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รายงานการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ 
คําจํากัดความ 
 การกํากับดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance หมายถึงระบบที่จัดใหมีโครงสรางและกระบวนการของ
ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ฝายจัดการ และผูถือหุน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน นําไปสูการเติบโตและ
เพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาวโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่นประกอบ 
 คําจํากัดความดังกลาวในขางตนเปนไปตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และบริษัทฯ มีความพยายามอยางยิ่งที่จะผลักดันใหการกํากับดูแลกิจการดังกลาวเกิดขึ้นอยางสมบูรณภายใน
องคกร 
 
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญ และจําเปนของการกํากับดูแลกิจการตอการดําเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโต
และเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนในระยะยาว จึงไดพิจารณากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการขึ้น โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกลาว ดวยการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ 
การใหความสําคัญตอความเพียงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการ
ตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ   เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุนภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายดวยความ
โปรงใสและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี และไดจัดทําคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร และ
ประกาศใหพนักงานในทุกระดับช้ันไดรับทราบ ทั้งนี้เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายของบริษัทฯไดมีความตระหนักและให
ความสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งไดเปดเผยนโยบายดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหบุคคลภายนอก
ไดรับทราบ  
 คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักสําคัญ 5 สวนดังตอไปนี้ 
 1. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 
 2. โครงสราง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และความเปนอิสระของคณะกรรมการบริษัท 
 3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 4. การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง 
 5. จริยธรรมธุรกิจ 
 คณะกรรมการยังกําหนดใหมีการพิจารณาคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติตาม
คูมือนโยบายดังกลาวเปนประจําทุกป โดยจะเริ่มถือปฏิบัติต้ังแตป 2550 เปนตนไป ทั้งนี้เพื่อใหคูมือนโยบายการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
 เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจดานหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการบริษัท บริษัทฯจึงสนับสนุน
และสงเสริมใหกรรมการทุกทานไดเขารวมหลักสูตรฝกอบรมตางๆ ที่เกี่ยวของ  เชนหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) และหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
2. สิทธิของผูถือหุน 
 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศ  วิธีการปฏิบัติทางบัญชี  การใช
สารสนเทศภายใน ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคณะกรรมการและผูบริหารจะตองมีความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจน
ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความสุจริตใจและเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย และเพื่อผลประโยชนโดยรวม 
โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
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 2.1 พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล 
 บริษัทฯ ไดปรับปรุงเอกสารประกอบการพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติมขอมูลอื่นๆ 
ของกรรมการบริษัทแตละทานในรายงานประจําป และเสนอตอผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งในการประชุม
ผูถือหุนสามัญประจําป เพื่อใหผูถือหุนของบริษัทฯ ไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการพิจารณาแตงต้ัง
กรรมการบริษัท ซึ่งขอมูลดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

► ประวัติเบื้องตน ไดแก ช่ือ ตําแหนง อายุ ประวัติการศึกษา การฝกอบรม อาชีพ การเปนกรรมการใน
บริษัทอื่น ประสบการณอื่นๆ และขอพิพาททางกฎหมาย (ถามี) 

► การดํารงตําแหนงในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
► วิธีสรรหา (กรณีพนจากตําแหนงตามวาระการดํารงตําแหนง) 
► ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เชน การเขารวมประชุมของกรรมการ  

 
 2.2 พิจารณานโยบายและคาตอบแทนของกรรมการบริษัท 
  บริษัทฯไดปฏิบัติตามนโยบายวาดวยคาตอบแทนของกรรมการบริษัทซึ่งจะพิจารณาอนุมัติโดยผูถือหุน

ของบริษัทฯ ในการประชุม ผูถือหุนสามัญประจําป โดยหลักเกณฑ/วิธีการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทไดกลาว
ไวแลวในหัวขอเรื่อง “คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร” 
 
 2.3 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีภายนอก 
  บริษัทฯไดปฏิบัติตามนโยบายวาดวยคาตอบแทนของผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณา
อนุมัติโดยผูถือหุนของบริษัทฯ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป  และไดปรับปรุงใหขอมูลประกอบการแตงต้ังผูสอบ
บัญชีภายนอกของบริษัทฯ มีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการพิจารณาอนุมัติของผูถือหุน ซึ่งขอมูลประกอบการ
แตงต้ังผูสอบบัญชีภายนอกมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

► ช่ือสํานักงานสอบบัญชี 
► ช่ือผูสอบบัญชี 
► คาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับปที่ขออนุมัติ โดยแยกตางหากอยางชัดเจนระหวางคาสอบบัญชี

กับคาบริการอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการสอบบัญชี 
► คาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับปที่ผานมา 
► ความสัมพันธอื่นๆ กับบริษัทฯ 
► จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชี (ในกรณีที่แตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิม) 
► การประเมินผลงานในปที่ผานมา 
► เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี (ในกรณีที่มีการแตงต้ังผูสอบบัญชีคนใหม) 

 
 2.4 พิจารณานโยบายจายเงินปนผล 
  ปจจุบันนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ไดอนุมัติโดยผูถือหุนของบริษัทฯ เมื่อครั้งการประชุมผูถือ
หุนสามัญประจําป 2547 และจะมีการพิจารณาอนุมัติตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 
 
 2.5 พิจารณาแผนการซื้อหุนคืน 
  บริษัทฯไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสําหรับการดําเนินการเรื่องการซื้อหุนคืนโดยผูถือหุนอนุมัติให
คณะกรรมการบริษัท สามารถทําการซื้อหุนคืนได โดยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของ ตลท./กลต.  
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 2.6 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและวาระการประชุม 
             สําหรับการประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําป 2550  บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอวาระสําหรับ
การประชุม โดยกําหนดนโยบายและชองทางการสื่อสารผานเว็บไซตของบริษัทฯ และประกาศผานทางตลาดหลักทรัพยฯ  
โดยผูถือหุนหรือกลุมผูถือหุนสามารถนําเสนอวาระการประชุมลวงหนา เพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผูถือหุน 
  บริษัทฯ จัดทําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่มีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน  และเพียงพอตอการพิจารณาของผู
ถือหุนซึ่งถือเปนนโยบายปกติของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่จะสงถึงผูถือหุนสําหรับการประชุมผูถือหุน
สามัญประจําปไดระบุถึงจุดประสงค เหตุผล และความเห็นของกรรมการบริษัทประกอบในแตละวาระการประชุม และไม
แกไขวาระการประชุมถาไมไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุน  
  บริษัทฯจะเปดเผยรางหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2550 ไวในเว็บไซตของบริษัทฯลวงหนา
กอนจัดสงใหกับผูถือหุน และจะแจงวันประชุมผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพย อยางนอย 45 วันกอนวันประชุม   และทาง
บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน อยางนอย 14 วันกอนวันประชุม 
 
 2.7 บริษัทฯจัดใหผูถือหุนไดมีโอกาสแสดงความเห็นอยางเต็มที่ เทาเทียมกันและเพียงพอตอการพิจารณาใน

แตละวาระการประชุม และสนับสนุนใหผูถือหุนไดซักถามในประเด็นสงสัยตางๆที่เกี่ยวของ โดยผูบริหารและ/หรือผูที่
เกี่ยวของโดยตรงกับประเด็นนั้นๆ จะเปนผูตอบคําถาม  
 
 2.8 บริษัทฯไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนที่ถูกตอง ครบถวนและชัดเจน ซึ่งไดบันทึกขอมูลตางๆ เชน 
รายช่ือกรรมการที่เขารวมประชุม  คําถาม/คําตอบในที่ประชุมผูถือหุน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียง และผลการ
ลงคะแนนเสียง  
  
 2.9 บริษัทฯมีนโยบายจัดประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีที่มีเหตุการณสําคัญๆ ที่กระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯโดยจัดเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกตองและเพียงพอตอการตัดสินใจของผูถือหุน  เชน เมื่อป 
2547 กรณีซื้อเรือเดินทะเลจํานวน 15 ลํา เปนตน ซึ่งบริษัทฯ ไดแตงต้ังที่ปรึกษาอิสระเพื่อทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหแกผูถือหุน
โดยเฉพาะดวย 
 
