�าข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบ

ระดบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบ

และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท โดยก�าหนดให้

ทุกคนต้องมีหน้าท่ีท�าความเข้าใจและปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่

ท�างานกับบริษัท

กำรปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ีในเร่ืองอ่ืนๆ

1. ในการประชุมคร้ังที่ 5/2560 เลขานุการบริษัทได้รายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัททราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และ

ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�า (governing body) ใน

การสร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื รวมถงึได้สรปุ ประเมนิ

การปฏบัิตติาม CG Code ในภาพรวมแล้วว่า มากกว่าร้อยละ 50 

ของหลกั CG Code บรษิทัได้ปฏบิตัติามแล้ว ส�าหรบัแนวทางที่

เหลอืได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการจดัท�าแผนงานและ

รายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบความคบืหน้าเป็นระยะๆ 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจักได้ทบทวนการน�าหลัก CG Code 

มาปรบัใช้ตามระดบัทีเ่หมาะสมกบัธรุกจิอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

2. ปัจจบุนับรษิทัยงัไม่มนีโยบายการให้สทิธผิูบ้รหิารซือ้หลกัทรพัย์ 

(Stock option) อย่างไรก็ดีบริษัทให้ความส�าคัญกับการดูแล

ผู้บริหาร ทั้งในการวางแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน การส่งเสริม

ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้มีการศึกษาหรืออบรม

สัมมนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีทบทวนการจ่าย

ค่าตอบแทน และการจัดสรรสวัสดิการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้

มั่นใจได้ว่าการดูแลผู้บริหารในเรื่องดังกล่าวข้างต้น สามารถ

แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงจักเป็นประโยชน์ต่อ

การสร้างแรงจูงใจในการท�างานและสร้างความภักดีและเป็น

เจ้าขององค์กรในระยะยาว 

3. บรษิทัตระหนกัถงึคณุค่าของประสบการณ์ทีป่ระธานเจ้าหน้าที่

บรหิารทีจ่ะได้รบัจากการเป็นกรรมการทีบ่รษิทัหรอืองค์กรอืน่ 

อย่างไรกด็ ีเพือ่ให้มเีวลาในการท�างานให้กบับรษิทัได้อย่างเต็มที่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถรับต�าแหน่งกรรมการที่

บรษิทัหรอืองค์กรอืน่ได้ตามความจ�าเป็นตราบเท่าทีไ่ม่กระทบ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งนี้

ข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัหรอืองค์กรอืน่ของ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารปรากฎในหวัข้อ“รายละเอยีดเกีย่วกบั 

กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท”

4. คณะกรรมการบรษิทัได้ชะลอการก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวน

บริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการไว้ 

เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าตามหลักเกณฑ์การสรรหา

กรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้พิจารณาถึง

ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่

เหมาะสม ประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมาย ความเป็นอสิระ ตลอดจนความสามารถในการทุม่เท

ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าการ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทเกิน 5 แห่ง มิได้ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของกรรมการอย่างมนัียส�าคญั 

หากบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ชัดเจนและ

เหมาะสมเพียงพอ

 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง
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5. คณะกรรมการบรษิทัได้ชะลอการก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวนปี

ในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระไว้ เนือ่งจากพจิารณาแล้ว

เห็นว ่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต ้องการ

กรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

เฉพาะทางอกีทัง้กรรมการอสิระของบรษิทัยงัเป็นผูม้คีณุสมบตัิ

ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งยังสามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระได้เป็นอย่างด ีอย่างไรกด็ี 

ปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระท่านใดด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี

6. ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุคราว กรรมการทกุท่าน

ได้ซักถาม อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ 

อย่างมอีสิระกบัฝ่ายจดัการ ซึง่ท�าให้มัน่ใจได้ว่าคณะกรรมการ

บริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลการด�าเนินงานของ

ฝ่ายจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดังน้ันจึงไม่มี

นโยบายก�าหนดจ�านวนครัง้ของการจดัประชมุมากกว่า 6 ครัง้ต่อปี 

อย ่างไรก็ดี  ในกรณีจ�าเป ็นเร ่ งด ่วนอาจมีการประชุม

คณะกรรมการเพิ่มเติมได้ 

7. ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุคราว กรรมการทกุท่าน

ได้ซกัถาม อภปิราย และให้ข้อเสนอแนะอย่างมอีสิระในประเดน็

ต่างๆ กบัฝ่ายจดัการ ซึง่ท�าให้มัน่ใจได้ว่าคณะกรรมการบรษิทั

ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลการด�าเนินงานของฝ่าย

จดัการเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุต่อผูถ้อืหุน้

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่มี

การก�าหนดให้มีการประชมุระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร

โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

8. แม้บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรโดยเห็นว่า

ในการเป็นศนูย์กลางการก�ากบัดแูลการด�าเนนิธุรกจิให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

