
 การกำากับดูแลกิจการ



บริษัทได้ตระหนักดีและให้ความส�าคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะท�าให้เกิด
ความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การด�าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการด�าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบ
มาตรฐานทีช่ดัเจน และกระจายการปฏิบติัไปสูพ่นักงานของบรษิทัทุกระดบัชัน้ อนัเป็นการเสรมิสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการก�ากับดแูลกิจการ
อย่างแท้จริง โดยมีนโยบายหรือการด�าเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายก�าหนดหรือมากกว่า
นัน้ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั ผูถื้อหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสียในระยะยาวและอย่างย่ังยืน ท้ังน้ี บรษิทัได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบเพ่ือให้ทุกคนตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ
 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

 • การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เม่ือต�าแหน่งกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการว่างลง หรือ
ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ โดยจะพิจารณาให้ความส�าคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจ�าเป็นต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งธุรกิจในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะด�าเนินการในอนาคต ซึ่งการสรรหากรรมการใหม่นั้น ส่วนหนึ่ง
จะอ้างอิงรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติจากท�าเนียบกรรมการ (Director pool) ซึ่งจัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจากบริษัทที่ปรึกษา (แล้วแต่กรณี) รวมถึงการจัดท�า Board Skill Matrix ที่ได้เปิดเผยไว้
บนเว็บไซต์บริษัท (http://uac.listedcompany.com/misc/bod_skills/20180517-uac-board-skills.pdf) เพ่ือก�าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการที่ต้องการสรรหา หรือคุณสมบัติของกรรมการที่ยังขาดอยู่ และเพ่ือให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 
ซึ่งไม่ได้จ�ากัดในเรื่องเพศ อายุ และ ประวัติการศึกษา โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1)  มคีณุสมบตัสิอดคล้องตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กฎของคณะ
กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดขีอง
บริษัท

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

3)  มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ 

  นอกจากน้ี บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถน�าเสนอรายชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทได้ก�าหนดไว้ และน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป

  ในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา
สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก
ของกรรมการที่มาประชุม ส�าหรับการแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาตามกระบวนการข้างต้น และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ก่อนที่
จะน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ัง โดยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี 2563 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 80



1.  คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

(2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีทีเ่ลอืกต้ัง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการที่จะพงึมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3.  ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ�านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนบัแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบรษิทั กรรมการ
ซึง่ลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจ�ากัด
ทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัิ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 
2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

   มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่องจ�านวนผูถื้อหุ้นซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน และมหีุน้นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนหุน้
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้ก�าหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ดังนี้

• คณะกรรมการท่ีมสีทิธิได้รบัค่าตอบแทน ได้แก่ คณะกรรมการของบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
เท่านั้น

• กรรมการของบรษิทัแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งในชดุต่าง ๆ ได้ด้วย และสามารถ
ได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละต�าแหน่งตามที่ก�าหนด 

• กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามอัตราท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
อย่างไรก็ดี หากกรรมการบรหิารด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งชดุอืน่ ๆ ด้วย 
กรรมการบริหารท่านดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และ/หรือไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการเฉพาะเรื่องในชุดอื่น ๆ ด้วย แต่จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของต�าแหน่งกรรมการบริหารเท่านั้น 

• คณะกรรมการของบรษิทัและคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งมสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวัล เบีย้
ประชมุ บ�าเหน็จ โบนสั หรอื ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ๆ ตามข้อบงัคบัหรอืตามท่ีทีป่ระชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึง่
อาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยจะต้องไม่กระทบ
กระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรอืลกูจ้างของบรษิทั นอกจากน้ีการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวน้ันจะต้องไม่ขดัหรอืแย้ง
กับการด�ารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก�าหนด 
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• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัทกุคนมสีทิธิท่ีจะได้รบัโบนัส โดยให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพิ้จารณาว่าเหน็ควรจะให้มี
การจ่ายโบนัสให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเมือ่ใด รวมทัง้ให้พิจารณารายละเอยีดการจ่ายโบนสั อาทเิช่น การจ่ายโบนัสให้จ่าย
ให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารทกุคนท่ียังคงด�ารงต�าแหน่งอยู่ กรณีทีก่รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารคนใดเพ่ิงเข้าด�ารงต�าแหน่งและ
ยังไม่ครบปี การจ่ายโบนสัอาจจะจ่ายตามสดัส่วนของระยะเวลาของการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารคนน้ัน

 • ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

  คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็น เพ่ืออภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วมด้วย โดยในปี 2563 ได้จดัให้มกีารประชมุระหว่างกรรมการ
ท่ีไม่เป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการประชุมแล้ว เพ่ือพิจารณาความ
เห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมาก�าหนดเป็นแนวทางและกรอบการด�าเนินการต่อไป

 • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนา และการให้ความรู้แก่กรรมการ 
และผู้บริหาร เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จดัการธุรกิจได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุนั ในกรณท่ีีมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืมกีรรมการเข้าใหม่ 
เลขานุการบริษัทจะจัดเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือ
แนะน�าโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงลกัษณะธุรกิจ แนวทางการด�าเนนิธุรกิจ 
และ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ โดยประธานกรรมการ หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย และจัดให้มีการ
เยี่ยมชมโรงงานเพื่อเข้าใจในกระบวนการผลิต และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 • การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมกีารก�าหนดนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมนิผลการท�างานของคณะกรรมการทัง้แบบรายคณะและรายบคุคล 
รวมถึงการประเมินผลการท�างานของคณะกรรมการชุดย่อยส�าหรับการปฏิบัติงานในแต่ละปี ส�าหรับแบบประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคลน้ัน มีการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อหลัก คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท�าหน้าที่ของ
กรรมการ (5) ความสมัพันธ์กับฝ่ายจดัการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้รหิาร โดยจะมกีารให้ข้อมลูเพ่ือเป็นราย
ละเอยีดเพ่ิมเติมต่อกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่ละหัวข้อย่อย ซึง่แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการจะมกีารทบทวนเพ่ือ
ความเหมาะสมในแต่ละปี เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวมและสรปุผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัทัง้แบบรายคณะ 
รายบคุคล และผลประเมนิของคณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยจะน�าผลการประเมนิไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป 

 • การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ากับดูแลที่ท�าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ 
และ/หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
อนมุตักิารแต่งตัง้บคุคลท่ีจะเป็นตวัแทนของบรษิทั เพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และ/หรอื ผู้บรหิาร ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมถึง 
อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ท้ังน้ี หากเป็นการก�าหนดนโยบายท่ีส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จะต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัก่อนการเสนออนุมติัต่อคณะกรรมการของบรษิทั
ย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม 
หลักเกณฑ์การด�าเนินงานของบริษัท

 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 • การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและการดูแลผู้ถือหุ้น

  บรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคญัในสทิธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท เช่น สิทธิในการได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับ
ส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความ

รายงานประจ�าปี 2563 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 82



คิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้ง 
ผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธุิรกรรมทีส่�าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทั การแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิ หนังสอืรบัรอง
บริษัท ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
พร้อมเพรยีงกัน นอกจากน้ีบรษิทัได้อ�านวยความสะดวกและส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้และนักลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษิทั
มอบหมายให้เจ้าหน้าทีนั่กลงทนุสมัพันธ์เป็นผูร้วบรวมหนงัสอืมอบฉนัทะและประเดน็วาระการประชมุหากมกีารเสนอวาระการประชมุ
เป็นการล่วงหน้า 

  ในปี 2563 ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อ
เนื่องและกระจายในวงกว้างมากข้ึน รวมถึงการขอความร่วมมือจากภาครัฐให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจ�านวนมาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี 2563 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 จากเดิมวันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 
เวลา 14.00 น. เป็น วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี แอนด์ ที โดยบริษัทได้
ปฎิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ซ่ึงผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และ
ไม่ได้จัดการประชุมในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติท่ีเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ดังนี้

 การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มมีตใิห้จดัการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 
2563 ในวันที ่10 เมษายน 2563 โดยบรษิทัได้เปิดเผยมติการประชมุ วันประชมุ ระเบยีบวาระการประชมุ และแจ้งข่าวผ่านระบบ 
Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดไป คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนการจัด
ส่งหนงัสอืเชญิประชมุโดยบรษิทั ศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลักทรพัย์ของบรษิทั โดยจดัส่ง
ให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนวันประชมุผูถื้อหุน้ และบรษิทัได้เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบทีม่รีาย
ละเอียดครบถ้วน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการประกอบทุกวาระท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งไม่น้อยกว่า 30 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบการเปิดเผยดัง
กล่าวผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ท�าการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน คือ 
วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2563 เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัเิลือ่นการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2563 เป็น วัน
พฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทได้ท�าการแจ้งข่าวการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 ผ่าน
ระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 7 เมษายน 2563 

 การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

  การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2563 มกีรรมการเข้าร่วมประชมุครบท้ัง 7 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเข้าร่วมประชมุผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการ 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม พร้อมกับ ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท 
ก่อนเริม่การประชมุประธานทีป่ระชมุได้แนะน�ากรรมการ ผูส้อบบญัช ีและท่ีปรกึษากฎหมายของบรษิทัให้ทีป่ระชมุรบัทราบ และ
ได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง
ส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเข้าประชมุร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุด้วย นอกจากนี ้บรษิทัได้มกีารขออาสาสมคัรในการ
นับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรับเป็นอาสาสมัคร จึงมอบหมายให้ นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย 
เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

  การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามล�าดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมเติมวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ตัง้ข้อซกัถาม และให้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึง่ประธานและผู้บรหิารจะตอบข้อ
ซกัถามอย่างชดัเจน ตรงประเดน็ และให้ความส�าคัญกับทุกค�าถาม ก่อนท่ีจะให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส�าหรบั 
วาระค่าตอบแทนกรรมการได้มีการน�าเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น 
และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายคน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกกรรมการที่เห็น
ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 

  ในกรณีทีผู่ถื้อหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอื
บคุคลใด ๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบรษิทัได้จดัส่งไปพร้อมกับหนังสอืนดัประชมุใน

รายงานประจ�าปี 2563 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 83



การประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2563 มผีูถื้อหุน้ทีเ่ข้าประชมุด้วยตนเองจ�านวน 18 ราย จ�านวนหุน้รวม 410,418,843 หุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ�านวน 31 ราย จ�านวนหุ้นรวม 93,613,612 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็น
จ�านวน 49 ราย รวมจ�านวนหุน้ทัง้สิน้ 504,032,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.50 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 667,605,301 
หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท 

 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

  ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุม ประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
รวมถึงผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ แยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี ไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือ
ให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยเผยแพร่มติท่ีประชมุผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในวนัท�าการ
ถัดจากวันที่ประชุม คือ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 และได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงอยู่ภายในกรอบเวลาท่ีก�าหนด 14 วัน รวมท้ังได้เผยแพร่รายงานการประชุมท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ วีดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

  บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา โดยมีการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้น 
ดังนี้

 การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านรวมกันไม่น้อยกว่า 200,000 หุ้น ต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของ 
ผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ โดยบรษิทัจะกลัน่กรองระเบยีบวาระทีจ่ะเป็นประโยชน์อย่างแท้จรงิ และคดัสรรบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 
ผ่านทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและก�าหนดใน
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

  ในวันที่ 18 กันยายน 2562 จึงได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Elcid ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชือ่กรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอวาระการประชมุและรายชือ่กรรมการ ผูถื้อหุ้น
สามารถเสนอวาระการประชมุและชือ่กรรมการมายังบรษิทัได้ตัง้แต่วนัที ่18 กันยายน 2562 จนถึงวันที ่31 ธันวาคม 2562 ก่อนที่
จะมกีารประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพ่ือคัดเลอืกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบรอบต้องออกตามวาระ 
1 ใน 3 และท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาบรรจุวาระการประชุม ท้ังน้ี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลมายังบริษัทเพ่ือพิจารณาแต่
อย่างใด ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัท เพ่ืออ�านวยความสะดวกในด้านการเดินทางโดยรถประจ�าทางหรือ
รถยนต์ส่วนบคุคลซึง่มท่ีีจอดรถไว้ให้อย่างเพียงพอ และจดัให้มเีจ้าหน้าท่ีคอยดูแลต้อนรบัให้ความสะดวกอย่างเพียงพอแก่ผูถ้อืหุ้น 
และผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุม โดยเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะ
เวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย การใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพ่ือความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
แม่นย�า และนอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

  ในการด�าเนินการประชมุแต่ละครัง้ บรษิทัจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริม่การประชมุ ประธาน
ทีป่ระชมุหรอืผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย จะชีแ้จงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระ
และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ โดยประธานท่ีประชุมจะด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุม รวมท้ังมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมใน
ทีป่ระชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหน้าเพ่ือให้ผูถื้อหุน้ได้มโีอกาสศกึษาข้อมลูประกอบวาระการประชมุก่อนการตดัสนิใจ
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 • การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) จากการ
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมท้ังเพ่ือหลีกเล่ียงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขาย 
หลกัทรพัย์ของบุคคลภายใน เพ่ือให้เกิดความยุตธิรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกราย บรษิทัจงึได้ออกนโยบายและระเบยีบปฏิบตัเิก่ียวกับการใช้ 
ข้อมลูภายในตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทั เพ่ือให้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัถือปฏบิตั ิโดยก�าหนดไว้
ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ สรุปดังนี้

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ต้องรกัษาความลบัและ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทั ไม่น�าไปเปิดเผยหรอืแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเอง หรอืเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม รวมท้ังต้องไม่ท�าการซือ้ขาย โอนหรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ 
ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผย 
สูส่าธารณชน และจะต้องไม่ท�าการซือ้ขาย โอนหรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนทีง่บการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน 

  ทัง้น้ี ข้อก�าหนดดงักล่าวได้รวมความถึงคูส่มรสและบตุรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัด้วย 
หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�าหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

  บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทก�าหนดโทษ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในกรณีท่ี
กรรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั จะต้องแจ้งเลขานกุารบรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
และต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิทัของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพ่ือ 
เผยแพร่ต่อสาธารณะ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

  ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือน�าไปเปิดเผยจน
อาจท�าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือการ
ภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใด ๆ ในการด�าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่าน้ัน และควรหลีกเล่ียงการกระท�าท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความ
สัมพันธ์ หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าท�าธุรกรรมต่าง ๆ ก�าหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือ
เกีย่วโยงกับรายการทีพิ่จารณาต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มอี�านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ ๆ รวมถึงในการท�ารายการให้พิจารณา
ถึงความเหมาะสมโดยใช้ราคา และเงื่อนไขเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก

  นอกจากน้ี บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการจัดการ
เรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือมีส่วนเก่ียวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู ้มีส่วนได้เสียในเรื่องน้ันจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วม
พิจารณาหรือออกเสียงในเร่ืองนั้น ๆ รวมทั้งได้ก�าหนดแนวทางเพ่ือมิให้กรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง 
เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการระหว่างกันหรือ
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน มูลค่าของรายการ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนได้ก�าหนดไว้ตามประกาศ
ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และจะด�าเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทหรือขออนุมัติผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีอย่างเคร่งครัด โดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันหรือ 
รายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจ�าปีหมวด “บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน” ซึ่งรายการระหว่างกันได้กระท�า
อย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธุิรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) พร้อมทัง้ระบถึุงความจ�าเป็นและเหตุผลด้วย 

รายงานประจ�าปี 2563 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 85



  คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 • บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

  บรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผูถื้อหุ้น ผูบ้รหิารและพนกังาน
ของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหน้ี ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการ
สนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะ
ปฏิบัตติามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีดงักล่าวได้รบัการดแูลเป็นอย่างด ีนอกจากน้ี ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามนโยบายและแนวทางดังต่อไปนี้ 

 ผู้ถือหุ้น

  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างย่ังยืน 
เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ยึดมัน่การด�าเนินธุรกิจตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี

 พนักงาน

• ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ เช่น กองทุนส�ารอง
เล้ียงชีพ การประกันชีวิต ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินกู้ สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรและการพัฒนา
ศกัยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีา และเป็นปัจจยัส�าคญัในการผลกัดนัองค์กรให้ประสบความส�าเรจ็ 