 2.10     บริษัทฯมีการติดตามและสอบทานเงินปนผลที่ผูถือหุนของบริษัทฯ ยังไมไดรับ และพยายามติดตอกับผูถือ
หุนเพื่อใหผูถือหุนของบริษัทฯ ทุกคนไดรับเงินปนผลจากบริษัทฯ รวมทั้งการใหคําแนะนําแกผูถือหุนของบริษัทฯ ถึงวิธีการ
รับเงินปนผลในกรณีที่มีปญหาตาง ๆ 
  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ทั้งในสวน
ของการเรียกประชุมผูถือหุน  การจัดประชุมผูถือหุน และเพื่อเปนการปกปองสิทธิของผูถือหุน บริษัทฯจึงไดปฏิบัติตอผูถือ
หุนทุกรายอยางเทาเทียมกันดังตอไปนี้ 

► กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผูถือหุน โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเขารวม
ประชุมของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน  

► กําหนดใหผูถือหุน 1 หุน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 1 เสียง 
► อํานวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนเสียงดวยการจัดใหมีการมอบฉันทะโดยจัดแบบฟอรม

การมอบฉันทะ พรอมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบฉันทะ และพยายาม
จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนภายในระยะเวลาที่มากพอและเทาที่บริษัทฯสามารถกระทําได
ภายใตขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของคือกอนวันประชุมผูถือหุนอยางนอย 14 วัน 

► กําหนดใหมีการลงทะเบียนผูถือหุนอยางนอย 1 ช่ัวโมง กอนเริ่มประชุมผูถือหุนเพื่อใหมีเวลาใน
การลงทะเบียนที่เพียงพอ 
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► ใหความสําคัญเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะนํามาซึ่งความขัดแยงทางผลประโยชน 
รวมทั้งการอธิบายถึงลักษณะของความเกี่ยวโยงกัน ความสําคัญของการทํารายการ มูลคาของ
รายการ และแนวโนมการทํารายการในอนาคต ดังรายละเอียดที่กลาวไวในหัวขอ “รายการที่เกี่ยว
โยงกัน” และบริษัทฯ ไมเคยมีกรณีไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

► ปฏิบัติตามอยางเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน ดังรายละเอียดที่กลาวไวใน
หัวขอ “การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน” และยังไมเคยมีกรณีการใชขอมูลภายในของกรรมการ
และผูบริหารบริษัทฯ 

 
  ในป 2549 บริษัทฯ มีการประชุมผูถือหุนทั้งหมด 1 ครั้ง เปนการประชุมสามัญประจําป เมื่อวันที่  20 
เมษายน 2549 ที่โรงแรม อมารี เอเทรียม โดยบริษัทฯไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระ
ตางๆ ใหผูถือหุนทุกรายทราบลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน รวมทั้งประกาศหนังสือนัดประชุมดังกลาวในหนังสือพิมพ 
ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ สําหรับในแตละวาระการประชุมนั้นมีความเห็นของ

คณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นคําถามคําตอบ เพื่อให
ผูถือหุนสามารถตรวจสอบได และไดเปดเผยรายงานการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของบริษัทฯ 
 
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯเล็งเห็นและใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน 
พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก เจาหนี้การคา ลูกคา คูแขง ชุมชน/สังคม 
ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ในอันที่จะชวย
สรางความสามารถในการแขงขันและสรางกําไรใหกับบริษัทฯ และเปนแรงสนับสนุนอยางดียิ่งในการสรางความสําเร็จใน
ระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงแกไขเว็บไซตของบริษัทฯ ในสวนของกิจกรรมผูมีสวนไดเสีย โดยผูมี
สวนไดเสียสามารถใชชองทางติดตอสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ และสามารถติดตอโดยตรงกับคณะกรรมการตาม
ความประสงค โดยไมตองผานผูบริหารของบริษัทฯ 
 ดานผูบริหาร : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของผูบริหารซึ่งเปนสวนหน่ึงของปจจัยแหงความสําเร็จของการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเสนอคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมและคาเฉลี่ยโดยทั่วไป
ของบริษัทจดทะเบียน  บริษัทฯเปดโอกาสใหผูบริหารของบริษัทฯไดทํางานอยางอิสระ  ปราศจากการแทรกแซง  ภายใต
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท 
 ดานพนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนสวนสําคัญของปจจัยแหงความสําเร็จอีกปจจัยหนึ่งของการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงกําหนดวิธีการจางงาน ความเทาเทียมกันในโอกาสของการจางงาน ความมั่นคงและความกาวหนา
ทางอาชีพ และหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานและการจางงาน เพื่อใหบริษัทฯ มั่นใจวาพนักงานมีความรูความชํานาญ 
ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานในธุรกิจรวมถึงความเขาใจในขอพึงปฏิบัติ มาตรฐานที่เกี่ยวของ แนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว 
และขอตกลงในการที่จะปรับปรุงความรูความสามารถเพื่อทําใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโนมของ
อุตสาหกรรมในอนาคต 
 ในสวนของลูกเรือ บริษัทฯ มีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  
 บริษัทฯ ไดจัดทําคูมือเพื่อความปลอดภัยขึ้น และเก็บไวที่เรือทุกลํา ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมบนเรือทั้งหมดถูก
ควบคุมและปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จโดยคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยและการปองกันเกี่ยวกับ 
 1. สุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกเรือและบุคคลอื่น 
 2. ทรัพยสินของบริษัทฯ และของคนอื่นๆ 
 3. สิ่งแวดลอม 
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 โดยทันทีที่ลูกเรือขึ้นประจําการบนเรือ คนประจําเรือทุกนายจะตองรายงานตัวตอนายเรือ พรอมทั้งสงมอบเอกสาร
ตางๆ เชนหนังสือเดินทาง หนังสือคนประจําเรือ ใบสําคัญการฉีดวัคซีน สัญญาวาจางที่มีผลบังคับใชแกนายเรือ  การสราง
ความคุนเคยกับเรือ และจัดเก็บบัญชีรายการตางๆ ในที่ที่เหมาะสม โดยที่ทุกหองพักของลูกเรือจะมีการปดปายหมายเลขเรือ
ชวยชีวิตตามบัญชีรวมพล หรือจุดรวมพลในเหตุการณฉุกเฉิน 
 
 นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรูเกี่ยวกับการรวมพล การประจําสถานีฉุกเฉิน สถานีเรือฉุกเฉิน และแผนการรักษาความ

ปลอดภัย ซึ่งติดประกาศไวในตําแหนงที่สําคัญบนเรือ อีกทั้งรายละเอียดคําแนะนําเกี่ยวกับตําแหนงของอุปกรณดับเพลิง 
และอุปกรณชวยชีวิต ถาไมแนใจคําแนะนําตางๆ ในแผนการ ก็สามารถสอบถามจากนายเรือ  ตนเรือ หรือตนกล เพื่อความ
เขาใจ โดยที่ทุกคนตองรับผิดชอบในความปลอดภัยของตนเอง และรูหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในสภาวะการณฉุกเฉิน และจํา
ไววาตนมีหนาที่อะไร สวนกัปตันเรือหรือผูแทนจะรับผิดชอบในสถานการณฉุกเฉินและประสานการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทั้งหมด นอกจากนั้นกัปตันเรือยังจะตองกระทําการใดๆ ก็ตาม ซึ่งเปนสิ่งจําเปนเพื่อความปลอดภัยของคนประจําเรือ เรือและ
สินคา 
 สําหรับขอกําหนดในนโยบายเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยน้ันเปนนโยบายของบริษัทฯที่จะสงเสริม
กิจกรรมสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกเรือ  บริษัทฯใหความสําคัญตองานดานสุขภาพและความปลอดภัยเทาเทียมกับ

งานเชิงพาณิชยและงานดานการปฏิบัติงาน และเปนความรับผิดชอบของผูบริหาร กลาวคือ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพ
และความปลอดภัยของลูกเรือ มีความชัดเจนและกําหนดเปนสัดสวน โดยมีจุดมุงหมายวาอุบัติเหตุนั้นสามารถปองกันไดโดย
การจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงคของนโยบายเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย ไดแก 
 1. เพื่อบงบอกลักษณะสิ่งตางๆ ที่อาจจะเปนอันตรายไดและจัดใหมีแบบแผนสิ่งอํานวยความสะดวกและการ

วางแผนเพื่อมิใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
 2. เพ่ือสรางวิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดลอมในการทํางาน

สําหรับลูกเรือทุกคน 
 3. คนประจําเรือตองไดรับการฝกอบรมและคําแนะนํามาแลว เพื่อสามารถปฎิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบและ

เกี่ยวกับความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดหาและรักษาใหมีชองทางการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
 5. ใหความรูเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนใหลูกเรือไดมีสวนรวมในการ

สงเสริมดานความปลอดภัย 
 6. ปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบเพื่อวัดผลการจัดเตรียมการเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย 
 7. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติตามสิ่งที่ดีที่ในอุตสาหกรรมปฏิบัติ 
 8. จัดใหลูกเรือทําสัญญาพรอมกับใหคําแนะนําที่จําเปน เพื่อใหลูกเรือทุกคนไดเขาใจในนโยบายของบริษัทฯ 

รวมทั้งมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย 
 
 ลูกเรือทุกคนมีหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบตอการกระทําและระมัดระวังเพื่อปองกันตนเอง ผูรวมงาน และบุคคลอื่น
จากการบาดเจ็บหรือปองกันการเจ็บปวยซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการกระทําของลูกเรือเอง โดยขอกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติรวมกัน 
และการฝกปฏิบัติจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอและเมื่อมีปจจัยใหมๆ ที่เปนผลตอสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้
เพื่อใหแนใจไดวานโยบายเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของบริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลใหเปนไปตาม
ขอเสนอแนะของ OCIMF ในเรื่อง “คําแนะนําสําหรับการควบคุมยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลบนเรือ”           
ซึ่งรายละเอียดจะระบุอยูในคูมือระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยบนเรือทุกลํา รวมทั้งประกาศใหพนักงานทุกคนรับทราบ 
 มีอีกหลายประการเกี่ยวกับนโยบายดังกลาว เนื่องจากยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนั้นทําใหเกิดความรูสึก
เฉื่อยชาในขณะปฏิบัติงานซึ่งอาจจะทําใหตนเองและเพื่อนคนงานประจําเรือตกอยูในความเสี่ยงโดยไมจําเปน   ดังนั้นบริษัทฯ 
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จะรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจหรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของในการดําเนินคดี ฟองรอง ผูใชหรือมีไวครอบครอง   
ยาเสพติด/สิ่งผิดกฎหมายบนเรือ 
 ลูกเรือแตละคนตองไดรับการพักผอนที่เพียงพอซึ่งถือวาเปนสิ่งจําเปน เพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยลา และความ       
ตึงเครียด ซึ่งอาจมีสวนเกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุบนเรือ ดังนั้นบริษัทฯ จึงปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับเวลาการพักผอน
อยางนอยที่สุดตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการฝกอบรม  การออกประกาศนียบัตร และการเขายาม สําหรับคนบนเรือ 
ค.ศ. 1995 (STCW 95) และอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 180  
 เพื่อใหเปนไปตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยของบริษัทฯ องคกรเพ่ือความปลอดภัยจึงไดถูกเลือกและจัดตั้งขึ้น 
เพื่อใหแนใจไดวาคําถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมไดนําไปปฏิบัติตอลูกเรือและ/หรือการจัดการของเรือ           
สิ่งที่อาจเปนอันตรายตองประกาศแจงใหทราบทันที โดยจะไมรอกระทั่งมีการประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยครั้งตอไป 
องคกรเพื่อความปลอดภัยมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้ 

► วางแผน จัดการ และรวมมือเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับงานที่ทํา  
► บันทึกปญหาการทํางานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
► จัดทําขอเสนอ รวมทั้งการลําดับความเรงดวนและตารางเวลาหรือทางออกของปญหาที่เปนไปได 
► ควบคุมสภาวะเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ 
► เพื่อแนใจไดวาสาเหตุของอุบัติเหตุ การเจ็บปวย และการพลาดพลั้ง มีการสอบสวนและนําไปสูมาตรการเพื่อ

ปองกันการเกิดขึ้นอีก 
► เพื่อรายงานใหทราบเกี่ยวกับบทบัญญัติซึ่งมีผลบังคับใช การวางหลักการเกี่ยวกับการฝกหัดและการชี้แนะ

ของนายประจําเรือและลูกเรือ 
 
 นอกจากนี้ บริษัทฯจัดใหมีนโยบายดานผลตอบแทนสําหรับพนักงานที่สํานักงานของบริษัทฯ ทั้งในรูปของ
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตางๆ เชนการเสนอกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามความสมัครใจ ผลตอบแทนของพนักงานขึ้นอยู
กับผลการปฏิบัติงาน หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงาน สวนเพิ่มอื่นๆขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
และแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ในเรื่องการสรางแรงจูงใจระยะยาว แมวาบริษัทฯ จะไมมีผลตอบแทนระยะยาวสําหรับ
พนักงานในรูปของ ESOP เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาเปนเรื่องราคาหุนของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ซึ่งไมสามารถ
ควบคุมไดโดยตรงเชนเดียวกับอัตราคาระวางเรือในตลาดสากล  นอกจากนี้ราคาหุนของบริษัทฯก็ไมไดสะทอนถึงผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่แทจริง อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดแบงปนผลกําไรจากการดําเนินงานแกพนักงานของบริษัทฯ ในรูป
ของเงินโบนัสประจําปโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว และใชเปนเกณฑ
ในการจายโบนัสประจําปแกพนักงาน 
 บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมสําหรับพนักงานที่อยูที่สํานักงานและบนเรือทั้งในและนอกสถานที่ โดยบริษัทฯจะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯยังอนุญาตใหลางานหรือกําหนดเวลาการทํางานผอนปรนเปน
กรณีพิเศษสําหรับพนักงานที่ตองการศึกษาในระดับที่สงูขึ้น  รวมทั้งการสงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน
ดวยกันและระหวางพนักงานกับผูบริหารบริษัทฯ 
 ดานนายหนา : บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวานายหนาเปนสวนหนึ่งของปจจัยแหงความสําเร็จของบริษัทฯและ
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในฐานะผูสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติกับนายหนาดวยความเปนธรรม
ตามเงื่อนไขการคาที่ตกลงรวมกันเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันในระยะยาว 
 ดานเจาหนี้เงินกูยืม : บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวาเจาหนี้เงินกูยืมเปนสวนหน่ึงของปจจัยแหงความสําเร็จของ
บริษัทฯ ในฐานะผูสนับสนุนดานการเงินแกบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตางๆ รวมทั้งปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคการกูเงิน การชําระคืน หลักทรัพยค้ําประกัน และขอตกลงอื่นๆ ที่ตกลงรวมกันระหวางสองฝาย 
 ดานคูคา : บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีถึงความสําคัญของคูคาของบริษัทฯ และมั่นใจวาเงื่อนไขทางการคาตางๆ 
เปนไปดวยความเปนธรรมตามมาตรฐานการคาโดยทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาอยางเครงครัด 
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 ดานลูกคา : บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวาลูกคาเปนสวนหนึ่งของปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ   บริษัทฯจึงทําการปกปองผลประโยชนของลูกคา การตอบสนองความตองการของลูกคา  รวมทั้งการใหบริการที่ได
มาตรฐาน และการรักษาสารสนเทศที่เปนความลับของลูกคาโดยจะไมเปดเผยสารสนเทศดังกลาวหากไมมีการกําหนดจาก
กฎหมาย ขอกําหนด หรือการยินยอมจากผูเปนเจาของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางดานการตลาด  การกําหนดราคา 
รายละเอียดบริการ คุณภาพและความปลอดภัยของการใหบริการ 
 ดานคูแขง : บริษัทฯ ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการ
กลาวหาบริษัทที่เปนคูแขงทางการคาดวยความไมสุจริตและปราศจากขอมูลความจริง รวมทั้งไมเขาถึงสารสนเทศที่เปน
ความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 
 ดานชุมชนและ/หรือสังคม : บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและการเอาใจใสตอผลกระทบตอผูที่อยูรอบขางมากกวาที่มีกําหนดไวในกฎหมาย และพยายาม
คอยๆ ที่จะเขาไปมีสวนรวมทางสังคม ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ มีกิจกรรมดานสังคมและ/ชุมชน ดังตอไปนี้ 

► บริษัทฯ ใหการสนันสนุนการฝกอบรมบุคคลกรของศูนยฝกพาณิชยนาวี (Merchant Marin 
Training Center) โดยการใหทุนการศึกษาแกผูมีผลการเรียนด ี