โดยต�าแหน่ง ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมตาม

โครงสร้างองค์กร 

ปัจจุบัน compliance unit ได้ท�าหน้าที่ส่งเสริมให้พนักงานมี

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างครบถ้วนด้วย

ความเรยีบร้อย โดยการรายงานการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ของ

หน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัให้คณะกรรมการบรษิทั

ทราบทกุไตรมาส รวมทัง้สนบัสนนุให้ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถบรหิาร

ความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น การจดัการอบรมให้ความรูก้บัพนกังาน

และผู้บริหารเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีนและการปกป้องผูใ้ห้ข้อมูล 

เพือ่สือ่สารให้พนกังานและผูบ้รหิารเข้าใจและเกดิการปฏบิตัต่ิอไป

9. แม้ว่าบริษัทจะมีสัดส่วนของหุ้น Free Float ไม่ถึงร้อยละ 40 

ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายแล้วทัง้หมด แต่บรษิทัให้ความส�าคญั

และดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้รายย่อยมาโดยตลอด รวมทัง้เปิดเผย

ข้อมลู ข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูถ้อืหุน้รายย่อยอยูเ่สมอ และ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

และเสนอชื่อกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า

โดยได้รับการยอมรับในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2560 ตามเกณฑ์การประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

(AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย โดยได้

คะแนนเต็มร้อยละ 100 เป็นปีที่สองต่อเนื่องกัน 

10. คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการก�าหนดนโยบายเรื่อง

องค์ประชมุขัน้ต�า่ในการลงมตกิารประชุมว่าต้องมกีรรมการอยู่

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวม

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย) อย่างไรก็ดีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

กรรมการบรษิทัเกนิกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัทกุครัง้และก่อนการลงมตทิีป่ระชมุ ประธานกรรมการ

จะเปิดโอกาสให้กรรมการทกุคนได้ซกัถามและอภปิรายอย่าง

กว้างขวางเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ามคีณะกรรมการบรษิทัได้ตดัสนิใจ

โดยใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้องครบถ้วน

11. บรษิทัไม่ได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู

แจ้งต่อคณะกรรมการหรอืผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเกีย่วกบั

การซ้ือขายหุ ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน

ท�าการซ้ือขาย เนือ่งจากราคาหุน้เปลีย่นแปลงตามสภาวะตลาด 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเรื่องการป้องกันการใช้

ข้อมลูภายในเพือ่ไม่ให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู พนกังาน
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ทกุคนน�าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ืน่ 

และก�าหนดให้มกีารรายงานการซือ้ขายหุน้ให้คณะกรรมการ

บริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งก�าหนดระยะเวลาการซื้อขายหุ้น

ในบางช่วงเวลาทีจ่ะมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัต่อสาธารณะด้วย 

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทได้ท�าสรุปรายงานการถือครอง

หลกัทรพัย์บรษิทัของกรรมการและผูบ้รหิารเสนอให้ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

12. เนือ่งจากข้อบงัคบัของบรษิทัก�าหนดให้เลอืกตัง้กรรมการโดย

วิธีคะแนนเสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง

เท่ากบัจ�านวนหุน้ทีต่นถอือยู ่ดงันัน้บรษิทัจงึไม่ได้ก�าหนดวธีิ

การลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 

(Cumulative Voting) อย่างไรกด็ ีบรษิทัได้ก�าหนดให้มีวธีิการอ่ืน

ในการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้รายย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้

ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น
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นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน
และกำรปกป้องผู้ให้ข้อมูล

คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตันิโยบายการแจ้งเบาะแสหรอื

ร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle blowing 

policy) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมี

ช่องทางทีเ่ชือ่ถอืได้ในการรายงานการฉ้อโกง การทจุรติหรอืความ

ไม่โปร่งใส การปฏบิตัทิีไ่ม่สจุรติหรอืความไม่เหมาะสมอืน่ใดในที่

ท�างานหรือการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นว่า

รายงานดงักล่าวจะได้รบัการตรวจสอบอย่างเป็นอสิระ เป็นความลบั

และได้รับการติดตามอย่างเหมาะสม

กระบวนกำร ขั้นตอนและมำตรกำรคุ้มครอง
บรษิทัจดัให้มช่ีองทางและขัน้ตอนทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถ

รายงานหรือร้องเรียนในกรณีที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อ

บริษัทรวมถึงร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิผ่านช่องทางต่างๆ 

ที่ได้จัดไว้ให้โดยเลขานุการบริษัทที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้ง

ข้อมูลในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทก่อนจัดส่ง

ข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กลั่นกรอง เพื่อน�าเสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบต่อไป