• ด้านการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและการจดัสรรสวสัดกิารให้แก่พนกังานเป็นประจ�าทกุปี โดยอ้างองิจากผลการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัและอ้างองิจากผลตอบแทนในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกัน เพ่ือก�าหนดค่าตอบแทนและสวสัดกิาร
ทีเ่ป็นธรรมและเป็นไปในทศิทางเดยีวกันทัง้บรษิทัและบรษิทัในเครอืท้ังในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือทบทวนอตัราผล
ตอบแทนให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม สามารถแข่งขนักับอตุสาหกรรมเดยีวกันได้ โดยใช้ระบบ Pay for Performance ซึง่
พนักงานทุกคนจะได้รบัการประเมนิผลงาน 2 ส่วน คอื ผลการส�าเรจ็ของการปฏิบตังิานวัดผลโดยใช้ KPI และศกัยภาพของ
พนกังานประเมนิด้วย Competency นอกจากน้ี บรษิทัได้ส่งเสรมิให้พนักงานเติบโตตาม Career Path มโีอกาสโอนย้าย 
หรือแต่งตั้งมอบหมายให้ได้รับผิดชอบงานด้านอื่น ๆ ท่ีบริษัทได้ขยายการด�าเนินธุรกิจตามความรู้ความสามารถ โดย
เปิดรับพนักงานภายในก่อนเมื่อมีต�าแหน่งงานว่าง อีกทั้งบริษัทจัดให้มีสวัสดิการในระดับที่สูงกว่ากฎหมายก�าหนดไว้ 
มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

• ด้านการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้เสรมิสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการท�างาน ส่งเสรมิการท�างาน
เป็นทีม ส่งเสรมิการพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนักงาน ให้มคีวามก้าวหน้า มคีวามมัน่คงในอาชพี พร้อมให้ความ
มัน่ใจในคณุภาพชวีติ ความส�าคญักับการรกัษาสขุภาพ และความปลอดภัยในการท�างาน รวมทัง้รกัษาสภาพแวดล้อม
การท�างาน และพร้อมรบัฟังข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะ หรอืข้อร้องเรยีนจากพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาค

• ด้านการจดักิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพ่ือส่งเสรมิให้เกิดการมส่ีวนในการท�ากิจกรรมร่วมกันในหมูพ่นกังาน 
รวมถึง จัดให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปีและฉดีวัคซนีป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานของบรษิทัและบรษิทัในเครอื 
เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งครอบครัวของพนักงานสามารถใช้สิทธิพิเศษเท่ากับสิทธิของพนักงานในการตรวจสุขภาพท่ี 
โรงพยาบาลอีกด้วย

ลูกค้า

  มุง่มัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รบัสินค้า/บรกิาร
ทีด่ ีมีคณุภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานทีไ่ด้ก�าหนดไว้ รวมทัง้ปฏบิตัติามเงือ่นไขและ
ข้อตกลงทีม่ต่ีอลกูค้าอย่างเคร่งครดั มกีารพัฒนายกระดบัมาตรฐานสนิค้าและบรกิารให้สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง รกัษาสมัพันธภาพท่ีด ี
และย่ังยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม�่าเสมอ รวมถึงไม่น�าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดย
ในปี 2563 บริษัทได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าร้อยละ 90.74 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี
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 คู่ค้าและเจ้าหนี้

  ค�านงึถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ และมคีวามซือ่สัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ รกัษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า
และเจ้าหนี ้โดยการปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิาท่ีก�าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครดั และมจีรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ไม่เรยีก 
ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สจุรติในการค้ากับคูค้่า ตลอดจนการปฏบิตัติามเงือ่นไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัจะ
คัดเลือกคู่ค้ามีหลักการและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน อีกท้ังมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม รวมถึงการ
ช�าระคืนตามก�าหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค�้าประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 • การคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ปฏิบตัติามกฎหมาย มมีาตรฐานจรยิธรรมของสงัคม และให้ความส�าคญัและค�านงึถึงสทิธิมนษุยชน สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม

- มสีภาพการด�าเนินธุรกิจทีด่ ีสถานะการเงนิทีม่ัน่คง มสีถานประกอบการทีส่ามารถตรวจสอบได้และมปีระวัตกิาร
ด�าเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติต้องห้ามท�าการค้าอันเน่ืองมาจากการกระท�าทุจริต หรือประวัติละทิ้งงาน
หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน

- มีผลงานน่าพอใจทั้งคุณภาพ ราคา ก�าหนดการส่งมอบและการบริการ

- สามารถส่งมอบได้อย่างสม�่าเสมอ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น

คู่แข่ง

  ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า 
และยึดถือกติกาของการแข่งขันท่ีดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู ้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ท�าลายชื่อเสียง 
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระท�าการใด ๆ ที่ไม่
เป็นธรรมต่อการแข่งขัน 

ภาครัฐ

  ให้ความส�าคญักับความโปร่งใส และค�านงึถึงความซือ่สตัย์สจุรติในการติดต่อท�าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าท่ี หรอืหน่วยงานภาครฐั 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการด�าเนินการ ท่ีอาจส่งผลต่อการกระท�าที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมท้ังต่อต้าน
การให้สินบนต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออ�านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

สิ่งแวดล้อม	ชุมชน	และสังคม

  บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคม รวมไปถึงการปฏิบัติงานและการตัดสินใจด�าเนินการใด ๆ ของบริษัทจะต้องท�าให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบ
ธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือมาตรฐาน และข้อก�าหนดต่าง ๆ และไม่ส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกท้ังยังได้ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกและมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง รวมท้ังให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบริษัท ได้ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนที่บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร

  บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนนิโครงการต่าง ๆ อกีหลายโครงการ เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาชมุชนและสงัคม 
ตลอดจนตระหนักถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมภายใต้การด�าเนนิธุรกิจทีต่ระหนกัถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคมหรอืผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึน
กับผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายเพ่ือการด�าเนนิธุรกิจอย่างย่ังยืนต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้บรษิทัได้มกีารก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม โดยมุง่เน้นการด�าเนนิธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และให้ความส�าคญัในการส่งเสรมิและสนับสนนุการ
ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเคารพต่อสิทธิ
และเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกประเภท และมีการ
ก�าหนดนโยบายคุณภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ส่งมอบสินค้าถูกต้องและตรงเวลา รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขัน โดยให้พนักงานถือปฏิบตัอิย่างเคร่งครดัเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล ทัง้นี ้รายละเอยีดการ
ด�าเนนิงานกับผูม้ส่ีวนได้เสยีและความรบัผดิชอบต่อสงัคมปี 2563 ปรากฏอยู่ใน “รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2563” (Sustainability 
Report 2020) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ�าปีฉบับนี้
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 • นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

  บรษิทัเคารพและปฏบิตัติามกฎหมายเก่ียวกบัทรพัย์สินทางปัญญา และมนีโยบายห้ามการด�าเนินการท่ีมลัีกษณะเป็นการละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานเพ่ือให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- พนกังานทุกคนจะต้องเคารพสทิธิของเจ้าของทรพัย์สินทางปัญญา และต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภายใต้
ข้อก�าหนดของกฎหมาย และของบริษัท ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

- การน�าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือท่ีจะน�ามาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบ เพ่ือให้
มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

- เมือ่พ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน จะต้องส่งมอบทรพัย์สนิทางปัญญาต่าง ๆ ซึง่รวมไปถึงผลงานคนืให้บรษิทั ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด ๆ

 • นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

  บรษิทัตระหนักและให้ความส�าคญัต่อหลกัสทิธิมนุษยชน จงึได้มกีารก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึน้ เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั ต้องตระหนักถึงความส�าคญัและการเคารพต่อสทิธิมนุษชนในทกุด้านของบคุคลทกุคน ตลอดจนสงัคม
และชุมชนของแต่ละพื้นที่ รวมถึง 

- การปฏิบัติต่อบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ

- การหลีกเลี่ยงการกระท�าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

- การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท�าความเข้าใจ ก�าหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เก่ียวข้องใน
การด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ เพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน

 • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

  บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายป้องกันการทุจริต เพ่ือก�าหนดแนวทางในการป้องกันและจัดการการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึ้นหรือได้
เกิดขึ้นภายในบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาด�าเนินการโดยยึดหลักคุณธรรม เมตตาธรรม ความถูกต้อง และหลักกฎหมายควบคู่กันไป 
นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับตระหนักถึง
ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
และบริษัทในเครือ 

  อกีทัง้บรษิทัได้มกีารเปิดช่องทางให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี และนักลงทุนสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรยีน หรอืเบาะแสใด ๆ เกีย่วกับ
การท�าผดิกฎหมาย (Whistle Blowing) ความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ อีเมล : chairman_auditcom@uac.co.th
จดหมำย :  เลขที่ 1 อำคำรทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซ.วิภำวดีรังสิต 19 ถ.วิภำวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- เลขำนุกำรบริษัท อีเมล : sajjaporn@uac.co.th 
โทรศัพท์ : 0 2936 1701 ต่อ 118