► บริษัทฯ ไดรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากศูนยฝกพาณิชยนาวี มาเปนพนักงาน/ลูกเรือของบริษัทฯ 
► บริษัทฯไดบริจาคอุปกรณสํานักงานใหแกมูลนิธิดวงประทีปและสหทัยมูลนิธิเพื่อใชในงานของมูลนิธิใน

เดือนมีนาคม 2548 
► บริษัทฯไดประสานงานกับสภากาชาดไทยใหหนวยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที่สํานักงาน

บริษัทฯ สําหรับป 2547 หนวยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ 2 ครั้ง  
► โดยปกติแลวบริษัทฯ มักจะจัดใหมีการบริจาคเงินและสิ่งของสําหรับผูที่มีความจําเปนและผูที่ยากไร เชน 

บริษัทฯรวมกับพนักงานไดบริจาคเงินกวา 1 ลานบาท ผานสภากาชาดไทยสําหรับผูประสบภัยธรณีพิบัติ
จากคลื่นยักษสึนามิ และเมื่อตนป 2547 บริษัทฯ ไดบริจาคคอมพิวเตอรแกโรงเรียนระดับประถมและ
มัธยม จํานวน 4 แหง ในจังหวัดระยอง ที่มีนักเรียนจํานวน 877 คน ใหมีโอกาสศึกษา 

► บริษัทฯ ไดใหความชวยเหลือแกประชาชนที่อยูอาศัยทางภาคใตของประเทศไทย  ซึ่งไดรับผลกระทบและ
ความเสียหาย จากภัยสึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม 2547  โดยบริษัทฯ และพนักงานไดบริจาคเงินชวยเหลือ 
จํานวน 590,000 บาท ใหกับหมูบานทะเลนอก  จังหวัดระนอง และปรับปรุง/ซอมแซมเรือประมงให
สามารถกลับมาประกอบอาชีพได  และบรษิัทฯ ไดอาสาดูแลและเขามาเยี่ยมเยียนหมูบานนี้อยางสม่ําเสมอ  
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหเด็กที่ขาดแคลนไดรับทุนการศึกษา (ซึ่งหนึ่งในนั้น มีเด็กผูหญิงคนหนึ่งที่
กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนแหงหนึ่งที่กรุงเทพฯ) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหการสนับสนุนการพัฒนาทาง
รางกายและสติปญญาของเด็กหนุมในหมูบานแหงนี้ เพื่อที่จะกาวเขามาฝกอบรมอาชีพการเดินเรือขั้น
พ้ืนฐาน โดยทางบริษัทฯ เปนผูออกคาใชจายดังกลาว  ซึ่งบุคคลเหลานี้จะเขามาประกอบอาชีพการเดินเรือ
ใหกับบริษัทฯ ไดอยางสมบูรณและตรงกับสายงานอาชีพในการเดินเรือทะเลระหวางประเทศ 

► บริษัทฯไดรับรางวัล AMVER (Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System/
ระบบการกูภัยเรือรวมกัน) ประจําป 2546 ซึ่งรางวัล AMVER นี้ไดรับการสนับสนุนโดยหนวย    นาวิก
โยธินลาดตระเวนชายฝงของสหรัฐอเมริกา  เปนโครงการที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะ ควบคุมโดยใช
ระบบคอมพิวเตอร มีเรือพาณิชยทั่วโลกอาสาสมัครเขารวมโครงการเปนระบบเครือขายการแจงขาวสาร 
การคนหา และการกูภัยเรือที่ครอบคลุมทั่วโลกเพื่อใหการชวยเหลือเรือที่ประสบภัยในทะเล 

► กองเรือของบริษัทฯ สวนใหญถือธงสัญชาติไทย บริษัทฯ จึงพยายามอยางยิ่งไมใหช่ือเสียงของประเทศ
ไทยเสียหาย โดยบริษัทฯ มีความมั่นใจวามาตรการดานความปลอดภัยของกองเรือของบริษัทฯ สูงกวา
ขอบังคับระเบียบปฏิบัติโดยทั่วไป 
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► บริษัทฯใหความชวยเหลือในการสรางโรงเรียนสําหรับเด็กที่ประสบภัยจากแผนดินไหวในภาคตะวันตก
ของประเทศอินเดีย เมื่อป 2544 และในที่สุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดขึ้น และสามารถเปด
ดําเนินการไดแลวซึ่งสามารถรับนักเรียนไดจํานวน 700 คนทั้งในระดับประถม มัธยมตน รวมทั้งมัธยม
ปลาย ซึ่งทําใหผูที่เก่ียวของตางๆ รูสึกซาบซึ้งและประทับใจในความชวยเหลือจากประเทศไทย 

► บริษัทฯ ไดบริจาคเงินและอุปกรณการศึกษา เพื่อจัดทําหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนดานตาง ๆ ของโรงเรียนบานคอ จ.สุรินทร  ในเดือนกันยายน 2549 

 
 ดานผูวางกฎระเบียบ : นอกเหนือจากที่ไดกลาวไวแลวในสวนของกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจการเดินเรือ
ในรายงานประจําปฉบับนี้ บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวาผูวางกฎระเบียบคือผูที่ทําหนาที่ควบคุมเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เปนไปดวยความยุติธรรมและมีความโปรงใส บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ รวมทั้งกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และไดจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในเพื่อดําเนินการใน
เรื่องนี้โดยเฉพาะและบรรจุเรื่องการตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ไวในแผนการตรวจสอบเปนประจําทุกป และ
รายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอยีดที่กลาวในหัวขอ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 
 
 ดานสิ่งแวดลอม : บริษัทฯ ตระหนักดีวาการดําเนินงานของธุรกิจเดินเรือถาขาดความรับผิดชอบแลวอาจมี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งมลพิษทางน้ําและ/หรือมลพิษทางอากาศ สําหรับนโยบายการปองกันรักษา
สิ่งแวดลอม  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเพื่อการปองกันและอนุรักษสิ่งแวดลอม การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม มีดังนี ้

► สนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการปองกันสิ่งแวดลอมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม  
► เพิ่มเติมมาตการใดๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม 
► การอธิบายทิศทางการจัดการของบริษัทฯดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน เพื่อจูงใจใหพนักงานไดปฏิบัติการ

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดวยความรูสึกรับผิดชอบ 
► ออกแบบและดําเนินการเกี่ยวกับเรือใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดเทาที่

จะเปนไปได 
►  จัดทําแผนฉุกเฉินใหสอดคลองกับกฎหมาย และการปฏิบัติที่ด ี
► ใหความรูและอํานาจหนาที่ที่เหมาะสมกับพนักงาน เพื่อจัดการเกี่ยวกับการดําเนินการตอสิ่งแวดลอม 
► ควบคุมและดูแลการดําเนินการตอสิ่งแวดลอม เพื่อแนใจวาไดมีการนํานโยบายไปใชปฏิบัติและเปนไปตาม

ความตองการของกฎหมาย 
 
 บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอบังคับเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลภาวะ
จากเรือ (MARPOL) ซึ่งอนุสัญญาดังกลาวไดถูกแบงออกเปน 7 เรื่อง คือ 

 1. การปองกันมลพิษจากน้ํามัน 
 2. การควบคุมมลพิษจากสารเคมีเหลว 
 3. การปองกันมลพิษจากสารอันตรายที่บรรจุหีบหอหรือตูคอนเทนเนอร  
 4. การปองกันมลพิษจากน้ําเสียของเรือ 
 5. การปองกันมลพิษจากขยะของเรือ 
 6. การปองกันมลพิษทางอากาศจากเรือ 
 7. การปองกันมลพิษจากน้ําบัลลาสถวงเรือ  