ส�าหรับพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจากการกระท�าของบรษิทัหรอืพบเหน็การกระท�า

ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท  หรือพนักงานที่ถูก

กล่ันแกล้ง ข่มขู ่ถกูลงโทษทางวนิยั เช่น ถกูพกังาน ให้ออกจากงาน 

เว็บไซต์ของบริษัท

ติดต่อเลขำนุกำรบริษัท

Email

ทางไปรษณีย์

www.namyongterminal.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” และ

www.namyongterminal.com หัวข้อ “ติดต่อประธานกรรมการ”

csnyt@namyongterminal.com

เลขานุการบริษัท

 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)

 เลขที่ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)

 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

 กรุงเทพมหานคร 10120

ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน

หรือถูกเลือกปฏิบัติด ้วยวิธีการอันไม่ชอบที่ เกี่ยวเน่ืองกับ

สภาพการจ้างงานได้ก�าหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือ

ผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�าความผิดดงักลา่วโดยจะไม่เปิดเผยชือ่ 

ทีอ่ยู ่หรอืข้อมลูใดๆ ทีส่ามารถระบตุวัผูร้้องเรยีนได้ และเกบ็รกัษา

ข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ทั้งนี้เมื่อได้รับการร้องเรียน

คณะกรรมการบรหิารจะด�าเนนิการพจิารณาและสอบสวนข้อเทจ็จรงิ

เก่ียวกับเรื่องที่ได ้รับร ้องเรียนและด�าเนินการแก้ไขอย่าง

เหมาะสม และจะติดตามผลความคบืหน้าเป็นระยะ ซึง่ผูท้ีไ่ด้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารจะแจ้งผลการด�าเนนิงานให้แก่

ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

บ ริษัทได้มีการอบรมให้ผู ้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 

ท ราบถึงนโยบายนี้และไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านการปฏิบัติ

ต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ความผิดต่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแล

เ นื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�าคัญภายในระยะ

เวลาที่ทางการก�าหนด นอกจากนี้บริษัทไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียน

การกระท�าทุจริต (Fraud) หรือการกระท�าผิดจริยธรรม หรือเกิด

ก รณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากการ

บรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึไม่มกีรณทีีก่รรมการ

ทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิารลาออกอนัเนือ่งจากประเดน็เรือ่งการก�ากบัดแูล

กิจการของบริษัท
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นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตันิโยบายต่อต้านการคอร์รปัช่ัน 

(Anti- corruption policy) เพือ่ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่

ในทุกรูปแบบและส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานให้รับทราบถึง

การให้สินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่นเพื่อให้

สามารถหลกีเลีย่งการกระท�าดงักล่าว ตลอดจนก�าหนดมาตรการ

ลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชั่น

กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต
บรษิทัจดัให้มีระบบการบรหิารความเสีย่งจากการทจุรติทีเ่หมาะสม

กับลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัเพือ่ป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติและคอร์รปัชัน่ โดยฝ่ายจดัการเป็นผูป้ระเมนิความเสีย่ง

ทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อ
ป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต

จดัอบรมให้ความรูแ้ก่พนกังานให้ได้รบัทราบถงึนโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น

จัดช่องทางการรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวัง

และรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือ

คอร์รัปชั่น โดยมีช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

www.namyongterminal.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” 

ผูต้รวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคมุภายใน

และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนือ่งโดยด�าเนนิการตรวจสอบตาม

แผนการตรวจสอบประจ�าป ีที่ ได ้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มี

นัยส�าคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1.

2.

1.

แนวทำงในกำรติดตำมประเมนิผลกำรปฏบิติัตำมแนวทำง
ปฏบิตัิในกำรป้องกนักำรมส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรคอร์รปัชัน่

เลขานุการบริษัทได้อบรมภายในและปฐมนิเทศให้ผู้บริหารและ

พนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงจรรยบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม) และทบทวนนโยบายนี้พร้อมอธิบายและยกตัวอย่าง

กรณศีกึษาและแนะน�าแนวทางในการปฏบิตัตินของผูบ้รหิารและ

พนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่ปี 2559 โดย

ทุกคนได้ท�าข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบ

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบ

และนโยบายการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ตลอดจนเผยแพร่นโยบายนี้

ผ่านเว็บไซต์ www.namyongterminal.com ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร

และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

นับแต่ปี 2559 เป็นต้นมา 

พนักงานและผู้บริหาร

ร้อยละ 100 

ทบทวนระบบการควบคุมภายใน

จดัให้มรีะบบการตดิตามเพือ่ให้มัน่ใจว่านโยบายมปีระสทิธผิล

3.

4. 