- เว็บไซต์ Click ที่ Icon: ช่องทำงกำรร้องเรียน 

  โดยรายละเอยีดผูแ้จ้งข้อร้องเรยีนหรอืเบาะแสจะถูกเก็บรกัษาเป็นความลบั เพ่ือคุม้ครองสทิธิของผูร้้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส รวมถึง 
ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีมาตรการคุ้มครองเพ่ือให้ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว โดยบริษัทได้มีการสื่อสาร 
“นโยบายต่อต้านคอรปัชนั” และ “นโยบายการป้องกันการทุจรติ” ให้กับพนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศ และเผยแพร่ผ่านบอร์ดข่าวสาร
ภายในบริษัท ข้อมูลส่วนกลาง (Data Center) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนรับ
ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน : http://www.uac.co.th/src/misc/content/anti_corruption_th.pdf

 นโยบายป้องกันการทุจริต : http://www.uac.co.th/src/misc/content/fraud-protection-policy.pdf

  บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตและนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง รวมถึง 
การก�ากับดูแลกิจการ และมีการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะก�าหนดแผนการตรวจสอบประจ�าปี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ไตรมาส ท้ังนี ้หากการสบืสวนข้อร้องเรยีนหรอืข้อเทจ็จรงิจากการตรวจสอบแล้วพบว่ามหีลกัฐานอนัควรให้เชือ่ว่ามรีายการหรอืการกระ
ท�าท่ีอาจเข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแจ้งแนวทางในการด�าเนิน
การปรับปรุงและ/หรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม และได้ก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้น�ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานเป็นแนวทางการปฏิบติั เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการ 
ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ค�านึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรมและ
การสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ โดยจรรยาบรรณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงานท่ีพนักงานทุกคนพึง 
ปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสีย
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษา ข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเป็น 
กลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การปฐมนิเทศเมื่อเริ่มเข้า
ท�างาน รวมถึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอผ่านหน่วยงาน
ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ โดยในปี 2563 บรษิทัได้มกีารสือ่สารภายในองค์กรใน
รปูแบบต่าง ๆ และการจดัการอบรมออนไลน์เรือ่ง จรรยาบรรณธุรกิจ และ จรรยาบรรณพนักงานให้กับพนกังานทกุคน พร้อมทัง้มกีารทดสอบ
หลังการอบรม ซึ่งผลการทดสอบการวัดความรู้ความเข้าใจของพนักงาน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 17.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสำาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแล 
กิจการในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และ
ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบาย และแผนที่ก�าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะมีการทบทวนและพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ รวมถึง
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและนโยบายที่ส�าคัญของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะธุรกิจหรือสภาพ
เศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัท และเห็นว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ยังคงเหมาะสมและสอดคล้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในระยะ 1 – 4 ปี (ปี 2560 – 2563) ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกลยุทธ์อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะกรรมการบรษิทัยังได้ตดิตาม ดแูล ให้มกีารน�ากลยุทธ์ท่ีก�าหนดไปปฏิบติั โดยฝ่ายบรหิารจะต้องน�าเสนอผลประกอบการโดยเปรยีบ
เทียบกับเป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้ ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัในทกุไตรมาส เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการตดิตามผลการด�าเนนิงานของฝ่าย
บริหารอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
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 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

  บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2553 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้คณะกรรมการ
ก�ากับดแูลกิจการเป็นผูพิ้จารณาทบทวนนโยบายและตดิตามผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือ
เพ่ิมประสทิธิภาพการก�ากับดแูลและให้มมีาตรฐานการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัให้สอดคล้องกับหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีและ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือทราบ อกีทัง้บรษิทัมกีารส่ือสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ใีห้
ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด 

  โดยปี 2563 บรษิทัได้รบัผลประเมนิการก�ากับดแูลกิจการ (CGR) ด้วยคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 94 (ระดบั “ดเีลศิ”) และสงูกว่าคะแนน
เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 83 และได้รับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM 
Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่คะแนน 100 เต็ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมุ่งเน้นที่จะติดตามและพัฒนาให้มีการด�าเนิน
การตามมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นส�าคัญ

  ส�าหรับแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ ได้แก่ 

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล

1.  ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มกีารแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู
ไว้อย่างชดัเจน โดยท่ีประธานกรรมการไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกันกับ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบรหิาร
งานประจ�าวัน ซึ่งสามารถถ่วงดุลอ�านาจระหว่างการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและการบริหารได้

2.  คณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมากกว่า
ร้อยละ 66

3.  คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ
มากกว่าร้อยละ 50

4.  คณะกรรมการมกีารก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการ
ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

แม้ว่าจะมกีารก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระ
ไว้ไม่เกิน 3 วาระหรอื 9 ปี แต่คณะกรรมการบรษิทัอาจพิจารณา
ต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระได้หากมเีหตอุนัควร
และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถื้อหุน้ เนือ่งจากคณะกรรมการ
บรษิทัเชือ่มัน่ว่ากรรมการอสิระท่ีด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี สามารถ
เข้าใจลกัษณะการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัได้เป็นอย่างด ีแต่ยังคง
มคีวามเป็นอสิระในการพิจารณา ให้ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัได้ เน่ืองจากบรษิทัได้ก�าหนดคณุสมบตัิ
ของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของ กลต. และ ตลท.
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะ
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน
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โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการจ�านวน 7 คน ประกอบด้วย 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ในจ�านวนกรรมการท้ังคณะ โดยบริษัทมีกรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน ซึ่ง
บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและคุณสมบัติไว้ดังนี้

 กรรมการอิสระ

  บริษัทก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
ของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ 
บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน 

  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาท�าหน้าท่ีเป็น
กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา  
ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมอืน่ ๆ  ประกอบกัน เพ่ือน�าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ท้ังน้ี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท 
อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

  ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ ซึง่เข้มกว่าหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  
รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระ

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่า
บรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน 
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ร้อยละ 1.0 ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัอืน่  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

  ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการ
รายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ส�าหรับจัดท�าแบบ 56-1 One Report ของบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบรษิทั หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพ่ือท�าหน้าท่ีในการ
เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้
รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ตัดสนิใจในการด�าเนินกิจการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล�าดับ
เดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยท่ีก�าหนดว่าด้วยคุณสมบติัและขอบเขตการด�าเนนิงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มคีวามรูค้วามเข้าใจหรอืมปีระสบการณ์ด้านการบญัชหีรอืการเงินทีเ่พียงพอ 
ที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

 ผู้บริหาร

  บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ โดย
ด�าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และ 
กรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในธุรกิจของบรษิทั เข้าเป็นพนกังานในระดบัต่าง ๆ  ท้ังนี ้การแต่งตัง้หวัหน้าหรอืผูร้บัผดิชอบเก่ียวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคมุ
ภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
 • โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายท้ังด้านความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เฉพาะด้านทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ให้กับบรษิทั โดยไม่จ�ากัด อายุ เพศ ประวัติการศึกษา และไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย 
บริษัทมหาชน  โดยเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล 
ตรวจสอบ ประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนด�าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม กฎหมาย 
ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ รวมท้ังการก�ากับดูแล
ให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีได้ก�าหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดข้อจ�ากัดในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่า 5 บริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการแต่ละท่านสามารถ
อุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปด�ารง
ต�าแหน่งดังกล่าว

  โครงสร้างคณะกรรมการของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอสิระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะท�าให้เกิดการถ่วงดลุ 
ในการออกเสยีงในการพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ และมคีณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน คดิเปน็ร้อยละ 42.88 
บรษิทัมนีโยบายก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระไว้ไม่เกิน 3 วาระ วาระละ 3 ปี  ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษิทัอาจพิจารณา
ต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระได้หากมีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
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  ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 
(โดย 3 คน ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบรษิทัท่ีมาจากฝ่ายบรหิารจ�านวน 3 คน คือ ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ทั้งนี้ จ�านวนกรรมการ
อิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระ
อย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

  นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือปฏิบัติ
หน้าท่ีเฉพาะเรื่องและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่
ได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี

  คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบคุคลเดยีวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เพ่ือให้เกิดความชดัเจน
ในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า ท้ังน้ี บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทักับผูบ้รหิารอย่างชดัเจน และมกีารถ่วงดลุอ�านาจการด�าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรษิทั
ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารท�าหน้าท่ีบริหารงานของ
บริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด

  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555  เพ่ือให้
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก�าหนด เพ่ือท�าหน้าที่ดูแลและให้ค�า
แนะน�าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รบัผดิชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทั บนัทึกรายงานการประชมุคณะ
กรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งท�าหน้าที่จัดท�า
และเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และการเก็บรกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยี
ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 

 คณะกรรมการบริษัท จำานวน 7 คน  

รายชื่อ ต�าแหน่ง

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ

นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการ

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการ 

นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการ

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นางสาวจีระพันธ์  จินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายกิตติ  ชีวะเกตุ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส นายชัชพล ประสพโชค 
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

 วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

  ในการประชมุสามญัประจ�าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และ
ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออก
จากต�าแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้
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 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1)  ดแูลและจดัการบรษิทัเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมติทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ เว้นแต่ใน
เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�า
รายการทีเ่ก่ียวโยงกันและการซือ้หรอืขายสนิทรพัย์ทีส่�าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตามทีห่น่วย
งานราชการอื่น ๆ ก�าหนด เป็นต้น 

2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรือ่งทีม่สีาระส�าคญั ได้แก่ วิสยัทศัน์ พันธกจิ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ การลงทุน
ในโครงการทีไ่ม่มใีนงบประมาณประจ�าปี โครงสร้างการบรหิาร อ�านาจการบรหิาร นโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ การท�า
ธุรกรรมหรอืการกระท�าใด ๆ อนัมผีลกระทบท่ีส�าคญัต่อฐานะการเงนิ ภาระหน้ีสนิ สถานภาพการประกอบธุรกิจ และชือ่เสยีงของ
บริษัท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายก�าหนด

3) ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  

4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมท้ังฉบับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรอื ระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากการออกตามวาระ รวมทัง้พิจารณาอนมุตัแิต่ง
ตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท

5) พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

5.1 จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบรษิทั ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ เป็นต้น

5.2 พิจารณาอนมุตับิทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงในองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น

6)  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจ
สอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังให้ความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และวิธีการปฏิบัติที่มีนัย
ส�าคัญเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของบริษัท

7)     ก�ากับดแูลให้บรษิทัมรีะบบบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุ และมกีระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง การรายงาน และการตดิตาม
ผลที่มีประสิทธิภาพ

8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ไว้ในรายงานประจ�าปี

9) ดแูลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสทิธิอย่างเป็นธรรม ปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรม 

10) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เก่ียวกับการท�ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมท้ังมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

11.1 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประเมินประสิทธิผลอย่าง
สม�่าเสมอ

11.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจ�าทุกปี รวมท้ังแถลงผลการปฏิบัติงานและการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ใช้ในบริษัท ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

12) อ�านาจในการด�าเนนิการดงัต่อไปนีจ้ะกระท�าได้ก็ต่อเมือ่ได้รบัอนุมติัจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังน้ี ก�าหนดให้รายการทีก่รรมการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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(ก)  เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข)  การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุ
ให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการ
ก็ได้ ท้ังน้ี การมอบอ�านาจแก่กรรมการดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจหรอืการมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้กรรมการหรอื
ผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด  ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  รวมทั้งก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ท่ีส�าคญัของบรษิทั ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และหรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ในเรื่องดังกล่าว

  คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเข้าใจบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบท่ีมต่ีอผูถื้อหุ้น และสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเตม็ที ่ โดยมโีครงสร้างของคณะกรรมการบรษิทัท่ีถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ อนัประกอบด้วย กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน  ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเป็น
อสิระและมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ รวมถึงหน้าท่ีอืน่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  นอกจาก
นี้ ได้มีการมอบอ�านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้แล้ว

 • การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล และการบริหาร
งานประจ�าวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ถูกเลือกตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้น�าและมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจ
เรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่ีได้พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่าย
จัดการ เป็นผู้น�าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประชุมและแสดงความเหน็อย่างเปน็อสิระ ตลอดจนท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิัท ทัง้นี ้ประธานกรรมการไมไ่ด้รว่ม
บรหิารงานปกตปิระจ�าวัน แต่ให้การสนับสนนุและค�าแนะน�าในการด�าเนนิธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารอย่าง
สม�่าเสมอ  

  ในขณะทีป่ระธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ จะรบัผดิชอบเก่ียวกับการบรหิารจดัการบรษิทัภายใต้กรอบอ�านาจทีไ่ด้
รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ข้อบงัคับของบรษิทั มติท่ีประชมุผูถื้อหุ้น มติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการชดุ
ย่อยต่าง ๆ  รวมถึงสามารถสัง่การหรอืด�าเนนิการใด ๆ ท่ีจ�าเป็นและสมควร เพ่ือให้การด�าเนินการต่าง ๆ ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ี อกีทัง้ 
มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยจะ
ต้องไม่ขัดแย้งกับอ�านาจที่ได้รับมอบหมายหรือมติของคณะกรรมการบริษัท

 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

 • คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการตรวจสอบ

 โดยมีนางจารุณี บุญมั่งมี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  ทัง้น้ี รศ.ดร.เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ รศ.ดร.ปรทิรรศน์ พันธุบรรยงก์ และนางสาวจรีะพันธ์ จนิดา เป็นผู้มคีวามรูแ้ละประสบการณ์
เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
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 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

  กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับ
เลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ  ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
อสิระได้หากมเีหตอุนัควรและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการตรวจสอบรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง 
และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขต หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมท้ังการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1)  สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบญัชภีายนอก
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3)  สอบทานการปฏิบตังิานของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมท้ังเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

5) มีอ�านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระหากมีความจ�าเป็น และเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท

7) ระหว่างการปฏบิตังิาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืสงสยัในรายการหรอืกิจกรรมใดต่อไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนัีย
ส�าคญัต่อสถานะทางการเงนิหรอืผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือให้
มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยส�าคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท

• การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิกของคณะ
กรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัย เก่ียวโยงกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานของบริษัท ละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องด�าเนนิการโดยไม่ชกัช้าในการตรวจสอบเพ่ิมเตมิและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

9) จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ลงนามในรายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

  ในการปฏิบตังิานตามขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจเชญิให้ฝ่ายจดัการ ผู้บรหิาร หรอื
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น ทั้งนี้ คณะกรรมการมี
อ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร

 • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางสาวจีระพันธ์ จินดา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 โดยมีนายบวรวิช นนทะวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่ง
พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1)  ก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการทีช่ดัเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัในการสรรหา ถอดถอน 
หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และน�าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2)  พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีต�าแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือสิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

3)  ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4)  พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ   โดยค่าตอบแทนดงักล่าวให้รวมถึง เบีย้ประชมุ เงินเดอืน 
โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5)  จัดให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญ และให้มีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ โดยประเมินความส�าคัญของต�าแหน่ง สรรหา 
และพัฒนา เพ่ือให้มผีูส้บืทอดต�าแหน่งบรหิารทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และคณุสมบตัอิืน่ทีต่รงตามความต้องการ
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

6)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร
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 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริหารความเสี่ยง

 โดยมีนางสาวณิรดา พรหมราช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

  กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1) ก�าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการ
ตลาดความเสีย่งด้านการขนส่งและเก็บรกัษาสนิค้า ความเสีย่งด้านการลงทนุ และความเสีย่งอืน่ ๆ ท่ีจะมผีลกระทบต่อการด�าเนนิ
งานและชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2) ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยง และเพดานความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้

3) พิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4)     ดแูล ตดิตาม ประเมนิผล รวมทัง้ปรบัปรงุแผนการด�าเนินงาน เพ่ือลดความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง และเหมาะสมกับ ภาวะการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท 

5) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม
นโยบายที่ก�าหนด

6) รายงานการด�าเนนิงานเพ่ือลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�า และในกรณีท่ีมเีรือ่งส�าคัญซึง่กระทบต่อบรษิทัอย่าง
มีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

 • คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการกำากับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการก�ากับดแูลกิจการซึง่พ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้
รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

1)  จัดท�าร่างนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

2)  น�าเสนอร่างนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
น�าออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัทิีด่ ี(best practices) ของกรรมการและฝ่ายบรหิาร โดยจดัท�านโยบายการก�ากับดแูลกิจการ
เป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy Statement)

3)  ก�ากับ ดแูล และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ และฝ่ายบรหิารของบรษิทั ในการปฏิบตัหิน้าท่ี และความรบัผดิชอบ ตามกรอบและหลกั
เกณฑ์ของนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ เพ่ือให้การท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลของกรรมการ และการบรหิารจดัการงานของฝ่ายบรหิาร 
เป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

4)  พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ  
ข้อบังคับต่าง ๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการ

5)  ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าท่ีของกรรมการและฝ่ายบรหิารบรษิทั ตามแนวทางการปฏิบตัท่ีิด ีท่ีก�าหนดไว้ในนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกสิ้นปี

6)  จัดท�ารายงานผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทของปีถัดไป พร้อมทั้งน�าเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จ�าเป็น