 ลักษณะของการปฏิบัติงานบนเรือทั้งหมดซึ่งมีผลเสี่ยงตอมลพิษไดกําหนดไวในกฎ ขอบังคับ และคําแนะนําเพิ่มเติม
ในคูมือการปฏิบัติการบนเรือทุกลําของบริษัทฯแลว โดยกัปตันเรือจะเปนผูรับผิดชอบสําหรับการควบคุมใหคนบนเรือได
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ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับที่ระบุไวในคูมือการปฏิบัติการบนเรือเพื่อปองกันการกระทําใดๆ ที่อาจจะสงผลเสียหายตอ
สิ่งแวดลอมและที่ผานมาไมเคยเกิดเหตุการณใดๆที่สงผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมอยางรายแรงจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
ประมวลกฎระเบียบเก่ียวกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหวางประเทศ  
(International Safety Management Code (ISM Code))  
 ประวัติ : การเรียนรูจากประสบการณ เหตุการณทางทะเลตลอดหลายปที่ผานมา ไดนํามาซึ่งประมวลกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหวางประเทศ International Safety Management Codeหรือ ISM Code 
ซึ่งอธิบายถึงความปลอดภัยในการดําเนินงานของเรือเดินทะเลและการปองกันมลพิษตางๆ 
 ในเดือน กรกฎาคม 2541 ISM Code กลายเปนขอบังคับสําหรับเรือขนสงผูโดยสาร เรือบรรทุกน้ํามัน และเรือที่มี
ความเร็วสูง ISM Code ถูกจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดานการบริหารความปลอดภัย เพื่อใหการบริหารดานความ
ปลอดภัยไดถูกจัดตั้งขึ้นภายในองคกรตางๆ เชน บริษัทเจาของเรือ หรือบุคคลตางๆ ที่รับผิดชอบดานการเดินเรือไดมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญดานความปลอดภัย 
 บริษัทฯ จึงไดดําเนินการและดําเนินนโยบายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตนแลว ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียม
เครื่องมืออุปกรณพ้ืนฐานตางๆที่จําเปนและการแตงตั้งบุคคลหรือเจาหนาที่สํานักงานซึ่งรายงานตรงกับผูบริหารระดับสูง    
การจัดทําคูมือดานการบริหารความปลอดภัย ดานวิธีการปฏิบัติตางๆ และเก็บรักษาไวบนเรือ 
 โดยไดปฏิบัติตามขอกําหนดของ ISM Code และมาตรฐานดานคุณภาพ ISO9001 (บริษัทฯ ไดรับการรับรอง
ในป 2538) ซึ่งขอกําหนดแบบหลังนี้ จะมุงเนนในเรื่องความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ 
 ประมวลกฎขอบังคับนี้ถูกนําไปใชบนเรือและที่สํานักงาน โดยวัตถุประสงคทั่วไปของ ISM Code มีดังนี้ 
 1. เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในทะเล 
 2. เพื่อปองกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต 
 3. เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําความเสียหายตอสิ่งแวดลอม  
 
คูมือคุณภาพและความปลอดภัยบนเรือ 
 ดานทรัพยากรบุคคล 
 ตลอดหลายปที่ผานมา บริษัทฯไมเพียงแตมีความชํานาญดานการบริหารการเดินเรือเทานั้น แตยังไดมีการพัฒนา
ดานคุณภาพ และความสามารถของพนักงานทั้งบนเรือและที่สํานักงานอีกดวย ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นวาบริษัทฯสามารถประสบ
ความสําเร็จตามเกณฑคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือไดดวยการอุทิศตนและความซื่อสัตยของลูกเรือ ผูจัดการฝาย
ตางๆ และฝายตรวจสอบบนเรือ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนและสงเสริมความรูความสามารถและประสิทธิภาพของ
พวกเขาเหลานั้น เพื่อสรางโอกาสใหพวกเขาเหลานั้นไดมีความกาวหนาและมั่นคงในหนาที่การงานตอไป 
 
 การฝกอบรม 
 ลูกเรือของบริษัทฯถูกกําหนดใหมาที่สํานักงานใหญของบริษัทฯที่กรุงเทพฯเพื่อรับฟงบรรยายสรุปกอนที่จะถูก
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในกองเรือของบริษัทฯ ลูกเรือของบริษัทฯจะไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนที่เปนปจจุบัน
อยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ และบอยครั้งที่ลูกเรือจะถูกสงไปอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู
และประสบการณ โดยบริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบดานคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
 เพื่อใหลูกเรือใหมไดผานกระบวนการเรียนรูบนเรือ ผูบังคับบัญชาจะตองจัดใหมีการทํากิจกรรมรวมกัน รวมทั้งการ
จัดใหมีการทดสอบความสามารถดวยระบบคอมพิวเตอร เพื่อวัดระดับความสามารถของลูกเรือใหม โดยผลที่ไดจากการ
ทดสอบจะถูกนําไปพิจารณาเพื่อหาจุดออนและนําไปสูการกําหนดแนวทางแกไขเพื่อปรับปรุงจุดออนดังกลาวตอไป 
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 สุขอนามัย 
 บริษัทฯ จัดระบบเวชกรรมที่เหมาะสมในระดับที่สูงกวามาตรฐานของ International Labor Organization 
(ILO) รวมทั้งขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหบริษัทฯ ประสบปญหากรณีลูกเรือลมปวยนอยมาก 
 
 การตรวจสอบภายในบนเรือ 
 การทํางานของฝายตรวจสอบภายในบนเรือไมไดเฉพาะเจาะจงเฉพาะการสอบทานการปฏิบัติตาม ISM Code 
เทานั้น แตยังรวมถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ อีกดวย การตรวจสอบภายในบนเรือถูกดําเนินการโดยทีมงานที่มี

คุณสมบัติและประสบการณ ที่เหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานตอกรรมการผูจัดการโดยตรง 
 
 การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 ในกรณีที่เกิดการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ หรืออุบัติเหตุตางๆจะถูกนําไปสืบสวนและ
วิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ และนําไปสูการกําหนดวิธีการปองกันที่เหมาะสมตอไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดกําหนดใหมีการ
ประเมินจุดแข็ง จุดออนของระบบตางๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต และการวิเคราะหผลการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ตางๆ ในปที่ผานมา รวมทั้งการจัดประเภทของการไมปฏิบัติตามดังกลาวออกเปนหมวดหมูอยางชัดเจน เชน จํานวน
ผูไดรับบาดเจ็บ เครื่องยนตเสียหาย สินคาเสียหาย การเกยตื้น เปนตน โดยที่ประเด็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะถูกนํามา
วิเคราะหอยางละเอียดถึงวิธีการสอบทาน และมาตรการปองกัน การดําเนินการดังที่กลาวนี้นําไปสูการพัฒนาระบบการบริหาร
ความปลอดภัย (Safety Management System) ใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
 
 การแบงปนการเรียนรู 
 บทเรียนตางๆ ที่ไดจากการเรียนรูจากอุบัติเหตุตางๆ และความผิดพลาดเล็กๆ นอยๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกถายทอดโดย
บริษัทเดินเรือตางๆ ผาน Marine Accident Reporting Scheme (MARS) เพื่อผลประโยชนของอุตสาหกรรมเรือ 
และทําใหความปลอดภัยของการเดินเรือโดยทั่วไปสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดพัฒนาระบบซอฟทแวรสําหรับการ
ดําเนินงานใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลกันไดระหวางสํานักงานใหญและกองเรือของบริษัทฯ ซึ่งระบบดังกลาวจะถูกพัฒนาให
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาการสื่อสารคือองคประกอบที่สําคัญสําหรับการดําเนินงานของเรือ และเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ ในอนาคต 
 
 การทํางานเปนทีม 
 บริษัท เกรท เซอรเคิล ชิปปง เอเยนซี่ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และรับผิดชอบดานการบริหารการ
เดินเรือสําหรับกองเรือทั้งหมดของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญของการทํางานเปนทีม และจัดใหมีการประสานงานที่ดีซึ่งชวย
ทําใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการบริหารการเดินเรือ บริษัท เกรท เซอรเคิล ชิปปง เอเยนซี่ จํากัด ยังไดรับ
ประกาศนียบัตรของ ISM Code และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ดวยขอบังคับดานความมั่นคงของ
เรือสากลและอุปกรณทาเรือ (ISPS)  
 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2547 สําหรับเรือขนสงผูโดยสาร และเรือขนสงสินคา และเปนขอบังคับ
สากลที่เรือเดินทะเลและทาเทียบเรือตางๆ จะตองปฏิบัติตาม และมีแนวทางสากลในเรื่องการรวมมือกันตรวจสอบการปฏิบัติ
ที่คุกคามตอความปลอดภัยสําหรับการขนสงทางทะเล 
 หลังจากเหตุการณอันนาสลดใจ 11 กันยายน 2544 องคกรเดินเรือสากล (International Maritime 
Organization) ตางเห็นพองกันวาควรพัฒนาขอบังคับนี้ใหมในสวนที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของเรือเดินทะเลและ
ทาเรือ 
 ISPS แตกตางกับ ISM Code เนื่องจาก ISM Code มีมามากกวา 10 ปแลว ในขณะที่ ISPS เพิ่งจะพัฒนา
และเริ่มใชบังคับขอบังคับของ ISPS มีการโตแยงอยางกวางขวางในกลุมอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล อยางไรก็ตามบริษัท       
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เกรท เซอรเคิล ชิปปง เอเยนซี่ จํากัด ไดประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตามขอบังคับ ISPS สําหรับเรือทุกลําในกองเรือของ
บริษัทฯ ดวยการจัดใหมีการประเมินความปลอดภัยบนเรือและการจัดทําแผนการพัฒนาดวยทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูของ
บริษัทฯ  
 