เข้าอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นับแต่ปี 2559 เป็นต้นมา 

เข้าอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
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โ ครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พจิารณา

ค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย

• กรรมการอิสระ 7 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58

• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ17

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

คณะกรรมการบรษิทัมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเป็น

ไปตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนก�าหนด 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) โดยกรรมการรายใด

ทีม่ส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง

หรอืทางอ้อมกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยี

หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้  ๆในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั

พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่ส�าคัญ 

เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ 

ข้อก�าหนด และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย

ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

พิจารณาอนมุตัหิรอืให้ความเหน็ชอบต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด 

และแนวทางปฏิบั ติ ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ งของคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย

กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

โปรดพิจารณารายชือ่คณะกรรมการบรษิทัที ่"โครงสร้างการจดัการ"

อ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจและหน้าที่ในการก�ากับดูแล

การด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบังคบั

ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นที่ชอบด้วย

กฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท

จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบ

บญัชทีีม่คีวามน่าเชือ่ถอื รวมทัง้ดแูลให้มรีะบบการควบคมุภายใน 

การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธิผล

ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�าเนนิงานธรุกจิ 

ควบคมุก�ากบัดแูล (Monitoring and Supervision) การบรหิาร

และการจัดการของฝ่ายจัดการให้เป ็นไปตามนโยบาย 

แผนงานทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และ

ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดต่อ

สังคมของบริษัท

จดัให้มกีารสร้างผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัขึน้มาอย่างต่อเน่ือง

พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้ผูถ้อืหุน้ และ

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

พจิารณาก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน มอี�านาจในการแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

คณะกรรมการชดุย่อยอืน่ตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเป็นต้น รวมถงึการก�าหนดอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

คณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดน้ัน 

ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการ

บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่

อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 

เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตาม
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โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด มีจ�านวนอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

ดังรายชื่อต่อไปนี้

รำยชื่อ                    ต�ำแหน่ง

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

นางสุนีย์ ผ่องผุด

ดร.วิชญะ เครืองาม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

เงือ่นไขการค้าทัว่ไป หรอืเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์

ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้อนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนใดคนหนึง่ 

หรอืหลายคน หรอืบคุคลอืน่ใด ปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนีง่

แทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู ่ภายใต้การควบคุม

ของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคล

ดงักล่าวมอี�านาจตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร และ

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่ึง

คณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง แก้ไข

การมอบอ�านาจนัน้ๆ ได้เมือ่เหน็สมควร และภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทัง้นีก้ารมอบอ�านาจนัน้ ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ

ที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่

ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดที่จะท�าข้ึนกับบริษัทหรือ

บริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ

และเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไป หรอืเป็นไปตามนโยบาย

และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ

อนมุตัไิว้แล้ว

จดัให้มกีารรายงานข้อมลูโดยทัว่ไปและข้อมลูทางการเงนิต่อ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และ

เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

11.

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยนายประวิทย์ อนันต์คูศรี ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทน
นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ ผู้ซึ่งลาออก

หมายเหตุ :

10.

อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและ

เพียงพอ

สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) 

และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม

และมีประสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง

โยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

1.

2.

3.
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7.

1.

2.

3.

4.

6.1

 

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

 

6.8

ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัท

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  ข ้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้า

ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter)

รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได ้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท้ังหมด

ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น

ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดับ

เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ

อสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ

จดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คูส่มรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้

รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์

ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ

ทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเช่าหรอื

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ 

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
บริษัทได ้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท ่ากันกับ

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ซึ่ง

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอสิระรายละเอยีดคณุสมบตัมีิดังน้ี

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซึ่งมีความเป ็น

อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ

ผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง

พิจารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบรษิทัซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลู

อย่างน้อยดังต่อไปนี้

4.

5.

6.
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5.

6.

7.

8.

9.

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ในปี 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัได้มมีตเิปลีย่นชือ่จาก “คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ซึ่ง

ทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

นายวัลลภ เตียศิริ

ดร.วิชญะ เครืองาม

รำยชื่อ                                       ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามวาระการเป็นกรรมการโดย นางสาวโสภณา ภาระพฤติ เลขานุการบริษัทได้รับแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ :

หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรอืให้กูย้มื ค�า้ประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ 

รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท

หรือคู ่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 

20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ทัง้นีก้ารค�านวณ

ภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมลูค่าของรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่า

ด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม

แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่

เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน

ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของ

บรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วน

ของส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการ

ให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่

ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู ้มีอ�านาจ

ควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั

ทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน

ที่มีนัยในห้างหุ ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส ่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย

ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น

อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

นายอมรณัติ จรรยงค์

นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

รำยชื่อ                     ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ :
• นางสาวภาวินี รู้เพียรธรรม ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร

1.

2.

3.

4.