7)  เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ
ลูกจ้างของบริษัท

8)  แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

9)  ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

 • คณะกรรมการบริหาร 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายกิตติ  ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายชัชพล ประสพโชค กรรมการบริหาร

3. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส กรรมการบริหาร

4. นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ * กรรมการบริหาร

5. นายชัยยศ ชุณห์วิจิตรา * กรรมการบริหาร

 *  นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ และนายชัยยศ ชุณห์วิจิตรา เริ่มด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน 2563 ตามมติที่ประชุม 

 คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

โดยมีนางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหาร

  กรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ได้อีก  คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1)  ดูแลจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2) ก�าหนดรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท รวมท้ังก�าหนดสวัสดิการ
พนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

3)  ก�าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจ�าปี  โครงสร้างการบรหิารงาน และอ�านาจการบรหิารงานในสายงานต่าง ๆ ของบรษิทั 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4)  พิจารณาอนุมตัเิงนิลงทนุ (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจ�าปี หรอืเกินกว่างบประมาณประจ�าปี ได้เป็นจ�านวนเงิน
ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี และอนุมตัค่ิาใช้จ่ายทีเ่พ่ิมจากงบประมาณประจ�าปีไม่เกินร้อยละ 10 ในกรณีทีเ่กินวงเงินทีก่�าหนดไว้ให้
คณะกรรมการบริหารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

5)  พิจารณาอนุมตักิารร่วมลงทุนในธุรกิจร่วมค้า (Consortium) หรอืร่วมทุน (Joint Venture) มลูค่าโครงการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท 
ในกรณีท่ีเกินวงเงนิท่ีก�าหนดไว้ให้คณะกรรมการบรหิารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาและอนมุตั ิรวมทัง้มอี�านาจ
พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี

6)  ตรวจสอบ ติดตาม การด�าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทท่ีก�าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

  ทั้งน้ี อ�านาจกรรมการบริหาร  ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นท่ีกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจหรือการ
มอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด 
ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืรายการท่ีไม่อยู่ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกตทิัว่ไปของบรษิทั ซึง่การอนมุตัริายการ
ดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทั เพ่ือพิจารณาและอนมุตัติามท่ีข้อบงัคับของบรษิทั
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
 ผู้บริหาร 

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

2. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

3. นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการขายและการตลาด

4. นายชัยยศ ชุณห์วิจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารทรัพย์สิน

5. นายอนวัช ดุรงค์ภินนท์ ผู้จัดการทั่วไปทีมขายธุรกิจพลังงาน

 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอ�านาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1)  ด�าเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจ�าวันของบริษัท 

2)  จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ�านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ 

3)  ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4)  อนุมัติค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุนนอกงบประมาณประจ�าปี หรือเกินกว่างบประมาณประจ�าปี ได้เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 
ส�าหรับกรรมการผู้จัดการ และไม่เกิน 10 ล้านบาท ส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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5)  มีอ�านาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การเบิกจ่ายต่อครั้งวงเงินไม่เกิน 
300,000 บาท การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อคร้ังวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท การเล้ียงรับรองและให้ของขวัญตามงบประมาณต่อ
เดือนวงเงินเกิน 200,000 บาท การอนุมัติใบเสนอราคาวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท  การอนุมัติใบสั่งขายวงเงินเกินกว่า 50 ล้าน
บาท ส�าหรบักรรมการผูจ้ดัการ หากการท�ารายการมมีลูค่าเกินกว่าอ�านาจอนุมติัของกรรมการผูจ้ดัการจะต้องได้รบัการอนมุตัจิาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

6)  มีอ�านาจอนุมัติการตัดหนี้สูญไม่เกิน 500,000 บาท ส�าหรับกรรมการผู้จัดการ และ ไม่เกิน 1 ล้านบาท ส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

7)  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

8)  เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด 
ค�าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9)  ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

   ทัง้น้ี อ�านาจประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บคุคลอืน่ท่ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจหรอืการมอบอ�านาจในการอนมุตัริายการใดท่ีตนหรอืบคุคลท่ีเก่ียวข้องซึง่อาจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่
ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

  บรษิทัมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรหิารในระดับท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบรษิทั  เปรยีบเทียบ
กับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกันและสภาวการณ์เศรษฐกิจ  รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 
โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส  

  บรษิทัใช้ความระมดัระวังในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทั ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผู้
จัดการ และผู้บริหารตามค�าแต่ละคน (รวมเรียก “ผู้บริหาร” ตามบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับแรออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ให้อยู่
ในระดับท่ีเหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผู้บริหารท่ีมีคุณภาพไว้ ผู้บริหารท่ีได้รับมอบ
หมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพ่ิมขึน้จะได้รบัค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมายเพ่ิมมาก
ขึ้น  โดยจะพจิารณาตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ผลการด�าเนินงานของบริษัท ตลอดจนขอบเขตความรับ
ผดิชอบ และผลงานของผูบ้รหิารแต่ละคน ส�าหรบัการพิจารณาค่าตอบแทนระยะสัน้ของผูบ้รหิารน้ัน บรษิทัจดัให้มกีารประเมนิผลงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส�าหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนในการพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสของผู้บริหารแต่ละคน ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ รวมถึงค่าตอบแทนระยะยาวซึ่งจะพิจารณาอนุมัติแต่ละคราวไป อาทิ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพ่ือ
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 จำานวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

 ผู้บริหาร  

       ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้ 

ค่าตอบแทน
2562 2563

จ�านวนราย
ค่าตอบแทน
	(ล้านบาท)

จ�านวนราย
ค่าตอบแทน
	(ล้านบาท)

1. เงินเดือนโบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ ค่านายหน้า   
 ค่าพาหนะ เงินสมทบประกันสังคม 

5 22.04 5 20.06

2. เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 5 0.73 5 0.69

รวม 5 22.77 5 20.75
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 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
 บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท 5 ท่าน) จ�านวนท้ังส้ิน 112 คน ซึ่งเป็นพนักงานประจ�า
ทั้งหมด โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน จ�านวนพนักงาน

ขายและการตลาด (Sales & Marketing) 16

พัฒนาธุรกิจ (Business Development) 4

บริหารคุณภาพและความเสี่ยง และ วิศวกร (Quality & Risk / Engineer) 4

บริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management) 6

บัญชี (Accounting) 10

การเงิน และ ตรวจสอบภายใน (Finance & Internal Audit) 4

นักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท (Investor Relation & Corporate Secretary) 2

จัดซื้อ (Procurement) 4

บริหารทั่วไปและเลขานุการ (Administration & Executive Secretary) 12

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 3

Corporate Affairs 2

โรงงานแม่แตง (MT) 12

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) 33

 ค่าตอบแทนพนักงาน    

  ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงิน 57.89 ล้านบาท โดยจ่ายในรูปของเงินเดือน ค่านายหน้า 
ค่าพาหนะ เงนิสะสมกองทุนส�ารองเลีย้งชพี เงนิสมทบประกันสงัคม  นอกจากนี ้พนกังานยังได้รบัสวัสดกิารด้านอืน่ ๆ เช่น ประกนัชวิีต 
ประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ การฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนอีกด้วย

 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ และเมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว 

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

  บรษิทัมนีโยบายพัฒนาบคุลากรทกุระดบัอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือเสรมิสร้างความรูค้วามสามารถอนัจะท�าให้เกิดประโยชน์แก่บรษิทัใน
การทีจ่ะมบีคุลากรทีม่ปีระสทิธิภาพ ทีจ่ะสามารถสร้างผลงานให้กับบรษิทั โดยมแีผนการฝึกอบรมประจ�าปีท้ังภายในและภายนอกเพ่ือ
เสรมิทักษะงานตามความรบัผดิชอบของพนักงานแต่ละระดบั ส�าหรบัรายละเอยีดการพัฒนาบคุลากร ปี 2563 ปรากฏอยู่ใน “รายงาน
ความยั่งยืน ประจ�าปี 2563” (Sustainability Report 2020)

  ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนในการท�ากิจกรรมร่วมกันในหมู่พนักงาน

• โครงการกิจกรรม ฟุตบอล แบดมินตัน โยคะ ฟิตเนส หลังเลิกงาน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และเพิ่มความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มด้วย

• จดัอบรม In House training  Public training และ Talent Program เพ่ือเป็นการพัฒนาศกัยภาพของผูบ้รหิารและพนกังาน
ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
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• โครงการส่งเสริมการท�างานเป็นทีม  โดยมีกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน เช่น กิจกรรม
กีฬาและฉลองวันปีใหม่ เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารและกลุ่มพนักงานด้วยกัน