4. การประชุมผูถือหุน 
 บริษัทฯใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนไปตามหลักเกณฑและ
ขอเสนอแนะของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งใน

สวนของหนังสือเชิญประชุม วันปดสมุด ทะเบียนผูถือหุน รวมทั้งขั้นตอนตางๆ ในการประชุม โดยทั้งนี้เพื่อเปนการแสดง
ใหเห็นถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ
และนโยบาย โดยเปดโอกาสใหแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมเปนการลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนประจําป 
2550  ผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายนี้จะยังคงดําเนินตอไปในอนาคต  ทั้งนี้กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมการประชุมผูถือหุนทุกครั้งที่ผานมา สําหรับ
การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2549 กรรมการทุกทานไดเขารวมอยางพรอมเพรียงกัน ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ ผูสอบบัญชีภายนอกไดเขารวมในการประชุมสามัญประจําปเพื่อตอบคําถามจากผูถือหุนในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ขอมูลทางบัญชีหรือการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี โดยประธานในที่ประชุมไดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธี
นับคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเริ่มขึ้น และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ในแตละวาระการประชุม รวมทั้งไดบันทึกมติที่
ประชุมและประเด็นตางๆ ไวในรายงานการประชุมอยางถูกตองและครบถวนแลว 
 
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีสวนสําคัญในการกําหนดทิศทาง การดําเนินงานของบริษัทฯ ไปสูเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวและเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดภาระกิจ , วิสัยทัศน , คุณคาขององคกร , แผนกลยุทธ  
การดําเนินธุรกิจ  , การกําหนดอํานาจหนาที่ , การบริหารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงการ
กํากับดูแลกิจการขององคกรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ  และใหสอดคลองกับกฏหมาย
ตาง ๆ  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูมีความรู , ความสามารถ , ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และมี
คุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานไดตามหนาที่และความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตางๆอยางชัดเจน                  
ดังรายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ”  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเพิ่มคุณคาของกรรมการ โดยจัดใหมีการเขารวมกิจกรรม , หลักสูตร
และเขารวมเหตุการณตาง ๆ ซึ่งเปนการเพิ่มพูนองคความรูและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งมั่นใจไดวามีความทันตอเหตุการณและมีความรูเต็มประสิทธิภาพ  โดยกรรมการทุกทานไดมีการเขารวมสัมมนา
หลักสูตรสําคัญตาง ๆ ที่สําคัญและเปนประโยชนตอองคกร เชน หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 
Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางใกลชิดและรายงานผลอยางสม่ําเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิดของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ไดมีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินการ
ปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท” (Board Self Assessment) ซึ่งมีหัวขอสําหรับประเมินไดแก 

► ความพรอมของกรรมการ 
► การกําหนดกลยุทธ และการวางแผนธุรกิจ 
► การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
► การดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
► การควบคุมดูแลรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน 
► การประชุมคณะกรรมการ 
► การสรรหา 
► การพิจารณาคาตอบแทน 
► การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผูจัดการ 

 ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมอยูในเกณฑที่ดี และคณะกรรมการบริษัทจะนําผล
การประเมินที่ไดไปปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในสวนที่ยังมีคะแนนนอยอยู  โดยการประเมินครั้ง
ตอไปจะมีภายหลัง 2 ปจากครั้งนี้  คือในป 2550 
 
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 เพื่อเปนการปองกันรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงได

ดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการ
ที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางเปนลายลักษณอักษร ดังนี้ 
 
 6.1 รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน:  
  คณะกรรมการทราบเปนอยางดีถึงรายการที่อาจนํามาซึ่งความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยว
โยงกัน และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อีกทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 
(Arms-Length Basis) เปนไปโดยปกติมาตรฐานทางการคาทั่วไป และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา 

เหตุผล/ความจําเปน ไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1 อยางครบถวนแลว 
  อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและฝายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบเรื่องการทํารายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยจัดใหมีการบรรจุเรื่องดังกลาวไวในแผนการตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป 
สําหรับป 2549 ผูตรวจสอบภายในไดตรวจสอบรายการดังกลาวและไดรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2550 ในเดือนกุมภาพันธ 2550 พบวาบริษัทฯ มีนโยบายการอนุมัติรายการเพื่อปองกันการ

ทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดย รายการที่บริษัทฯ มีอยูในปจจุบันเปนรายการที่มีความจําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเปนไปตามมาตรฐานทางการคาการแขงขันโดยทั่วไป โดยยึดถือราคาตลาดเปนสําคัญและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในรายงานประจําปอยางเพียงพอแลว 
  นอกจากนี้ ฝายตรวจสอบภายในยังไดตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เรื่อง “การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2547” และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทแลว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นวารายการเกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ เปนรายการที่เหมาะสมและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
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 6.2 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน: 
  ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหผูบริหารรายงาน

การเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย ไม
สามารถซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในชวง 3 สัปดาหกอนการเปดเผยงบการเงินสําหรับปที่ตรวจสอบแลวตอสาธารณชน และ 2 
วันหลังเปดเผยงบดังกลาวแลว (และ 2 สัปดาห กอนการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานแลวตอสาธารณชน) และ
อยางนอย 3 วัน กอนที่ประกาศรายการสําคัญ ซึ่งฝายบริหารใหการสนับสนุนตอนโยบายนี้อยางเครงครัด และในระหวางปที่
ผานมา ฝายบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว และไมมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้น 
 
7. จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทฯ ไดออกและประกาศขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหประสบผลสําเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม 
และบริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดนี้ไวในเว็บไซตของบรษิัทฯ 8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 คําจํากัดความ 
 กรรมการอิสระ (Independent Director) คือกรรมการที่ไมมีหนาที่ในการจัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

และเปนอิสระจาก ฝายจัดการรวมทั้งผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมและไมมีความสัมพันธทางธุรกิจและอื่นๆ กับบริษัทฯ ซึ่ง

อาจจะกระทบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือผูถือหุนของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการถือครองหุนบริษัทฯที่สูงกวากฎ ระเบียบ ขอบังคับทาง
กฎหมาย ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ไดแก 

► ถือหุนไมเกินรอยละ 2 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 

► เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

► เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในการบริหารดาน
การเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ 

► เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
► เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
► สามารถปฏิบัติหนาที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทโดยไมไดอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งผู
ที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

 
 คํานิยามของผูที่เกี่ยวของ 
 ผูที่เก่ียวของ หมายรวมถึงผูที่มีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับบริษัทฯ ในระดับที่ทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง

อิสระหรือ คลองตัว เชน คูคา ลูกคา เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูที่มีความเกี่ยวของทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ เปนตน 
 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

► สามารถเขาถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมี
ประสิทธิผล 
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► เขารวมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเปนประจําทุกครั้ง รวมทั้งตั้งประเด็นคําถามในที่ประชุม
เพื่อใหมั่นใจวาผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่นของบริษัทฯไดรับความคุมครองและบริษัทฯ
มีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี 

► มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรูธุรกิจของบริษัทฯ พรอมที่จะแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ตลอดจน
อุทิศเวลาและทุมเทความสนใจที่จําเปนใหกับบริษัทฯ 

► มีความพยายามที่จะหาโอกาสเขาพบผูบริหารบริษัทเพื่อพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน 
► จัดทําหนังสือยืนยันถึงความเปนอิสระในวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระหรือกรณีที่

ถูกรองขอ 
► กําหนดวาระการดํารงตําแหนงที่ชัดเจนและไมมีกรรมการอิสระทานใดที่ดํารงตําแหนงเกินกวาวาระที่