เสนอเป้าหมาย วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์

ทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ควบคมุดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัให้เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าหมาย และแผนงาน  

มีอ�านาจกระท�าการแทนบริษัทภายใต้การมอบอ�านาจจาก

คณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง

และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของ

บริษัทโดยวงเงินส�าหรับแต่ละธุรกรรมให้เป็นไปตามอ�านาจ

ด�าเนินการท่ีผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี ้ ไม่เกนิ 

100 ล้านบาทต่อธรุกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานปกติ

ของบริษัทที่ต้องช�าระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ เช ่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย การนิคม

อุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร

ไม่จ�ากดัวงเงนิ

พจิารณาปรบัอตัราเงนิเดอืน และการจ่ายโบนสัและผลตอบแทน

อ่ืนของผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทยกเว้นประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการพิจารณาอนุมัติอัตราก�าลัง

มีอ�านาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

งานภายในองค์กรของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พจิารณาผลก�าไรและขาดทนุของบรษิทั การเสนอจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาล เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัิ

5.

6.

7.

อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแนวทางการก�าหนดประเภทและอัตราค่าตอบแทน

ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับภาวะ

อตุสาหกรรมโดยรวมของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

ชดุย่อย ทัง้ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิเพือ่เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี การปรบัอตัราเงนิเดอืน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ประจ�าปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์

ตอบแทนอืน่ๆ ทีจ่�าเป็นและเหมาะสม ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่

ตวัเงนิ รวมทัง้พจิารณาเงือ่นไขและข้อก�าหนดเกีย่วกบัการจ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก�าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ทบทวนแผนงานและหลักเกณฑ ์การปฏิบัติ งานของ

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการด�าเนินการ

ตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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มอี�านาจในการมอบอ�านาจให้บคุคลอืน่ใดหนึง่คนหรอืหลายคน

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุม

ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้บุคคล

ดังกล่าว มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ

แก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้

ตามสมควร

ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น

คราวๆ ไป ทัง้นีก้ารมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการ

มอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจ

จากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติใน

เรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติ

รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

8.

9.
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กำรสรรหำ แต่งตั้งกรรมกำรและ
ผู้บริหำรระดับสูงสุด

กรรมกำรบริษัท
การสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการ

สรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะพจิารณา

จากความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยให้ความส�าคัญกับผู้ที่มี

ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับนโยบาย

และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการบรษิทั ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง โดย

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแล

กิจการที่ดีจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา 

จากความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับ

ความต้องการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาการท�างานให้บริษัท 

โดยจะสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งแล้วแต่กรณีดังนี้

การเลอืกตัง้กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่อกจากต�าแหน่งเมือ่

ครบวาระหรอืให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งอกีวาระหนึง่ต้องได้รบั

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีดังนี้

1. 

2. 

1. 

2.

3.

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดเลอืกตัง้

บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้

ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้

รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี ให้ประธานทีป่ระชุมเป็น

ผูอ้อกเสยีงชีข้าด

1.1.

1.2.

1.3.

การเลือกตั้งกรรมการทดแทนต�าแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่

ไม่ใช่การครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกต้ังกรรมการ

กรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู ้สรรหาผู ้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

และน�าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้แต่งตั้ง

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลอืกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

1 คน ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 

3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผูม้คีวามรู้ 

ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

กรรมกำรอิสระ
ส�าหรับการสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของ

บรษิทั บคุคลดงักล่าวต้องมคุีณสมบตัติามนยิามกรรมการอิสระของ

บรษิทัซึง่มเีกณฑ์เท่ากนักบัหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน

ผู้บริหำรระดับสูงสุด
การสรรหาบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแล

กิจการที่ดี จะคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถและ

คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู ้บริหารระดับสูงสุด 

โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพที่

จ�าเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

แทนต�าแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต�่ากว่าสามในสี่ของ

จ�านวนกรรมการทีย่งัเหลืออยู ่ทัง้นีบ้คุคลทีเ่ข้ามาเป็นกรรมการ

ทดแทนจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากบัวาระเดมิทีเ่หลอือยู่

ของกรรมการซ่ึงตนแทน
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กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อย
บริษัทจะก�าหนดแนวนโยบายในการด�าเนินธุรกิจที่พิจารณาแล้ว

เห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ระยะยาวของบริษัทให ้แก ่บริษัทย ่อยผ ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิทัโดยการส่งตวัแทนของ

บริษัทในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเข้าไป

เป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือก�าหนดกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ

ของบรษิทัย่อยและตดิตามการท�างานของบรษิทัย่อยว่าได้ด�าเนนิ

ไปตามกรอบธุรกิจที่บริษัทได้ก�าหนดไว้หรือไม่

ทัง้นีก้รรมการในบรษิทัย่อยทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัจะใช้ดลุยพนิจิ