• กิจกรรม WE R’ UAC Teambuilding เพ่ือสร้างสรรค์สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในเป้าหมายของการท�างานและการเติบโตในสายอาชีพ

• กิจกรรมรดน�า้ด�าหัววันสงกรานต์  บรษิทัจดัให้มปีระเพณีรดน�า้ด�าหวัในวันสงกรานต์ทุกปี เพ่ือสร้างความสมัพันธ์อนัดรีะหว่าง
พนักงานและผู้บริหาร

• กิจกรรมส่งเสรมิจรยิธรรม เพ่ือให้พนักงานได้น�าหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนแนวทางปฏิบติัท่ีถูกต้องเพ่ือ
ปรับใช้ในการท�างานและชีวิตประจ�าวัน

• กิจกรรมลดน�้าหนักและ กิจกรรมออกก�าลังกายช่วงบ่าย “ Daily Exercise ขยับกายสไตล์เรา ” เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

• กิจกรรม CEO TOWNHALL จัดข้ึนเพ่ือให้ผู้บริหารได้ชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงนโยบายจากฝ่ายบริหาร 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

• กิจกรรมอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการสร้าง Branding ให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาทักษะในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

 ข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ
 เลขานุการบริษัท

  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการและตามข้อ
ก�าหนดของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 3/2555 เมือ่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2555 
ได้มมีตแิต่งตัง้นางสาวสจัจาภรณ์ รมัยประยูร ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบรษิทั เพ่ือท�าหน้าท่ีดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏบิติัหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รบัผดิ
ชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทั บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถื้อหุ้น
ของบรษิทั ดแูลและประสานงานให้มกีารปฏิบตัติามมติของทีป่ระชมุดงักล่าว จดัเตรยีมเอกสารและข้อมลูส�าหรบักรรมการใหม่ รวมท้ัง
ท�าหน้าที่จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงาน
การมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ตลอดจนมหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบอืน่ ๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
และตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 2

รายงานประจ�าปี 2563 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 104



 ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี

  บรษิทัมอบหมายให้ นางอารย์ี พลขัีนธ์ เป็นผูค้วบคมุดแูลการท�าบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย เพ่ือท�าหน้าท่ีในการควบคมุ ดแูล
การจัดท�างบการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นย�า โดยมีประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 3

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ 
จ�ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ตั้งแต่ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคณุสมบตัขิองบรษิทั เอล บสิซเินส แอดไวเซอร์รี ่จ�ากัด แล้วเหน็ว่า มคีวามเหมาะสม เพียงพอกับการปฏบิตัหิน้าที ่ผูต้รวจสอบ 
ภายในของบรษิทั เน่ืองจากมคีวามเป็นอสิระและมปีระสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน ทัง้น้ีการพิจารณาและอนมุตัแิต่งตัง้ ถอดถอน 
โยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยมี
ประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 5

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

  บรษิทัได้พิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีห่ง บรษิทั ส�านักงาน อวีาย จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัช ีของบรษิทัและบรษิทัย่อยส�าหรบัรอบปี
บญัช ี2563  โดยบรษิทัดังกล่าวมคีณุสมบตัแิละประสบการณ์ครอบคลมุถึงการท�าธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างด ี มคีวามเป็นอสิระ 
ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งมีค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีเป็นเงินรวม 6,183,110.09 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการสอบบัญชี 2563	(บาท)

ค่าสอบบัญชีบริษัท 2,760,000.00

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 3,236,230.59

ค่าบริการอื่น ๆ * 186,879.50

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 6,183,110.09

 * ค่าบริการอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น
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รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการด�าเนินงานของบริษัท โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ประกอบด้วย คณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะ
กรรมการก�ากับดแูลกิจการ เพ่ือก�าหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิและ ตดิตาม ควบคมุ ดแูล ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนักงานทกุระดบั ปฏิบตัิ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการทบทวนและ
ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการ
พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ผ่านคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย  โดย
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในปี 2563 บรษิทัไม่มกีารสรรหากรรมการและผูบ้รหิารสงูสุด แต่เพ่ือให้กรรมการได้รบัทราบเก่ียวกับข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นปัจจบุนั เลขานกุาร
บรษิทัจะเป็นผูท้�าหน้าท่ีเสนอข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงคูม่อืและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับกฎหมาย กฎระเบยีบข้อบงัคบั และนโยบาย
ที่ส�าคัญ เช่น นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม�่าเสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนา และการให้ความรู้แก่
กรรมการและผูบ้รหิาร เพ่ือให้มกีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง รวมถึงพัฒนาความรู ้ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบรหิาร
จัดการ ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการพัฒนากรรมการและผู้บริหารใน
หลักสูตรต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

กรรมการ/ผู้บริหาร วันที่อบรม/สัมมนา หลักสูตร	(ผู้จัดอบรม/สัมมนา)

นายกิตติ ชีวะเกตุ
ประธานกรรมการบริหาร 

26 ส.ค. 63 – 27 ส.ค. 63 • Digital Business Solutions Summit 2022 
(บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด)

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการ
เงินและบัญชี

16 มิ.ย. 63 – 18  ส.ค. 63

26 ส.ค. 63 – 27 ส.ค. 63

25 พ.ย. 63

21 ธ.ค. 63

• หลักสูตร “Human Capital Management” (HCM) รุ่นที่ 1  
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ) 

• Digital Business Solutions Summit 2022 
(บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด)

• การบริหารความเสี่ยง(ขั้น Advance) COSO ERM 2017  
(สภาวิชาชีพบัญชี)

• TFRSS กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (สภาวิชาชีพบัญชี)

นางสาวปรียาพร ธนรัฐเศรษฐ์
ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการขายและ
การตลาด

3 ส.ค. 63
20 ต.ค. 62 – 21 ต.ค. 63

• Freight & Incoterm 2020 (WICE Co., Ltd.)
• Communication Skill for Negotiation & Mediation  

(สถาบันอนุญาโตตุลาการ)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในปี 2563 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมและรายบุคคล จะเห็นได้ว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่จัดท�าได้ดีเยี่ยม
และเหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.62 และ ร้อยละ 98.06 ตามล�าดับ  ส�าหรับผลการประเมินผลการ
ท�างานของคณะกรรมการชุดย่อยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.44 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเช่นกัน
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การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

 การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมีการก�าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุก 3 เดือน โดยก�าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และอาจมี
การประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระท่ีชัดเจน น�าส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วันก่อนการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จ�าเป็นเร่งด่วน  และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บรษิทัได้จดัท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

  ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันก�าหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาเป็นวาระการประชมุได้  และมนีโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชมุทุกครัง้หรอืเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของการประชุมทั้งปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นในวาระการประชุมอย่างเต็มที่

  ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท�าหน้าท่ีประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิด
เห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิม
เติมในฐานะผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือให้สามารถน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  ท้ังน้ี ในการลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากโดยจะต้องมีกรรมการอยู่ลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงเสียง ส�าหรับกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลง
คะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  

  กรรมการทกุคนมสีทิธิทีจ่ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชมุ และเอกสารส�าคญัอืน่ ๆ และหากกรรมการอสิระ หรอืกรรมการ
ตรวจสอบมข้ีอสงสยัใด ๆ กรรมการอืน่ ๆ และฝ่ายบรหิารของบรษิทัต้องด�าเนนิการตอบข้อสงสยัดงักล่าวอย่าง รวดเรว็และครบถ้วนเท่า
ที่จะเป็นไปได้

  ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม 
หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้เลขานุการบรษิทัได้เข้าร่วมการประชมุด้วย โดยเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชมุและจดั
ส่งให้คณะกรรมการบรษิทัภายใน 7 วนั นบัจากวนัทีป่ระชมุ  และให้ประธานกรรมการบรษิทัพิจารณาลงลายมอืชือ่รบัรองความถกูต้อง 
โดยจะเสนอใหท้ี่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพือ่สะดวกใน
การสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุม ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ปี	2563

คณะ
กรรมการ
บริษัท
(9	ครั้ง)

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
(6	ครั้ง)

คณะ
กรรมการ
บริหาร
(6	ครั้ง)

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
(5	ครั้ง)

คณะกรรมการ					
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน
(2	ครั้ง)

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการ
(1	ครั้ง)

การประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น
(1	ครั้ง)	

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 9/9 1/1

2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ 9/9 6/6 1/1

3. นายชัชพล ประสพโชค 9/9 6/6 5/5 1/1

4. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส 9/9 6/6 1/1 1/1

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 9/9 6/6 5/5 2/2 1/1 1/1

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 9/9 6/6 5/5 2/2 1/1

7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา 9/9 6/6 2/2 1/1 1/1
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

  ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2563 เมือ่วันที ่7 พฤษภาคม 2563 มมีตอินมุติัการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการรายเดอืนประจ�า
ปี 2563 เป็นจ�านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1.7 ล้านบาท (ไม่รวมโบนัสกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร) และโบนัสกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิารประจ�า
ปี 2562 จ�านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน	(บาท/คน/เดือน)

2563

1)    ประธานกรรมการ 33,000

2)    กรรมการ 16,500

3)    ประธานกรรมการตรวจสอบ 16,500

4)    กรรมการตรวจสอบ 11,000

5)    กรรมการบริหาร 5,000

โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โบนัสกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารปี 2563 จะน�าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2564 เพ่ือพิจารณา โดยจะอ้างองิจากความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บริษัทและผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้ 

รายชื่อ ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)

•		ค่าตอบแทนรายเดือน	ประจ�าปี	2563 1,632,000

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 396,000

2. นายกิตติ  ชีวะเกตุ* 60,000

3. นายชัชพล ประสพโชค* 60,000

4. นางสาวนิลรัตน์  จารุมโนภาส* 60,000

5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 396,000

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 330,000

7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา 330,000

•		โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประจ�าปี	2562 1,600,000

รวม 3,232,000

 หมายเหตุ : *  เป็นค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิารเพียงอย่างเดยีว โดยกรรมการบรหิารได้รบัค่าตอบแทน 
   ในอัตราเดือนละ  5,000 บาทเท่านั้น และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท 

 ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนอื่น ได้แก่

ประเภท เบี้ยประกัน	(บาท)	 วงเงินคุ้มครอง	(บาท)

ประกันสุขภาพ 20,698 800,000

ประกันชีวิต 1,440 800,000

ประกันอุบัติเหตุ 640 800,000
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การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบรษิทัมกีลไกในการก�ากับดูแลท่ีท�าให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผดิชอบการด�าเนินงานของบรษิทัย่อยและ 
บรษิทัร่วม ตามทีไ่ด้ระบไุว้ในส่วนของ “นโยบายการก�ากับดแูลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “การก�ากบัดูแลการด�าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม” 
โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมผ่านบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็น
กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ทัง้ในส่วนของการก�าหนดนโยบายทีส่�าคญั การเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน การท�ารายการ
ระหว่างกัน การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์  การท�ารายการส�าคัญอืน่ใดของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมถึง ระบบควบคุมภายใน ซึง่
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมด�าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การด�าเนินงานของบรษิทั ท้ังน้ี ในปี 2563 
คณะกรรมการบริษัทมิได้มีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แต่อย่างใด 

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย

คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัใินการก�ากับดแูลกิจการ 
และตดิตามให้มกีารปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่�าหนดอย่างสม�า่เสมอ โดยในปี 2563 บรษิทัมผีลการปฏบิตัติามนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ (CGR) และมีการติดตามและก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องดังต่อไปนี้

 • การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัเกีย่วกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยในปี 2563 ไม่พบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นแต่อย่างใด  

 • การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

  บรษิทัได้ก�าหนดให้กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัจะต้องแจ้งเลขานุการบรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ และต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิทัของตนเอง คูส่มรส และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะตามมาตรา 
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ทราบเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือทราบ โดยในปี 2563 มกีารเปลีย่นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร สรุปได้ดังนี้

ล�าดับ กรรมการ/ผู้บริหาร ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น	(หุ้น)

1	ม.ค.	2563 31	ธ.ค.	2563 เพิ่ม	(ลด)

1. รศ.ดร.ไพบูลย์	เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ - - -

คู่สมรส 1,620,505 1,620,505 -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

2. นายกิตติ	ชีวะเกตุ กรรมการ/ประธาน 323,267,663 323,557,263 289,600

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการบริหาร - - -

3. นายชัชพล	ประสพโชค กรรมการ/ผู้บริหาร 4,545,642 4,545,642 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

4. นางสาวนิลรัตน์	จารุมโนภาส กรรมการ/ผู้บริหาร 30,514,601 30,524,601 10,000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

5. รศ.ดร.เอกชัย	นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

6. รศ.ดร.ปริทรรศน์	พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -
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ล�าดับ กรรมการ/ผู้บริหาร ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น	(หุ้น)

1	ม.ค.	2563 31	ธ.ค.	2563 เพิ่ม	(ลด)

7. นางสาวจีรพันธ์	จินดา กรรมการอิสระ - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

8. นางสาวปรียาพร		ธนรัฐเศรษฐ์ ผู้บริหาร 92,201 92,201 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

9. นายชัยยศ	ชุณห์วิจิตรา ผู้บริหาร - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

10. นายอนวัช	ดุรงค์ภินนท์ ผู้บริหาร 39,948 39,948 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -
  

 • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ท้ังการรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ 
ผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั โดยบรษิทัได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และสาธารณชนผ่านช่องทาง 
และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันและ
น่าเชื่อถือ

  บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดท�าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปี และทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้น�าเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

  ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์น้ัน บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถเข้าถึงข้อมลูบรษิทั  เนือ่งจากกิจกรรมในเรือ่งดังกล่าวยังมไีม่มากนัก จงึได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและ กรรมการ
ผู้จัดการ ท�าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น ผู้ส่ือข่าว รวมท้ังนักวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ิมช่อง
ทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) หรือติดต่อที่เลขานุการบริษัท หมายเลข
โทรศัพท์ +66 2936 1701 ต่อ 118  อีเมล : sajjaporn@uac.co.th หรือ ir@uac.co.th

 ในปี 2563 บริษัทมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ท่ีจดัขึน้โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท้ังหมด 3 ครัง้ ได้แก่ ไตรมาสที ่1/2563  
ไตรมาสที่ 2/2563  และ ไตรมาสที่ 3/2563  

2. นายกิตต ิชวีะเกต ุประธานคณะกรรมการบรหิาร และ นายชชัพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
ได้ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบาย
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น

• สัมภาษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ ได้แก่ รายการ Money Talk รายการ Smart Energy รายการ Stock Focus 
รายการสายตรงอินไซด์ สัมภาษณ์พิเศษกับมิติหุ้น สัมภาษณ์พิเศษกับ Info quest 

• สัมภาษณ์ผ่านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด

• สัมภาษณ์ผ่านกลุ่มนักข่าวสายพลังงานและสายข่าวหุ้น 

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ UAC ที่ออกในปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”  
ได้แก่

• วีดีทัศน์กิจกรรม Opportunity Day  

• วีดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563  

• เอกสาร Factsheet รายไตรมาส
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  คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิ 
ดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทาน
คณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ  

  บริษัทว่าจ้างบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ส�าหรับรอบปีบัญชี 2563 ซึ่งบริษัท 
ดังกล่าวเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2562 เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการขยายธุรกิจและอยู่ระหว่าง 
การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV โดยบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ครอบคลุมถึงการท�า
ธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี  และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว  มคีวามเป็นอสิระและมคีณุสมบตัท่ีิเป็นท่ียอมรบั และได้รบัความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด และบริษัท
ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่ง
รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

 • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

  บรษิทัได้มกีารก�าหนด “นโยบายป้องกันการทุจรติ” และ “นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั” เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนกังานทุก
ระดับตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทาง
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามท่ีได้ระบุไว้ในส่วนของ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน”  โดยในปี 2563 พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเก่ียวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายป้องกัน
การทุจริต ในวันอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงานวันแรก ในปีนี้มีพนักงานใหม่ที่ผ่านการอบรมแล้วคิดเป็น 100%  นอกจากนี้ บริษัทยัง
ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพ่ือประเทศไทย  PACT Network (Partnership Against Corruption for 
Thailand) เพื่อการต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทยร่วมกัน จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และบริษัท ได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ในทุก ๆ ปี แต่
ด้วยเหตุของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปี 2563

  ส�าหรบัผลการตดิตาม การประเมนิความเสีย่งขององค์กร และการประเมนิผลการปฏบิติัตามนโยบายป้องกันการทุจรติและนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจ�าปี 2563 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่พบการปฏิบัติท่ีเข้าข่ายการรับหรือจ่ายสินบน การสนับสนุน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้การสอบทานจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนท่ีจะรายงานต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในทกุไตรมาส  อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณาทบทวนนโยบายป้องกันการทจุรติและนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว เห็นว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการควบคุมดูแลแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประจ�าปี 2563 แล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

 • การแจ้งเบาะแส

  ในปี 2563 บรษิทัไม่ได้รบัการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนจากผูม้ส่ีวนได้เสียท้ังภายในและภายนอกแต่อย่างใด ซึง่ได้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
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