กําหนด อยางไรก็ตาม เปนการยากที่จะคนหาผูที่มีความเหมาะสมที่จะเขามารับตําแหนงกรรมการอิสระ คือ
เปนผูที่มีความรูความเขาใจอยางดีในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งในปจจุบันยังคงไมมีกฎขอบังคับใดๆ ที่
กําหนดเกี่ยวกับจํานวนครั้งของการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระบริษัทฯจึงไมไดกําหนดจํานวนครั้ง
ของการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ  

 
 ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน กรรมการ 1 ทานซึ่งทํา
หนาที่บริหารและไดปฏิบัติงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานประจําในบริษัทยอยของบริษัทฯ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 1 
ทาน และกรรมการที่เปนอิสระ 5 ทาน (เทากับกึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัททั้งคณะ) และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 
 
9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
 ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย และไมมีความสัมพันธใดๆกับฝาย
บริหาร อีกทั้งประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ และไมมีความสัมพันธใดๆกับกรรมการผูจัดการ 
ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ระหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา  
 
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  
 ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน แตนโยบายคาตอบแทนกรรมการไดถูกกําหนดไวอยาง
ชัดเจนและโปรงใส และผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว สําหรับกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการ
ตรวจสอบจะมีคาตอบแทนเพิ่มตามขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น สวนคาตอบแทนผูบริหารถูกกําหนดขึ้นตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และคาตอบแทนของกรรมการบริหารจะถูกพิจารณาอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติที่ผานมา 
นอกจากนี้บริษัทฯยังไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทและผูบริหารเพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานสากลและสามารถเทียบเคียงกับคาเฉลี่ยโดยทั่วไปและคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมได  
 
 
 
 
 
 
 
 ในป 2549 และป 2548 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนรายป เปนคาเบี้ยประชุม ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
โดยมีการจายคาเบี้ยประชุมจากการเขาประชุมของกรรมการ ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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จํานวนเงิน (ลานบาท) 
รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

2549 2548 
1.   พลเรือเอก ดร. อํานาจ จันทนมัฎฐะ*  ประธานกรรมการบริษัท 1.25 0.76  
2.   นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม   กรรมการผูจัดการ  0.45    0.28 
3.   นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม   กรรมการบริหาร   0.45 0.28  
4.   นายคูชรู คาลี วาเดีย    กรรมการบริหาร 0.45 0.28  
5.   นายไจปาล มันสุขานี**     กรรมการ  0.45    0.28 
6.   พลตํารวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต***  กรรมการอิสระ  0.79 0.48  
7.   นายชีระ ภาณุพงศ    กรรมการอิสระ  0.45 0.28  
8.   นายธีระ วิภูชนิน    กรรมการอิสระ  0.45 0.28  
9.   นายสุพัฒน ศิวะศรีอําไพ*   กรรมการอิสระ  0.62 0.38  
10. นางสาวนิชิตา ชาห  กรรมการ (ไมใชกรรมการบริหาร) 0.45    0.28 
  

* รวมคาตอบแทนจากการเปนกรรมการตรวจสอบไวดวย 
 ** ทําหนาที่บริหารและทํางานเต็มเวลาเหมือนพนักงานในบริษัทยอยของบริษัทฯ 
 *** รวมคาตอบแทนจากการเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบไวดวย 
 
 สําหรับคาตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบริหารประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เชน คาภาษีเงินได คา
เชาบาน คาเลาเรียนบุตร ซึ่งในป 2549 และป 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนใหกรรมการบริหารและผูบริหาร
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 
รายชื่อกรรมการบริหารและผูบริหาร ตําแหนง 

2549 2548 
1. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  กรรมการผูจัดการ  10.13 10.90 
2. นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม  กรรมการ (การพาณิชย)  11.32    10.89  
3. นายคูชรู คาลี วาเดีย   กรรมการ (การเงิน)  9.89    10.70  
4. นายไจปาล มันสุขานี  กรรมการ (ในบริษัทยอยของบริษัทฯ)  9.73    10.37  
5. นายชีลาล โกปนาธาน  ผูอํานวยการ (การพาณิชย)   6.35     6.64  
6. นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ      ผูอํานวยการ (บริหารการเดินเรือ)  6.41    6.87  
7. นายโกดาการาจีททิล มูราลี่ เมนนอน   ผูอํานวยการ (ดานเทคนิค)  6.08    6.39  
8. นายนีลากันตัน วาสุเดวัน   ผูอํานวยการ (การจัดการดานความเสี่ยง)      5.57 5.79 
9. นายสตีเฟน โคลา         ผูอํานวยการ (บริหารความปลอดภัยระหวางประเทศ) 4.81 5.30 
10. นายกามาล กุมาร ดู  ผูอํานวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)        5.02    5.18  
11. นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผูชวยผูอํานวยการ (การเงินและบัญชี)  2.41 2.52 
12. นายกิรัน กิสซารินาท ไวดี  ผูจัดการอาวุโส (บัญชีและ MIS) 4.43    3.77  
13. นายยิ่งยง กังแฮ        ผูจัดการอาวุโส (บัญชีของกลุมบริษัท)  1.61 1.68 
 
 การเทียบเคียงคาตอบแทนกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการ , กรรมการ , กรรมการตรวจสอบ , ผูบริหาร ระหวาง
บริษัทฯ กับคาเฉลี่ยของกลุมบริษัททั่วไปและคาเฉลี่ยของกลุมธุรกิจบริการและขนสง มีดังรายละเอียดขางลางนี้ 
 
                      (หนวย : พันบาท ตอคน ตอป) 
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*พีเอสแอล **บริษัทจดทะเบยีน                                                                           

 
บริษัทจดทะเบียนในกลุมขนสง 
และโลจิสติกส 

บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด บริ ษั ทจดทะ เบี ยนที่ มี ขน าด
รายได ตอป ตั้งแต 10,000 ลาน
บาท ขึ้นไป 

รายการ 

2549 2548 คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย คาสูงสุด 
ประธานกรรมการ 1,080.00 660.00 45.00 1,437.14 4,517.00 9.00 927.56 10,101.43 27.77 2,732.55 10,101.43
กรรมการบริษัท 450.00 275.00 35.62 687.23 3,017.04 0 503.73 9,433.33 27.08 1,422.43 7,699.16
ผูบริหารบริษัท 6,443.07 6,692.31 819.80 3,215.09 8,240.26 200.00 3,232.46 27,758.33 326.66 6,421.99 18,840.00
* * * ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

225.00 137.50 30.00 390.79 1,356.00 12.00 223.45 1,925.00   60.00     417.58       1,925.00 

รวม 8,198.07 7,764.81 930.42 5,730.25 17,130.30 221.00 4,887.20   49,218.09 441.51 10,994.55 38,565.59

*    เปนคาตอบแทนของบริษัทฯที่จายในแตละป 
**   ขอมูลจากรายงานคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน สําหรับป 2548 ซึ่งจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
***  คาตอบแทนเฉพาะในสวนของกรรมการตรวจสอบ     

 
11. การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีการประชุมโดยปกติเปนประจําทุกไตรมาส (ยกเวนในไตรมาสแรกที่จะมีการประชุมคณะกรรมการ 
2 ครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุมอยางชัดเจน ลวงหนา และมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา ฝายเลขานุการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการพิจารณาในแตละวาระกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม 
 โดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีขึ้นภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ถึง 10 วัน ทั้งนี้
เพื่อใหรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไดถูกเสนอเขาไปในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ 
 นอกจากนี้ไดมีการจดบันทึกการประชุมและจัดทําอยางเปนลายลักษณอักษร มีการตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาวจากคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผูจัดเก็บรายงานการประชุม พรอมให
คณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 
 ปกติการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2-3 ช่ัวโมง โดยในป 2549 และ 2548 ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทมี
การประชุมตามวาระปกติจํานวน 5 ครั้ง (4 ครั้งในป 2548) และไมมีการประชุมตามวาระพิเศษ โดยการเขารวมประชุมของ
กรรมการบริษัทแตละทานสรุปไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด 
(คร้ัง) 