ไปในแนวทางเพือ่ประโยชน์แก่บรษิทัในภาพรวม ส�าหรับเรื่องที่

มีความส�าคัญหรือมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทย่อย กรรมการใน

บริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะรายงานความคืบหน้า

ผลการด�าเนนิงานหรอืเสนอเรือ่งเพือ่ให้คณะกรรมการบรหิารหรอื

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วแต่กรณี

นโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัทร่วม
เมื่อบริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมแล้ว บริษัทจะส่งตัวแทน

เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมน้ันๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

เพื่อเป็นการติดตามการท�างานของบริษัทร่วมว่าได้ด�าเนินงาน

ตามแนวทางที่บริษัทได้คาดหวังไว้

ข้อตกลงระหว่ำงบรษิทักบัผูถ้อืหุน้อืน่ในกำรบรหิำรจดักำร
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม (Shareholders’ agreement)
บริษัทย่อย
-ไม่มี-

บริษัทร่วม
ภายใต้สญัญาผูถ้อืหุน้ระหว่างบรษิทัและระหว่างกลุม่ NYK ซึง่เป็น

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ LRT ฉบบัลงวนัที ่30 มนีาคม 2555 (รวมทั้ง

ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว ่าภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 

2560 บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหุ ้นของ LRT จาก NYK เพิ่มได้อีก

ร้อยละ 29 ภายใต้เงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในสญัญา โดยราคาทีซ่ือ้ไม่

ต�า่กว่า 24.65 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิาบวกต้นทนุส่วนเพิม่ตาม

ที่เกิดขึ้นจริง (เช่น ต้นทุนดอกเบี้ยจนถึงวันที่บริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้น

และเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน LRT)

ทั้งนี้ NYK ได้แจ้งขยายระยะเวลาในการซื้อหุ้นออกไปเป็นภายใน

วนัที ่31 มนีาคม 2561 ซ่ึงทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 

รับทราบเรื่องการขยายเวลาการใช้สิทธิซ้ือหุ้น LRT ร้อยละ 29 

ภายใต้สญัญาผูถ้อืหุน้ข้างต้นจากภายในวนัที ่15 พฤษภาคม 2560 

เป็นวนัที ่ 31 มนีาคม 2561 เนื่องจาก NYK ขอเวลาในการจัด

โครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษัท (Business Restructuring) 

ให้เสร็จสิ้นก่อน

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 NYK ได้มีหนังสือถึงบริษัท

เพื่อขอขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นของบริษัทออกไปอีก 

เป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากการจัดโครงสร้าง

ทางธุรกิจในกลุ่มบริษัทยังไม่แล้วเสร็จ
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กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในและ
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทมีนโยบายในการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในซึ่งก�าหนด

ไว้ในคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบ

ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีต้่องเกบ็รกัษาข้อมลูความลบั

ของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ หรือ

ราคาหุน้ โดยจะไม่ใช้โอกาสหรอืข้อมลูทีไ่ด้จากการเป็นกรรมการ

ทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทัในการหาประโยชน์ส่วนตน 

ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท 

หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขาย

หุ้นของบริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อ

บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัท

น�าข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืน

หน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึง

ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศ

งบการเงนิ 1 เดอืนและภายหลงัจากทีป่ระชาชนได้รบัทราบข้อมลูแล้ว 

1 วนัและให้กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารมหีน้าทีแ่จ้งการซือ้และขาย

หลักทรัพย์ของตนเองในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด ตลอดจน

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัรบัทราบทกุไตรมาส ทัง้นีเ้พือ่มใิห้กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร

น�าข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ซ่ึงก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์

การกระท�าฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย  

หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับ

นโยบาย  และจริยธรรมทางธุรกิจ  ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่าง

ร้ายแรง  และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบคดัเลอืกผูส้อบบญัชีในเบือ้งต้น 

โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทาน

หรือตรวจสอบงบการเงินเสร็จตามก�าหนดเวลา มีความรู้ ความ

เชีย่วชาญของการให้บรกิารสอบบญัช ี ตลอดจนเข้าใจในธรุกจิของ

บรษิทัและเสนอความเหน็ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ

เพื่อน�าเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัท

ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั ในรอบปีบญัชี 2560 จ�านวน 1,150,000 บาท 

และบริษัทย่อยมีค่าสอบบัญชีจ�านวน 100,000 บาท ทั้งนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 

(Non-Audit Fee) ให้กบัผูส้อบบญัช ีบคุคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วข้อง

กับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และ

ไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ

ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
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กำรควบคุมภำยในและ
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพงานและปรับปรุงการ

บริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ สมกับการเป็นผู้น�าด้าน

บริการบริหารท่าเรือที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบก�ากบัดแูลและตรวจสอบการบรหิารงาน 

การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ถกูต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบยีบปฏบิตั ิรวมทัง้ก�ากบั

ดูแลและตรวจสอบการจัดท�ารายงานทางการเงิน เพ่ือให้บริษัท

มีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและน่าเชือ่ถอื เป็นไปตามมาตรฐานและ

ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเช่ือถือ

แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

ส�าหรบัการตรวจสอบภายใน บรษิทัใช้บรกิารหน่วยงานภายนอก

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส 

บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ�ากัด (“ANS”) โดยมีนายอมรพงษ์ 

นวลววิฒัน์ เป็นหวัหน้าทมีตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาคุณสมบัติของ ANS และหวัหน้าทมีตรวจสอบแล้วว่ามี

ประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

รวมทัง้ได้มกีารอนมุตัแิผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทส�าหรับปี 2560 ไว้เป็นแนวทางให้ ANS ได้ปฏิบัติ โดย 

ANS ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรรมการ

ตรวจสอบ และบริษัทได้มอบหมายให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

ท�าหน้าที่ประสานงานกับ ANS

นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดย ANS 

ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้นแล้ว บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ซึ่งเป็น

ผู ้สอบบัญชีของบริษัทยังได้ท�าการทดสอบระบบการควบคุม

ภายในของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และได้น�าเสนอ

ผลการตรวจสอบดั งกล ่าวต ่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยในปี 2560 ผู ้สอบบัญชีของบริษัทไม่พบข้อบกพร่องของ

ระบบการควบคมุภายในทีม่สีาระส�าคญัซ่ึงอาจก่อให้เกดิความเสยีหาย

ต่อการด�าเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561  คณะกรรมการ

บรษิทัได้ท�าการพจิารณาและประเมนิความเพยีงพอของระบบการ

ควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของบริษัท โดยการรับทราบถึง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในในเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผู ้บริหาร หรือผู ้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง

เพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบ

การควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินความ

เพียงพอของการควบคุมภายในของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แล้วเช่นกัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มคีวามเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบรหิารท�าหน้าทีด่แูลกระบวนการบรหิารความเสีย่ง

โดยรวมของบริษัทให้อยู ่ในระดับที่ เหมาะสมและมีหน้าที่

ด�าเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัมกีารบรหิารและจดัการความเส่ียง

ที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมถึงการก�าหนด ประเมิน ป้องกัน ลด 

และติดตามความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยส�าคัญ

 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารได้ทบทวนนโยบายบริหาร

ความเสีย่งและแนวทางการจดัการความเสีย่งขององค์กรแล้วเหน็ว่า

ยังคงมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจน

แผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท
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ชื่อ-สกุล

ต�าแหน่ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์การท�างาน

นายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์

กรรมการบริษัท

บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ�ากัด

59 ปี

พาณิชย์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานมากกว่า 30 ปีในงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบภายใน การพัฒนาระบบงานบัญชี ทั้งในภาครัฐ

และเอกชน

ปี 2540 – 2547 ร่วมงานกับ KPMG Advisory (Thailand) 

Co., Ltd. ในต�าแหน่ง Consultant และต�าแหน่งสุดท้ายเป็น 

senior manager

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท 
ฝ่าย (ผู้) ตรวจสอบภายใน (บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก)

นโยบำยและแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัท
ก�าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของผู้

บริหารและพนักงานในทุกคนที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มี

ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและบริษัท โดยให้ความ

ส�าคญัในการบรหิารความเสีย่งด้านต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัทีเ่พยีง

พอและเหมาะสม

ให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นไปตามมาตรฐานหรือ

แนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติและการพัฒนาไปในทิศทาง

เดียวกันทั่วทั้งบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

ทั้งหมด ต้องได้รับการด�าเนินการดังนี้

ให้มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ พัฒนาและน�า

ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการบรหิารมหีน้าทีด่แูลกระบวนการบรหิารความเส่ียง

โดยรวมของบริษัทให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสมโดยทบทวน

นโยบายความเสี่ยงและจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี

และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทนัทเีมือ่ระดบัความเสีย่ง

อยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยส�าคัญ3.1

3.2

3.3

3.4

ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา

1.

2.

3.

4.

5.

ประเมนิโอกาสของการเกดิความเสีย่งและผลกระทบหาก

เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

จัดการความเสี่ยงโดยค�านึงถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องและ

ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการจดัการความเสีย่ง

ติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทได้รับ

การจัดการอย่างเหมาะสม

หัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
แม้บรษิทัไม่ได้จดัตัง้หน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน (compliance 

unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กร โดยเห็นว่าในการเป็น

ศนูย์กลางการก�ากบัดแูลการด�าเนนิธรุกจิให้เป็นไปตามกฎระเบยีบ

ข อ ง ส� า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก� า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ

ตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย และ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

โดยต�าแหน่ง โดยมีหน้าทีห่ลกัในด้านก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานดงันี้

ให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้นและสือ่สารให้ฝ่ายจดัการและพนกังานทราบ 

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่ก�ากับดูแลบริษัท ได้แก่ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

1.

2.
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SUKHSAWATH, RUNGWITAYA  JAIYU, PATCHARAPONG  BOONSUK, TEERAPAT  SIRICHOT, 

RUMPOON  PHONSRI, BUNGA  BURAKORN, PHATCHAROD  PHOLYAMA,CHAIYOOT  

AIAMSIRI, THONGTAI  THEPPHONGTHONG, S H A KC H A I M O N G KO N   N UAT H O N G , 

WORADORN  CHANGKEWN, PICHAI  KUMMEE, JAKKAPHAN  ON-KORN, PITCHAYAPA  

SOMPHOT,  PHANUCHET  J IWALUK, J I N G  F E N G  X I A O ,  B O O N Y A V E E  

CHADARA, NIPA  PHALATO, PARICHAT  THAPSIRI, A M O N R A T  S A E T A E ,  T I P P A W A N  

THEPARAK  LEUNGSUWAN, PIMKARN  LEUNGSUWAN, AMORNNAT  JANYONG, PATCHARIN  KAEWPRAW, KRITSANA  DUANGSASIROJ, KERKSAK   NUTKRASIN, 

JAKRAWAN  PETCHYEN, PARADEE  YANTARASRI, BHAWINEE ROOPIANTHAM, WEERAPONG  SRIPA, SUNISA  TEERAGAROONVONG, ORNURAI  SILASIKHUN, THRIKHUAN  

BOONYASIN, SUTASSA  CHOO-IN, PAWEENA  SOOKTAM, CHUTIPON   POTHONG, KANYA  PHANLOOKTHAW, CHAYAWONG  PAWANGKANAN, PAITOON  JITTHAISONG, 

SUWAT  CHOO-IN, SOMPART  PONGMOLA, SUCHEERA  ROENGSAMUTR, THITIRAT  POTHONG, SUREERAT  PROVATCHAKUL, NATTHAYAPORN  PHOCHANA, PHONGTHEP  

PUTHORN, WONGSAKORN  CHANTARAMAHA, DARIKA  IHIPRONKUNGWAN, PEERAWAT   NUATHONG, PAJAREE   PONGCHEI, SOMJAI  BOONJAN, TASPORN 

GUPTARAK, JUTHAMANEE  PHONGSAOWADAN, NOPPADON  KUMNGAM, KUNAKORN  PATTAYAWAT, DECHA  SIRIBUT, PRADYA  UNAREEKUL, SASAWAN  

TAMMASIRISUP, RATIMA  JAIDEE, BUBPACHAT  JANDA, CHATCHAI  SUWICHA, SARANON  SIRIWUTTANAKUL, SOPANA  PARAPHUTI, TIPPAWAN  

YONGYUEN, PIYA  PADWONG, NITUD  PATTANACHOMSAKON, SATAYANUWAT  TANGSATTAYA, SUJITRA  THONGKHAM, ALONGKORN  INTARATOOD, 

LADDAWAN  PROMTHONG, JAKSAMON  KWANSILA, SARANYU  KALONG, ANUSAK  AINTA, KITSADA  RUAMPHON, WATCHARAPONG  SAWASDEEMONGKOL, 

KAKANON  WANNASORN, SUKSAN  LUNNO, MARISA  MEESABAI, PIPAT  SONGSIL, SATHAKARN  SAMLEETHONG, PRAVIT  ANANKUSRI, THEERAWHIT  PHANOMTHIAN

Our People

Continued Growth 





บริษัท นามยง เทอรมินัล จำกัด (มหาชน)

 ที่ตั้งสำนักงานใหญ
1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) 

ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 66 (0) 2679 7357

โทรสาร  66 (0) 2285 6642

 ที่ตั้งสำนักงานสาขา
51 หมู่ที่ 3 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 66 (0) 38 401 062-4

โทรสาร 66 (0) 38 401 061

 ขอมูลหลักทรัพย
หุ้นสามัญบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

เข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “NYT”

 สอบถามขอมูล
นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 66 (0) 2679 7357

โทรสาร  66 (0) 2285 6642

Email  irnamyong@namyongterminal.com

 เว็บไซต
www.namyongterminal.com



NAMYONG
TERMINAL

NAMYONG
TERMINAL

OVER 
A  D E C A D E    O F   S U C C E S S

บริษัท นามยง เทอรมินัล จำกัด (มหาชน)

1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 66 (0) 2679 7357 โทรสาร 66 (0) 2285 6642

รายงานประจำป 2560