ป 2549 ป 2548 

 ชื่อกรรมการ 

การประชุม การประชุม 
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 ตามวาระปกติ ตามวาระปกติ  
1.   พลเรือเอก ดร.อํานาจ  จันทนมัฎฐะ 5/5 4/4 
2.   นายคาลิด  มอยนูดดิน ฮาชิม 5/5 4/4 
3.   นายมูนีร  มอยนูดดิน ฮาชิม 5/5 4/4 
4.   นายคูชรู คาลี วาเดีย 5/5 4/4 
5.   นายไจปาล มันสุขานี 5/5    4/4  
6.   พลตํารวจโท เกียรติศักดิ์  ประภาวัต 5/5 4/4 
7.   นายชีระ  ภาณุพงศ 5/5 4/4 
8.   นายธีระ  วิภูชนิน 5/5 4/4 
9.   นายสุพัฒน  ศิวะศรีอําไพ 5/5 4/4 
10. นางสาวนิชิตา  ชาห 3/5 4/4 

 
12. คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนหนาที่และความรับผิดชอบไดกลาวไวแลวใน
รายงานประจําปนี้ภายใตหัวขอ โครงสรางการจัดการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ปจจุบัน บริษัทฯยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตามบริษัทฯไดกําหนดนโยบายคาตอบแทน
กรรมการไวอยางชัดเจน ยุติธรรมและโปรงใส ดังที่ไดกลาวไวแลวในรายงานฉบับนี้ภายใตหัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร”  

ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหา  แตทั้งนี้เปนความรับผิดชอบของกรรมการทั้งคณะซึ่งมีสัดสวนของ
กรรมการอิสระเปนกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ทําใหมั่นใจไดวาการสรรหากรรมการของบริษัทฯเปนไปอยางโปรงใส  

อยางไรก็ตาม มีการติดตามการปฏิบัติตามขอแนะนําตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/2550 ในวันที่ 1 มีนาคม 2550 มีมติในการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา  ซึ่ง
ประกอบดวย กรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งคณะ  โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งสองคณะอยาง
เปนทางการ  ใหเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2550  
 
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงไดกําหนดอํานาจ หนาที่ ในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแล
การใชทรัพยสินของบริษัทฯเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม
และประเมินผลออกจากกัน เพ่ือรักษาไวซึ่งการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวของกับทางการเงินและบัญชี โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอเสนอผูบริหารสายงานที่
รับผิดชอบ 
 
 บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมการทางการเงิน
ที่สําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพภายใตแนวทางที่กําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยฝายตรวจสอบ
ภายในมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานแตละแผนกและรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบ
ภายในมคีวามเปนอิสระจากผูบริหาร 
 สําหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับทางการเงินและบัญชี บริษัทฯไดจัดใหมีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอ
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เสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
                1.       เพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อ  
                          กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 
 2.    เพื่อความถูกตอง เช่ือถือไดและทันเวลาของรายงานทางการเงิน 
 3.    เพื่อใหการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน บริษัทฯ จึงมีการจัดการระบบการควบคุมภายในใหเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล หรือ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
 1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
  บริษัทฯ ใหความสําคัญเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานจึงกําหนดใหจัดทําคูมือนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหพนักงานทุกคนไดตระหนักและยึดถือเปนแนวปฏิบัติ
เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวาการทํางานภายใตสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดีนั้นจะสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
 
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประเมินความเสี่ยงวาเปนเครื่องมือที่บงบอกลวงหนาถึง
สัญญาณอันตรายที่อาจสรางความเสียหายใหแกบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงออกเปน 2 
ระดับเปนประจําทุกป คือ 1) ความเสี่ยงในระดับองคกรซึ่งกํากับดูแลโดยผูบริหารระดับสูง และ 2) ความเสี่ยงในระดับ
กิจกรรมซึ่งเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางฝายตรวจสอบภายในและผูปฏิบัติงานทุกฝาย ความเสี่ยงในระดับองคกรไดถูก
เปดเผยไวแลวในรายงานประจําปนี้ สวนความเสี่ยงในระดับกิจกรรมนั้นจะเปนการประเมินรวมกันระหวางฝายตรวจสอบ
ภายในซึ่งมีความเปนอิสระกับผูปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมซึ่งมีความชํานาญการและเขาใจเปนอยางดีถึงกระบวนการทํางาน 
และนําเสนอผูบริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพื่อใหผลการประเมินความเสี่ยงไดสะทอนถึงความเสี่ยงที่แทจริงที่อาจ
กระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อใหบริษัทฯ สามารถกําหนดกลไกการควบคุมไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
 
 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  การประเมินความเสี่ยงดังกลาวขางตนจะดําเนินการควบคูพรอมกับการประเมินกลไกการควบคุมเพื่อให
มั่นใจวาบริษัทฯมีการจัดวางระบบการควบคุมที่ครบถวน เพียงพอและเหมาะสมสอดคลองกับความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการลดและกระจายความเสี่ยงตางๆ ใหสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ นอยที่สุด รวมทั้ง
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 
  บริษัทฯ ใหความสําคัญเกี่ยวกับความถูกตอง เช่ือถือไดและทันเวลาของขอมูลสารสนเทศตางๆ ทั้งนี้เพื่อให
การตัดสินใจเรื่องตางๆ เปนไปอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วโดยจัดใหมีชองทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ สําหรับการติดตอสื่อสารภายในบริษัทฯ จะผานระบบ Intranet พนักงานในทุก
ระดับช้ันรวมทั้งผูบริหารระดับสูงสามารถเขาถึงกันไดอยางสะดวก รวดเร็วเพื่อใหการประสานการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายที่วางไว สําหรับการติดตอกับบุคคลภายนอก เชน นักลงทุน เปนตน 
บริษัทฯ มีชองทางการติดตอสื่อสารผานชองทางการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพย เว็บไซตของบริษัทฯ รวมทั้ง
ผูบริหารของบริษัทฯ เองก็พรอมที่จะตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ จากนักลงทุนรวมทั้งผูมีสวนไดเสียอื่นๆ  
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 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 
  บริษัทฯ กําหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

ระดับการประเมิน ผูประเมิน ความถี่ของการติดตามและประเมินผลการทํางาน (ตอป)
พนักงาน หัวหนาแผนก อยางนอย 1 ครั้ง 
หัวหนาแผนก ผูบริหารระดับสูง อยางนอย 1 ครั้ง  
ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท อยางนอย  4 ครั้ง 

 ผลจากการติดตามและการประเมินที่ไดจะถูกนําไปกําหนดเปนแผนเชิงกลยุทธเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
14. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจําปโดยมีการนําเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินควบคูกับงบการเงินที่
ตรวจสอบแลวในรายงานประจําปนี้แลว 
 
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน
และขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
ดังกลาวเพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของรับทราบ โดยผานชองทางการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพย เว็บไซตของ
บริษัทฯ จดหมายแจงขาวและจากการติดตอกับกรรมการผูจัดการ บริษัทฯ ใหความสําคัญตอผูลงทุน ดังนั้นผูบริหารระดับสูง
จะเปนผูรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับการบริการนักลงทุนดวย บริษัทฯ ไดกําหนดบุคคลเพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร สําหรับผู
ลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะหและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 คุณคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม      กรรมการผูจัดการบริษัท   
     โทรศัพท 66 2696 8801   

อีเมล  kh@preciousshipping.com
คุณคูชรู คาลี วาเดีย    กรรมการบริหาร   
    โทรศัพท 66 2696 8836   

                อีเมล  kw@preciousshipping.com
คุณสุธาดา เมฆรุงเรืองกุล    ผูจัดการอาวุโส - กิจการสัมพันธ   
    โทรศัพท 66 2696 8820   

อีเมล  corp@preciousshipping.com
คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน   ผูชวยผูอํานวยการ (การเงินและบัญชี)  
    โทรศัพท 66 2696 8856   

อีเมล  som@preciousshipping.com
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             บริษัทฯ ไดเขารวมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธตางๆ มากมาย โดยมีกรรมการผูจัดการไดเขารวมกิจกรรม ซึ่ง
รายละเอียดของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธในชวงสามปที่ผาน มีดังนี ้

 
ป / จํานวนคร้ัง พบปะกับ

นักวิเคราะห 
พบปะกับ 

นักลงทุน 
การนําเสนอ 

(Presentations) 

การใหสัมภาษณแก
หนังสือพิมพและทีวี 

รวม  

2549 37 33 10 3 83 
2548 43 23 16 5     87  
2547 27 18 10 7    62  

 
 
 
 
 


